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до проекту Закону України  

«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо кандидатського резерву» 

 (реєстр. № 3491, друге читання) 

 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Верховної Ради 

України розглянув на своєму засіданні 30 червня 2020 року зауваження і 

пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо кандидатського резерву» (реєстр. № 3491), поданого народними 

депутатами України А.Клочком, О.Корнієнком, В.Безгіним, А.Шкрум та 

прийнятого Верховною Радою України за наслідками розгляду в першому 

читанні за основу 17 червня 2020 року. 

До розгляду законопроекту Верховною Радою України у другому читанні 

Комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 35 поправок і 

пропозицій, що надійшли від 11 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 

9 – враховано, 4 – враховано частково, 3 – враховано редакційно, 19 – 

відхилено. 

У ході підготовки законопроекту Комітетом загалом збережено 

концепцію та ключові положення ухваленої в першому читанні редакції, якою 

передбачається доповнення Закону України «Про державну службу» новою 

статтею 251, що має на меті утворення кандидатського резерву – інформаційної 

системи (бази), що містить відомості про кандидатів на посади державної 

служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного 

відбору, але не стали його переможцями, результати проведення оцінювання 

професійних компетентностей таких кандидатів та оголошені конкурси на 

посади державної служби. 
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Крім того, Комітетом були враховані поправки і пропозиції щодо відміни 

можливості укладання контрактів про проходження державної служби на 

період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород, запрошених на засідання осіб та розглянувши 

подані поправки та пропозиції, Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту 

Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву» (реєстр. № 

3491), поданий народними депутатами України А.Клочком, О.Корнієнком, 

В.Безгіним, А.Шкрум, за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в 

другому читанні та в цілому. 

У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету при підготовці 

відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

Виступити з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України доручено народному депутату України, голові підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

Зазначений законопроект, підготовлений Комітетом до другого читання, 

завізований із зауваженнями Головного юридичного управління та Головного 

управління документального забезпечення Апарату Верхової Ради України. 

Порівняльна таблиця до законопроекту та зауваження Головного 

юридичного управління і Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верхової Ради України додаються. 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 

 


