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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України «Про внесення змін до статті 25 Закону України 
«Про державну службу» щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної для 
участі у конкурсі на посаду державної служби», внесений народним 
депутатом України М.Тищенком та іншими народними депутатами 
України (реєстр. № 5773 від 15.07.2021)

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 
Ради України розглянув на засіданні 15 грудня 2021 року (протокол № 86) проект 
Закону України «Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про державну 
службу» щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у конкурсі на 
посаду державної служби» (реєстр. № 5773 від 15.07.2021), внесений народним 
депутатом України М.Тищенком та іншими народними депутатами України. 

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект покликаний 
забезпечити безперервність проведення конкурсів на посади державної служби 
шляхом оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у конкурсі. Для 
цього проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про державну 
службу» та Закону України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної», якими уточнюється обсяг документів, що подаються на конкурси 
на зайняття посад державної служби. Зокрема, з відповідного переліку 
виключаються державні сертифікати про рівень володіння державною мовою, 
що видаються Національною комісією зі стандартів державної мови.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку зауважує, що при виключенні зі статті 25 Закону України «Про 
державну службу» положення про необхідність подання копії сертифіката про 
рівень володіння державною мовою особами, які бажають взяти участь у 
конкурсі, із законодавства про державну службу зникне механізм реалізації 
відповідних положень Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» щодо осіб, які призначатимуться на посади 
державної служби. На думку Головного управління, разом із виключенням 
відповідного положення варто було б одночасно встановити вимогу щодо 
обов’язкового подання сертифікатів переможцем конкурсу. Крім того, Головне 
управління висловило зауваження щодо: недоцільності виключення норми про 
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повноваження Кабінету Міністрів України визначати форму резюме особи, яка 
бажає взяти участь у конкурсі; необґрунтованості зобов’язання державних 
службовців державного органу, в якому проводиться конкурс, подавати для 
участі у конкурсі повний пакет документів, зважаючи на наявність копій цих 
документів у відповідному органі; виключення положення про необхідність 
подання заяви, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, 
визначені нормами Закону України «Про очищення влади»; невідповідності 
змісту порівняльної таблиці до законопроекту його тексту.

Національна комісія зі стандартів державної мови поінформувала Комітет, 
що виступає проти прирівняння посвідчення щодо вільного володіння 
державною мовою до державного сертифіката про рівень володіння державною 
мовою, оскільки Закон України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» запровадив порядок підтвердження особою вільного 
володіння державною мовою відмінний від того, що був визначений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію 
проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо 
вільного володіння державною мовою». Крім того, Комісія зауважує, що 
законопроект створює нерівні умови для осіб, які склали іспит і отримали 
посвідчення без складання іспиту на підставі освітніх документів.

Уповноважений із захисту державної мови поінформував Комітет, що 
законопроект не може бути підтримано у запропонованій редакції, оскільки 
відсутність єдиного реєстру або бази виданих раніше посвідчень щодо рівня 
володіння державною мовою може створювати потенційні можливості для 
зловживання з боку окремих осіб, які претендують на зайняття посад державної 
служби. Крім того, Уповноважений зауважує, що у разі виключення державного 
сертифікату про рівень володіння державною мовою із переліку документів, що 
подаються для участі в конкурсі на зайняття посади державної служби, виникне 
правова невизначеність щодо часу подання особою – претендентом на посаду 
такого сертифікату.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 
зазначає, що законопроект не має впливу на показники бюджетів і у разі 
прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 
законодавством.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань державної служби, беручи 
до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України, Національної комісії зі стандартів державної мови, 
Уповноваженого із захисту державної мови, з’ясувавши позицію народних 
депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, Комітет 
ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 
першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 
«Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про державну службу» щодо 
оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у конкурсі на посаду 
державної служби» (реєстр. № 5773 від 15.07.2021), внесений народним 
депутатом України М.Тищенком та іншими народними депутатами України, за 
наслідками розгляду в першому читанні відхилити.
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Співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, 
голову підкомітету з питань державної служби Д.Чорного.
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