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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби» (реєстр. № 4531), 
підготовлений до другого читання

___________________________________________________________
За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування розглянув на своєму засіданні 15 лютого 2021 року (протокол 
№ 62) пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до 
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших 
питань державної служби» (реєстр. № 4531), прийнятого Верховною Радою 
України за наслідками розгляду в першому читанні за основу 4 лютого 2021 року 
(Постанова Верховної Ради України № 1204-IX).

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Регламенту Верховної Ради України, було 
внесено 95 пропозицій, що надійшли від 27 народних депутатів України.

За результатами розгляду пропозицій суб`єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано 20 
пропозицій (№№ 1, 2, 7, 15, 18, 21, 28, 31, 32, 75-83, 92, 93), враховано частково 
22 пропозиції (№№ 3-6, 8-14, 16, 17, 19, 20, 27, 29, 30, 87, 89-91), враховано 
редакційно 9 пропозицій (№№ 22, 26, 43, 47, 48, 64, 66, 69, 95), відхилено 44 
пропозиції (№№ 23-25, 33-42, 44-46, 49-63, 65, 67, 68, 70-74, 84-86, 88, 94).

У ході підготовки законопроекту Комітетом збережено положення 
ухваленої в першому читанні редакції, якою передбачається відновлення 
конкурсів на зайняття посад державної служби та виключення можливості 
звільнення державних службовців категорії «А» за політично вмотивованими 
рішеннями.

Так, підготовленим до другого читання законопроектом передбачається 
оголошення протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом 



конкурсів на посади, що обіймають особи, з якими укладені контракти про 
проходження державної служби на період дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України. При цьому відповідні контракти діють до 
призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але 
не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом, а добори, 
рішення за результатами яких не прийняті або не оприлюднені, скасовуються.

Разом з тим, Комітетом були враховані поправки і пропозиції щодо 
забезпечення діяльності міністерств у разі, якщо посада міністра є вакантною, 
унормування окремих питань діяльності конкурсних комісій та проходження 
служби державними службовцями у допоміжних органах, утворених 
Президентом України.

Враховуючи викладене, 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, керуючись пунктами 5, 6 частини 
першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», 
пунктом 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, 
Комітет ухвалив цей висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній 
Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення 
конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної 
служби» (реєстр. № 4531) прийняти в другому читанні та в цілому.

У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 
Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 
спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.

Висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання додаються.
Доповідачем від Комітету при рогляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, 
голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 
служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 
О.Корнієнка.
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