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«Про державну службу» щодо зняття
вікових обмежень для роботи на державній
службі
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

«Про державну службу» щодо зняття
вікових обмежень для роботи на державній
службі
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про
державну службу» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст.
250) такі зміни:
1. Пункт 1 частини другої статті 19
виключити.

І. Внести до Закону України «Про
державну службу» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст.
250) такі зміни:
-1- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

Пункт 1 розділу І законопроекту
виключити
-2- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Пункт 1 розділу І законопроекту
виключити.
-3- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 1 розділу І проекту (зміни до пункту
1 частини другої статті 19 Закону України
"Про державну службу") виключити.

Враховано

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-4- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185), Н.д.
Мейдич О. Л. (р.к. №233)
Пункт 1 розділу І вилучити.

Враховано

-5- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку

8

-6- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у пункті 1 частини другої статті 19 слово
«шістдесятип’ятирічного» замінити словом
«шістдесятирічного» та додати слова "крім
випадків, передбачених законом".
-7- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1. У пункті 1 частини другої статті 19 слово
"шістдесятип'ятирічного" замінити на слово
"сімдесятирічного".
-8- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 1 частини другої статті 19 слово
«шістдесятип’ятирічного» замінити на слово
«сімдесятирічного».
-9- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Пункт перший частини другої статті 19
Закону України «Про державну службу»
викласти у такій редакції:
1) досягла шістдесяти п’ятирічного віку,
крім випадків передбачених статтею 34 цього
Закону».
-10- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Пункт 1 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції:
«1. У пункті 1 частини другої статті 19
слово «шістдесятип’ятирічного» замінити на
слово «сімдесятирічного».
-11- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180)

Відхилено

Пункт 1 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції: «1. У пункті 1 частини другої
статті 19 слово «шістдесятип’ятирічного»
замінити на слово «сімдесятирічного».»;
-12- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено
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9

частину другу статті 19 доповнити новим
пунктом такого змісту: "9) отримує пенсію за
віком.».
-13- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

10

у пункті 1 частини другої статті 19 після
слів "...віку" додати слова: «крім випадків,
передбачених законом».
-14- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

11

у пункті 1 частини другої статті 19 слово
«шістдесятип’ятирічного» замінити словом
«шістдесятирічного» та додати слова: "крім
посад категорії «А»".
-15- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

12

у пункті 1 частини другої статті 19 слово
«шістдесятип’ятирічного» замінити словом»
«пенсійного» та додати слова: "крім посад
категорії «А»".
-16- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

13

у пункті 1 частини другої статті 19 слово
«шістдесятип’ятирічного» замінити словом
«пенсійного» та додати слова: «крім посад
категорії «А» у разі якщо особа не вийшла на
пенсію»
-17- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Пункт 2 розділу І законопроекту
виключити.
-18- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

14

2. Частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту:

«4) призначення особи, яка досягла 65-

Пункт 2 розділу І законопроекту
виключити
-19- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 2 розділу І проекту (зміни до
частини другої статті 34 Закону України "Про
державну службу") виключити.
-20- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

3

№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

річного віку, на посаду державної служби – на
один рік з правом повторного призначення без
обовʼязкового
проведення
конкурсу
щорічно».

4) призначення особи, яка досягла 65річного, на посаду державної служби – на
один рік з правом повторного призначення з
обов’язковим
проведенням
конкурсу
щорічно.
-21- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла 60-річного віку, на посаду
державної служби – на один рік з правом
повторного призначення без проведення
конкурсу, але не більше, як до досягнення
державним службовцем 65-річного віку»
-22- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Відхилено

абзац другий пункту 2 розділу І
законопроекту після слів "державної служби"
доповнити
словами:
"з
укладанням
контракту";
-23- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

«4) призначення особи, яка досягла 65річного віку, на посаду державної служби – на
один рік з правом повторного призначення без
обовʼязкового проведення конкурсу щорічно,
але не більш як до досягнення державним
службовцем 70-річного віку».
-24- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185), Н.д.
Мейдич О. Л. (р.к. №233)
У абзаці другому пункту 2 розділу І:
доповнити абзац після слова «служби»
словами «категорії «А»»; доповнити абзац
після слова «правом» словом «одноразового»;
доповнити абзац після слова «призначення»
словами «ще на один рік».
-25- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла 60-річного віку, на посаду
державної служби – на один рік з правом
одноразового повторного призначення без
проведення конкурсу»
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16

-26- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

17

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла пенсійного віку і не вийшла
на пенсію за віком, на посаду державної
служби – на один рік з правом одноразового
повторного призначення без проведення
конкурсу»
-27- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

18

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла пенсійного віку і не вийшла
на пенсію за віком, на посаду державної
служби – у виняткових випадках пов’язаних з
неможливістю замінити особу, на один рік без
проведення конкурсу без права повторного
призначення»
-28- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

19

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла 60-річного віку на посаду
державної служби категрії «А» – у виняткових
випадках пов’язаних з неможливістю
замінити особу, на один рік без проведення
конкурсу без права повторного призначення»
-29- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

20

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла 60-річного віку на посаду
державної служби категорії «А» – у
виняткових
випадках
пов’язаних
з
неможливістю замінити особу, на один рік
правом
одноразового
повторного
призначення без проведення конкурсу»
-30- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла 60-річного віку на посаду
державної служби категорії «А» –на один рік
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21

правом
одноразового
повторного
призначення без проведення конкурсу»
-31- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

22

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла 60-річного віку на посаду
державної служби категорії «А» – на один рік
без проведення конкурсу без права
повторного призначення»
-32- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

23

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: «4) призначення
особи, яка досягла пенсійного віку, але не
вийшла на пенсію, на посаду державної
служби категорії «А» – на один рік без
проведення конкурсу без права повторного
призначення»
-33- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

24

частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту: "4) призначення
особи, яка досягла пенсійного віку, але не
вийшла на пенсію, на посаду державної
служби категорії «А» –на один рік правом
одноразового повторного призначення без
проведення конкурсу"
-34- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

3. У статті 83:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. У статті 83:

Пункт 3 законопроекту виключити
25
26

пункт 7 частини першої викласти в такій
редакції:
«7) у разі виходу державного службовця на
пенсію або досягнення ним 65-річного віку,
якщо інше не передбачено законом»;

-35- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

пункт 7 частини першої викласти в такій
редакції: «7) у разі виходу державного
службовця на пенсію»
-36- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У статті 83: пункт 7 частини першої
викласти в такій редакції:
«7) у разі виходу державного службовця на
пенсію або досягнення ним 65-річного віку,
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27

якщо інше не передбачено законом»; частину
третю доповнити реченням такого змісту: «У
разі звільнення з державної служби у зв’язку з
виходом державного службовця на пенсію або
досягненням ним 65-річного віку вихідна
допомога
виплачується
державному
службовцю одноразово за однією з підстав,
передбачених пунктом 7 частини першої цієї
статті, за його бажанням»;
-37- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

28

пункт 7 частини першої викласти в такій
редакції: "7) у разі досягнення державним
службовцем 65-річного віку"
-38- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

29

пункт 7 частини першої викласти в такій
редакції: "7) у разі досягнення державним
службовцем 60-річного віку, крім випадків,
передбачених законом"
-39- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

30

пункт 7 частини першої викласти в такій
редакції: «7) у разі закінчення строку
призначення
державного
службовця,
передбаченого пунктом 4 частини другої
статті 34 цього Закону»
-40- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Абзаци другий-четвертий пункту 3 розділу
І законопроекту замінити одним абзацом
такого змісту:
«частину третю доповнити реченням
такого
змісту:
«Вихідна
допомога
державному службовцю, який звільняється на
підставі пункту 7 частини першої цієї статті,
виплачується одноразово за його бажанням у
разі досягнення 65-річного віку або
припинення державної служби при її
продовженні згідно з частиною четвертою цієї
статті»;
-41- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

частину третю доповнити реченням такого
змісту: «Вихідна допомога державному
службовцю, який звільняється на підставі
пункту 7 частини першої цієї статті,
виплачується одноразово за його бажанням»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину третю доповнити реченням такого
змісту: «Вихідна допомога державному
службовцю, який звільняється на підставі
пункту 7 частини першої цієї статті,
виплачується одноразово за його бажанням у
разі досягнення 65-річного віку або
припинення державної служби при її
продовженні згідно з частиною четвертою цієї
статті»;

3. У статті 83:
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-42- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

частину третю доповнити реченням такого
змісту: «вихідна допомога державному
службовцю який звільняється за однією з
підстав, передбачених пунктом 7 частини
першої цієї статті,виплачується одноразово за
його бажанням»
-43- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

Вихідна
допомога
державному
службовцю, який звільняється на підставі
пункту 7 частини першої цієї статті,
виплачується одноразово, за однією з підстав,
передбачених п. 7 ч. 1 ст. 83 Закону, за
бажанням державного службовця.
-44- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

частину третю викласти в такій редакції:
"Вихідна допомога державному службовцю,
який досяг пенсійного віку, виплачується
одноразово за його бажанням при звільненні з
державної роботи".
-45- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

частину третю доповнити реченням такого
змісту: "У разі звільнення з державної служби
у зв'язку з виходом державного службовця на
пенсію або досягненням ним 65-річного віку
вихідна допомога виплачується державному
службовцю одноразово за однією з підстав,
передбачених пунктом 7 частини першої цієї
статті, за його бажанням";
-46- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

частину третю доповнити реченням такого
змісту: «Вихідна допомога державному
службовцю, який звільняється на підставі
пункту 7 частини першої цієї статті,
виплачується одноразово за його заявою»;
-47- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий пункту 3 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«частину третю доповнити реченням
такого змісту: «У разі звільнення з державної
служби у зв’язку з виходом державного
службовця на пенсію або досягненням ним 65річного віку вихідна допомога виплачується
державному службовцю одноразово за однією
з підстав, передбачених пунктом 7 частини
першої цієї статті, за його бажанням»
-48- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185), Н.д.
Мейдич О. Л. (р.к. №233)
Абзац четвертий пункту 3 розділу І
викласти в такій редакції:
«Частину третю доповнити реченням
такого змісту: «У разі звільнення з державної
служби у зв’язку з виходом державного
службовця на пенсію або досягненням ним 65річного віку вихідна допомога виплачується
державному службовцю одноразово за однією
з підстав, передбачених пунктом 7 частини
першої цієї статті, за його бажанням».
-49- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180)
абзац четвертий пункту 3 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
«частину третю доповнити реченням такого
змісту: «У разі звільнення з державної служби
у зв’язку з виходом державного службовця на
пенсію або досягненням ним 65-річного віку
вихідна допомога виплачується державному
службовцю одноразово за однією з підстав,
передбачених пунктом 7 частини першої цієї
статті, за його бажанням»;
-50- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Абзац п’ятий пункту 3 розділу І проекту
(зміни до частини третьої статті 83 Закону
України "Про державну службу") викласти в
такій
редакції:
"Вихідна
допомога
державному службовцю, який звільняється на
підставі пункту 7 частини першої цієї статті,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

31

32

Редакція, прийнята в першому читанні

доповнити частиною четвертою такого
змісту:

«4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення може бути залишений на
державній службі після досягнення 65-річного
віку за його згодою. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі приймається суб’єктом
призначення щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 70річного віку.»

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виплачується одноразово за однією з підстав,
передбачених пунктом 7 частини першої цієї
статті за його бажанням".
-51- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Абзаци п’ятий та шостий пункту третього
розділу І законопроекту (щодо доповнення ст.
83 частиною четвертою) виключити
-52- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

доповнити частиною четвертою такого
змісту:

Враховано

Абзац шостий пункту 3 розділу І викласти
в такій редакції: «4. У зв’язку з потребами
служби державний службовець за рішенням
суб’єкта призначення може бути залишений
на державній службі після досягнення 65річного віку за його згодою. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі приймається суб’єктом
призначення щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 70річного віку. Припинення державної служби
державним службовцем, строк перебування
якого на державній службі був продовжений
відповідно до цієї частини, здійснюється на
підставі пункту 7 частини першої цієї статті»;
-53- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

«4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення може бути залишений на
державній службі після досягнення 65-річного
віку за його згодою. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі приймається суб’єктом
призначення щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 70річного віку. Припинення державної служби
державним службовцем, строк перебування
якого на державній службі був продовжений
відповідно до цієї частини, здійснюється на
підставі пункту 7 частини першої цієї статті».

Відхилено

4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення може бути залишений на
державній службі після досягнення 65-річного
віку за його згодою. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі приймається суб’єктом
призначення щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 70річного віку.
-54- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Відхилено

абзац шостий пункту третього розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: "У
зв’язку з потребами служби державний
службовець
за
рішенням
суб’єкта
призначення може бути залишений на
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

займаній посаді державної служби шляхом
призначення на умовах контракту після
досягнення 65-річного віку за його згодою.
Рішення про продовження строку дії
контракту
приймається
суб’єктом
призначення щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 70річного віку."
-55- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

доповнити частиною четвертою такого
змісту: «4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення може бути залишений на
державній службі після досягнення 60-річного
віку за його згодою. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі строком на 1 рік
приймається суб’єктом одноразово»
-56- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

«4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення залишається на державній
службі після досягнення 65-річного віку за
його згодою. Рішення про продовження
строку перебування на державній службі
приймається суб’єктом призначення щороку,
але не більш як до досягнення державним
службовцем 70-річного віку.»
-57- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185), Н.д.
Мейдич О. Л. (р.к. №233)
У абзаці шостому пункту 3 розділу І:
доповнити перше речення після слів
«державний службовець» словами «категорії
«А»»;
доповнити перше речення через кому
словами «але не довше, ніж на два роки.»;
друге речення викласти у такій редакції:
«Рішення
про
продовження
строку
перебування державного службовця категорії
«А» на державній службі на наступний рік
приймається суб’єктом призначення щороку».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

33

-58- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

34

доповнити частиною четвертою такого
змісту: «4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення та за його згодою може бути
залишений на державній службі після
досягнення 60-річного віку і не виходу ним на
пенсію. Рішення про продовження строку
перебування на державній службі строком на
1 рік приймається суб’єктом одноразово»
-59- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

35

доповнити частиною четвертою такого
змісту: «4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення може бути залишений на
державній службі після досягнення 60-річного
віку за його згодою. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі приймається суб’єктом
призначення щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 65річного віку»
-60- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

36

доповнити частиною четвертою такого
змісту: «4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення може бути залишений на
державній службі за його згодою після
досягнення пенсійного віку і не виходу на
пенсію. Рішення про продовження строку
перебування
на
державній
службі
приймається суб’єктом призначення щороку,
але не більш як до досягнення державним
службовцем 65-річного віку»
-61- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити частиною четвертою такого
змісту: «4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення та за його згодою може бути
залишений на державній службі після
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

досягнення 60-річного віку. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі строком на 1 рік
приймається суб’єктом призначення і може
бути продовжено ще на 1 рік»
-62- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Абзаци 11 та 12 розділу І законопроекту
(щодо викладення абзацу другого частини
четвертої статті 91 у новій редакції)
виключити
-63- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

2. Абзац другий частини четвертої статті
91 викласти в такій редакції:

Відхилено

39

Абзац другий частини четвертої статті 91
викласти в такій редакції: "Повноваження
субʼєкта призначення стосовно Керівника
Апарату Верховної Ради України, крім
випадків, передбачених пунктом 35 частини
першої статті 85 Конституції України, та
частиною четвертою статті 83 цього Закону
здійснює Голова Верховної Ради України"
-64- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

«Повноваження субʼєкта призначення
стосовно Керівника Апарату Верховної Ради
України, крім випадків, передбачених
пунктом 35 частини першої статті 85
Конституції України, здійснює Голова
Верховної Ради України».

Відхилено

40

Після частини дев’ятої статті 91 Закону
України «Про державну службу» доповнити
новою частиною такого змісту:
«10. Повноваження керівника державної
служби у Державному бюро розслідувань
здійснюють Директор Державного бюро
розслідувань та директори територіальних
управлінь Державного бюро розслідувань».
У зв’язку з цим частини десяту та
одинадцяту вважати відповідно частинами
одинадцятою та дванадцятою.
-65- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

37

38

2. Абзац другий частини четвертої статті
91 викласти в такій редакції:

«Повноваження субʼєкта призначення
стосовно Керівника Апарату Верховної Ради
України, крім випадків, передбачених
пунктом 35 частини першої статті 85
Конституції України, здійснює Голова
Верховної Ради України.

У частині дванадцятій статті 91 Закону
України «Про державну службу» слова
«восьмій - десятій» замінити словами
«восьмій - одинадцятій»
41
42

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

43

2. Державні службовці, звільнені у звʼязку
з виходом на пенсію після 1 травня 2016 року
до набрання чинності цим Законом, можуть
бути за рішенням субʼєкта призначення
поновлені на державній службі на умовах,
встановлених частиною четвертою статті 83
Закону України «Про державну службу» для
державних службовців, строк перебування на
державній службі яких продовжено.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-66- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту
виключити.
-67- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-68- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

п. 2 розділу ІІ Прикінцеві положення
законопроекту виключити
-69- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано

пункт 2 розділу ІІ законопроекту
виключити.
-70- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

2. Державні службовці, звільнені у зв'язку
з виходом на пенсію після 1 травня 2016 року
до набрання чинності цим Законом, можуть
бути призначені на посаду державної служби,
з якої їх було звільнено, або на рівнозначну
вакантну посаду державної служби в цьому
державному органі без проведення конкурсу
за рішенням суб'єкта призначення на умовах,
встановлених частиною четвертою статті 83
Закону України "Про державну службу" для
державних службовців, строк перебування на
державній службі яких продовжено.
-71- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

2. Державні службовці, звільнені у зв’язку
з виходом на пенсію після 1 травня 2016 року
до набрання чинності цим Законом, можуть
бути призначені на посаду державної служби,
з якої їх було звільнено, або на рівнозначну
вакантну посаду державної служби в цьому
державному органі без проведення конкурсу
за рішенням суб’єкта призначення на умовах,
встановлених частиною четвертою статті 83
Закону України «Про державну службу» для
державних службовців, строк перебування на
державній службі яких продовжено.
-72- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 2 розділу ІІ законопроєкту викласти
в такій редакції:
«2. Державні службовці, звільнені у
звʼязку з виходом на пенсію після 1 травня
2016 року до набрання чинності цим Законом,
можуть бути призначені на посаду державної
служби, з якої їх було звільнено, або на
рівнозначну вакантну посаду державної
служби в цьому державному органі без
проведення конкурсу за рішенням субʼєкта
призначення на умовах, встановлених
частиною четвертою статті 83 Закону України
«Про державну службу» для державних
службовців, строк перебування на державній
службі яких продовжено.»
-73- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185), Н.д.
Мейдич О. Л. (р.к. №233)
Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«2. Державні службовці, звільнені у
звʼязку з виходом на пенсію після 1 травня
2016 року до набрання чинності цим Законом,
можуть бути призначені на посаду державної
служби, з якої їх було звільнено, або на
рівнозначну вакантну посаду державної
служби в цьому державному органі без
проведення конкурсу за рішенням субʼєкта
призначення на умовах, встановлених
частиною четвертою статті 83 Закону України
«Про державну службу» для державних
службовців, строк перебування на державній
службі яких продовжено».
-74- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

пункт 2 розділу ІІ законопроєкту викласти
в такій редакції: «2. Державні службовці,
звільнені у звʼязку з виходом на пенсію після
1 травня 2016 року до набрання чинності цим
Законом, можуть бути призначені на посаду
державної служби, з якої їх було звільнено,
або на рівнозначну вакантну посаду
державної служби в цьому державному органі
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Висновки, обґрунтування

44

без проведення конкурсу за рішенням
субʼєкта
призначення
на
умовах,
встановлених частиною четвертою статті 83
Закону України «Про державну службу» для
державних службовців, строк перебування на
державній службі яких продовжено.».
-75- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

45

п. 2 розділу ІІ Прикінцеві положення
законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Державні службовці, звільнені у звʼязку з
виходом на пенсію після 1 травня 2016 року
до набрання чинності цим Законом, можуть
бути за рішенням субʼєкта призначення
призначені на державну службу на умовах,
встановлених пунктом 4 частини другої статті
34 Закону України «Про державну службу»
-76- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

46

3. До призначення Верховною Радою
України Керівника Апарату Верховної Ради
України відповідно до пункту 35 частини
першої статті 85 Конституції України
повноваження суб’єкта призначення стосовно
заступників Керівника Апарату Верховної
Ради України здійснює Голова Верховної
Ради України.

п. 3 розділу ІІ Прикінцеві положення
законопроекту виключити

-77- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. До призначення Верховною Радою
України Керівника Апарату Верховної Ради
України відповідно до пункту 35 частини
першої статті 85 Конституції України
повноваження суб’єкта призначення стосовно
заступників Керівника Апарату Верховної
Ради України здійснює Голова Верховної
Ради України.

Відхилено

4. У Законі України "Про службу в органах
місцевого
самоврядування"
(Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст.
175; 2010 р., №4, ст. 18; 2012 р., №12-13 ст. 82;
2014 р.,№49, ст. 2056 ):
у статті 18:
частину першу після слів "які обираються"
доповнити словами "або затверджуються";
включити частину другу такого змісту:
"Термін перебування на службі в органах
місцевого самоврядування може бути
продовжено, але не більш як на 5 років за
рішенням сільського, селищного, міського
голови, голови районної, районної у місті,
обласної ради.
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Рішення
про
продовження
строку
перебування на службі в органах місцевого
самоврядування
приймається
головою
відповідної ради щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 70річного віку."
-78- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

5. З метою відновлення довіри до єдиного
органу виконавчої влади, керівний склад
якого повністю сформований під час дії
карантину,
установленого
Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та
задля забезпечення дотримання принципів
прозорості, відкритості, верховенства права у
його формуванні, установити, що:
1) контракти про проходження державної
служби
на
період
дії
карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, укладені з Головою та членами
центрального органу виконавчої влади зі
спеціальним статусом, що забезпечує
державне регулювання діяльності у сфері
організації та проведення азартних ігор та
лотерей, до набрання чинності цим Законом,
діють до призначення на посаду державної
служби осіб за результатами конкурсу, але не
більше одного місяця з дня набрання чинності
цим Законом;
2) першочергово, протягом одного місяця з
дня набрання чинності цим Законом,
оголошуються конкурси на посади Голови та
членів центрального органу виконавчої влади
зі спеціальним статусом, що забезпечує
державне регулювання діяльності у сфері
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організації та проведення азартних ігор та
лотерей.
-79- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

6. Установити що:
1) конкурси на посади, що обіймають
особи, з якими до набрання чинності цим
Законом укладені контракти про проходження
державної служби на період дії карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, оголошуються:
на посади державної служби категорії «А»
–протягом двох місяців з дня набрання
чинності цим Законом;
на посади державної служби категорій «Б»
та «В» – протягом одного року з дня набрання
чинності цим Законом;
2) контракти про проходження державної
служби
на
період
дії
карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, укладені до набрання чинності
цим Законом, діють до призначення на посаду
державної служби особи за результатами
конкурсу, але не більше:
для посад державної служби категорії «А»
– трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом;
для посад державної служби категорій «Б»
та «В» – вісімнадцяти місяців з дня набрання
чинності цим Законом;
3) оголошені добори для призначення на
вакантну посаду державної служби на період
дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
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спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
рішення
за
результатами
яких
не
оприлюднені, скасовуються;
4) у разі якщо на день набрання чинності
цим Законом рішення про призначення на
посаду державної служби особи за
результатами добору не прийнято, результати
відповідного добору скасовуються.
-80- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

7. У Законі України «Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2020 рік» (Відомості Верховної
Ради України, 2020 р., № 19, ст.126, із
наступними змінами) абзац перший пункту 8
розділу II викласти в такій редакції:
«8. Тимчасово, на період дії карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, зупинити дію положень Закону
України "Про державну службу" (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із
наступними змінами) та Закону України "Про
центральні
органи
виконавчої
влади"
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ 38, ст. 385 із наступними змінами) в частині
проведення конкурсів на посади державної
служби та призначення на посади державної
служби за результатами конкурсу. У
новостворених органах державної влади, що
були утворені протягом дії карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, добір нам посади державної
служби в установленому Кабінетом Міністрів
України
порядку
не
проводиться.
Призначення на посади державної служби в
таких органах державної влади здійснюється
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виключно
за
результатами
конкурсу,
проведеного відповідно до положень Закону
України «Про державну службу».
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