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на пропозиції Президента України 
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«Про державну службу» щодо кандидатського резерву» 
 

(до реєстр. № 3491) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні 2 вересня 2020 року 

(протокол № 41) пропозиції Президента України до Закону України «Про 

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

резерву», прийнятого Верховною Радою України 3 липня 2020 року.  

Президент України зазначає, що прийнятий Закон не може бути 

підписаний, виходячи з такого. 

Законом, що надійшов на підпис, пропонується змінити істотну умову 

контрактів про проходження державної служби на період дії карантину, а саме: 

скоротити граничний строк дії таких контрактів – до двох місяців із дня набрання 

чинності Законом, а за чинними нормами граничний строк дії контрактів мав би 

становити увесь час дії карантину та не більше двох місяців із дня його відміни. 

Глава держави зауважує, що прийняття таких законодавчих змін призведе 

до обмеження прав і гарантій діяльності державних службовців, яких призначено 

на посади за контрактами про проходження державної служби на період дії 

карантину. Відтак, відповідні положення розділу ІІ «Прикінцеві положення» 

Закону, що надійшов на підпис, не узгоджуються з частиною першою статті 8 

Конституції України, за якою в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права. 

Крім того, Президент України наголошує у своїх пропозиціях на 

необхідності компетентного посилення складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, зокрема шляхом включення до неї представників ключових 

державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує 

на зайняття посади державної служби категорії «А», а також забезпечення для 



  

державних службовців цієї категорії ґарантованої законом незалежності від змін 

політичного керівництва держави та державних органів. 

З огляду на зазначене, Президент України пропонує викласти у новій 

редакції окремі положення Закону, а також доповнити його новими приписами. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку вважає за можливе погодитись з пропозиціями Президента 

України частково, а саме у частині викладення у новій редакції підпункту 2 

пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону, повернутого для 

повторного розгляду. 

Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України, з’ясувавши позицію народних депутатів 

України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно 

обговоривши питання, Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради 

України прийняти всі пропозиції Президента України до Закону України «Про 

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

резерву» та прийняти Закон в цілому. 

У разі прийняття всіх пропозицій Президента України та Закону в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці тексту 

Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-

юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України. 

Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 

 


