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на пропозиції Президента України
до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України

щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 
служби та інших питань державної служби»

(до реєстр. № 4531)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 
Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні 19 лютого 2021 року 
(протокол № 64) пропозиції Президента України до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення 
конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної 
служби», прийнятого Верховною Радою України 16 лютого 2021 року. 

Президент України зазначає, що прийнятий Закон не може бути 
підписаний, виходячи з такого.

Пропонований Законом підхід порушує конституційні засади формування 
та функціонування державної влади, а Верховна Рада України у такий спосіб 
фактично самоусувається від виконання конституційних повноважень з 
призначення за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів 
України (пункт 12 частини першої статті 85, частина п’ята статті 114 Конституції 
України), допускаючи натомість у період, коли посада міністра є вакантною, 
покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання 
лише окремих повноважень міністра із визначених статтями 8 та 18 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади». 

Глава держави зауважує, що неприйняття Верховною Радою України 
протягом тривалого часу рішення про призначення міністра неминуче призведе 
до паралічу діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади щодо 
формування та реалізації державної політики у визначеній сфері. 



Крім того, Президент України зазначає, що Закон містить недоліки 
техніко-юридичного характеру. Так, Законом передбачається, що абзаци 
четвертий і п'ятий підпункту 1 пункту 1 розділу I цього Закону набирають 
чинності через 60 днів з дня опублікування цього Закону (пункт 1 розділу II 
«Прикінцеві та перехідні положення»). Проте підпункт 1 пункту 1 розділу I 
Закону складається лише з двох абзаців (абзаци четвертий та п’ятий відсутні).

З огляду на зазначене, Президент України пропонує:
в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу I Закону виключити такі 

речення: «Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на 
першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов’язків 
міністра, визначених пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 частини другої статті 8 цього 
Закону. Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється 
покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання 
обов’язків міністра, визначених пунктами 1 (крім очолювання міністерства), 2, 
5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 частини другої статті 8 цього Закону, а 
також пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої статті 18 цього Закону. 
Забороняється покладання обов'язків міністра на особу, кандидатура якої на 
посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою України 
поточного скликання»;

у пункті 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» слова «крім 
абзаців четвертого і п'ятого підпункту 1 пункту 1 розділу I цього Закону, які 
набирають чинності через 60 днів з дня опублікування цього Закону» виключити.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку підтримує Пропозиції Президента України частково, а саме у 
частині виключення у пункті 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» 
слів «крім абзаців четвертого і п'ятого підпункту 1 пункту 1 розділу I цього 
Закону, які набирають чинності через 60 днів з дня опублікування цього Закону», 
що дозволить усунути техніко-юридичний недолік прийнятого Закону. 
Водночас, Головне управління не погоджується з Пропозицією Президента 
України щодо виключення обмежень повноважень, встановлених частиною 
четвертою статті 9 чинного Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади» для осіб, які виконують обов’язки міністра у випадках, коли його посада 
є вакантною, оскільки саме відповідні обмеження стимулюють Прем’єр-міністра 
України своєчасно вирішувати питання про внесення кандидатури міністрів і при 
цьому пропонувати на розгляд парламенту ті кандидатури,  які можуть знайти 
підтримку депутатського корпусу.

З’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету 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 деяких законів України щодо відновлення 
проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань 
державної служби» 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.
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