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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 4361

(Друге читання - на заміну (ч.6,
ст.118))

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект

Проект

Закон України
«Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу» щодо розширення
кола осіб, які можуть претендувати на
вступ на державну службу»

Закон України
-1- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Назву проекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України
"Про державну службу" щодо вдосконалення
порядку проходження державної служби"
-2- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

«Про внесення змін до частини другої
статті 20 Закону України «Про державну
службу» щодо розширення кола осіб, які
можуть претендувати на вступ на державну
службу»
-3- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу» щодо
вдосконалення порядку проходження
державної служби

Викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до статті 20 Закону
України "Про державну службу" щодо
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Висновки, обґрунтування

розширення
кола
осіб,
які
можуть
претендувати на вступ на державну службу"
-4- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

Назву проекту Закону викласти у такій
редакції:
«Проект Закону України про внесення
змін до статті 20 Закону України "Про
державну службу" щодо розширення кола
осіб, які можуть претендувати на вступ на
державну службу».
-5- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Назву проекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів
щодо
вдосконалення
порядку
проходження державної служби»
4
5

6

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до частини другої статті 20
Закону України «Про державну службу»
(Відомості Верховної Ради, 2016, № 4, ст.43)
такі зміни:

1. Пункт перший викласти в наступній
редакції:

Верховна Рада України постановляє:
-6- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Абзац перший розділу І викласти в такій
редакції:
«І. Внести до Закону України «Про
державну службу» (Відомості Верховної
Ради, 2016, № 4, ст.43) такі зміни:»
-7- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

І. Внести до Закону України «Про
державну службу» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними
змінами) такі зміни:

Враховано

Розділ І доповнити новим пунктом 1 такого
змісту:
«1. Статтю 3 доповнити частиною шостою
такого змісту:
«6. Зміни до цього Закону можуть
вноситися виключно законами про внесення
змін до Закону України «Про державну
службу».
У зв’язку з цим змінити відповідно
нумерацію наступних пунктів.
-8- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

1. Статтю 3 доповнити частиною шостою
такого змісту:
«6. Зміни до цього Закону можуть
вноситися виключно законами про внесення
змін до Закону України «Про державну
службу».
2. У частині другій статті 20:
пункти 1-4 викласти в такій редакції:

Враховано частково

Абзац перший пункту 1 розділу І викласти
в такій редакції:
«1. Пункти 2-4 частини другої статті 20
викласти в такій редакції:»
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Висновки, обґрунтування

У зв’язку з цим абзаци третій, п'ятий та
сьомий пункту 1 розділу І виключити.
-9- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

1.
Виключити пункт 1 Розділу І
законопроекту, залишивши чинну редакцію
пункту першого частини другої статті 20
Закону України «Про державну службу».
Обґрунтування:наявність досвіду зайняття
адвокатською, нотаріальною діяльністю та
діяльністю
арбітражних
керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів за своєю природою не пов’язано
безпосередньо з керівництвом великими
колективами, а тому особа, яка нею
займається, не може вважатися такою, що,
апріорі, має відповідні навички та вміння,
особливо, для зайняття посад категорії "А"
(вищий корпус державної служби) для яких
передбачена наявність досвіду роботи на
посадах державної служби категорій "А" чи
"Б" або на посадах не нижче керівників
структурних підрозділів в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах у відповідній сфері.
-10- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Пункт 1 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Даною поправкою пропонується не
надавати право всім адвокатам, нотаріусам чи
арбітражним керуючим, які мають необхідний
стаж роботи, займати керівні посади
державної служби категорії «А».
Адже посади держслужби категорії «А» це вищий корпус державної служби.
Як вбачається, вказані у законопроекті
категорії осіб, хоч і мають вищу освіту, проте
не всі з них відповідають такому критерію для
відповідності
посади
категорії
«А»
держслужби, як наявність досвіду роботи на
керівних посадах.
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«1) для посад категорії "А" - загальний
стаж роботи не менше семи років; досвід
роботи
на
посадах
державної
служби категорій "А" чи "Б" або на посадах
не нижче керівників структурних підрозділів
в органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах у
відповідній сфері, або досвід заняття
адвокатською, нотаріальною діяльністю,
діяльністю
арбітражних
керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) не менш як три роки; вільне
володіння державною мовою, володіння
іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи;»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Відповідно, в таких осіб може не бути
необхідних знань і вмінь для управління
державним органом.
Тому вважаю за доцільне погодитись з
нормами законопроекту в частині надання
права адвокатам, нотаріусам чи арбітражним
керуючим, які мають необхідний стаж роботи,
займати керівні посади державної служби
категорії «Б», але не категорії «А».
-11- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

1. Пункт перший викласти в наступній
редакції:
-12- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

Пункт 1 частини 2 статті 20 Закону
України «Про державну службу» залишити
без змін в чинній редакції закону.
-13- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Абзац другий пункту 1 розділу І викласти
в такій редакції:
«1) для посад категорії «А» - загальний
стаж роботи не менше семи років; досвід
роботи на посадах державної служби
категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче
керівників структурних підрозділів в органах
місцевого самоврядування, або досвід роботи
у відповідній сфері на керівних посадах
підприємств,
установ
та
організацій
незалежно від форми власності, або досвід
зайняття
адвокатською,
нотаріальною
діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), або досвід роботи на посадах
науково-педагогічних працівників, які мають
вчене звання професора не менше трьох років;
вільне
володіння
державною
мовою,
володіння іноземною мовою, яка є однією з
офіційних мов Ради Європи».
-14- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«1) для посад категорії «А» - загальний
стаж роботи не менше семи років; досвід
роботи на посадах державної служби
категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче
керівників структурних підрозділів в органах
місцевого самоврядування, або досвід роботи
у відповідній сфері на керівних посадах
підприємств,
установ
та
організацій
незалежно від форми власності, або досвід
зайняття
адвокатською,
нотаріальною
діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), або досвід роботи на посадах
науково-педагогічних працівників, які мають
вчене звання професора, не менше трьох
років; вільне володіння державною мовою,
володіння іноземною мовою, яка є однією з
офіційних мов Ради Європи;

Підпункт 1 пункту 1 розділу І після слів
«розпорядників майна, керуючих санацією,
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Пропозиції та поправки до проекту

ліквідаторів)" доповнити через кому словами
«або досвід роботи народним депутатом
України»;
-15- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-16- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

1) для посад категорії "А" - загальний стаж
роботи не менше семи років; досвід роботи на
посадах державної служби категорій "А" чи
"Б" або на посадах не нижче керівників
структурних підрозділів в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах у відповідній сфері, або
досвід заняття адвокатською, нотаріальною
діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), або досвід роботи на посадах
лінійного продюсера та/або його помічника не
менш як три роки; вільне володіння
державною мовою, володіння іноземною
мовою, яка є однією з офіційних мов Ради
Європи;
-17- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

1) для посад категорії "А" - загальний стаж
роботи не менше семи років; досвід роботи на
посадах державної служби категорій "А" чи
"Б" або на посадах не нижче керівників
структурних підрозділів в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах у відповідній сфері не менш
як три роки; вільне володіння державною
мовою, володіння іноземною мовою, яка є
однією з офіційних мов Ради Європи;
-18- Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222)

Відхилено

«1) для посад категорії "А" - загальний
стаж роботи не менше семи років; досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче
керівників структурних підрозділів в органах
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№

8

9

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Пункт другий викласти в наступній
редакції:
«2) для посад категорії "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на всю
територію України, та його апараті - досвід
роботи
на
посадах
державної
служби категорій
"Б" чи "В" або
досвід
служби в органах місцевого самоврядування,
або досвід роботи на керівних посадах
підприємств,
установ
та
організацій
незалежно від форми власності, або досвід
заняття
адвокатською,
нотаріальною
діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) не менше двох років, вільне
володіння державною мовою;»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

місцевого самоврядування, або досвід роботи
на керівних посадах у відповідній сфері, або
досвід заняття адвокатською, нотаріальною
діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів),
приватних
виконавців,
аудиторів,
бухгалтерів,
оцінщиків,
інженерів чи архітекторів, релігійною
(місіонерською)
діяльністю,
іншою
подібною діяльністю за умови, що така
особа не є працівником або фізичною
особою – підприємцем та використовує
найману працю не більш як чотирьох
фізичних осіб, не менш як три роки; вільне
володіння державною мовою, володіння
іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи;»;
-19- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

2. Пункт другий викласти в наступній
редакції:
-20- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Абзац четвертий пункту 1 розділу І після
слів «розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів» доповнити словами
«або досвід роботи на посадах науковопедагогічних працівників, які мають вчене
звання професора, доцента».
-21- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 2 розділу І після слів
«розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів)" доповнити через кому словами
«або досвід роботи народним депутатом
України»;
-22- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити
-23- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) для посад категорії "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на всю
територію України, та його апараті - досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, або досвід зайняття адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), або досвід
роботи на посадах науково-педагогічних
працівників, які мають вчене звання
професора, доцента, не менше двох років;
вільне володіння державною мовою;

Відхилено

2) для посад категорії "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на всю
територію України, та його апараті - досвід
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3. Пункт третій викласти в наступній
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органі, юрисдикція якого поширюється на
територію однієї або кількох областей, міста
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роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, або досвід заняття адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), або досвід
роботи на посадах лінійного продюсера та/або
його помічника не менше двох років, вільне
володіння державною мовою;
-24- Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222)

Відхилено

«2) для посад категорії "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на всю
територію України, та його апараті - досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, або досвід заняття адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), приватних
виконавців,
аудиторів,
бухгалтерів,
оцінщиків, інженерів чи архітекторів,
релігійною (місіонерською) діяльністю,
іншою подібною діяльністю за умови, що
така особа не є працівником або фізичною
особою – підприємцем та використовує
найману працю не більш як чотирьох
фізичних осіб, не менше двох років, вільне
володіння державною мовою;»;
-25- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

3. Пункт третій викласти в наступній
редакції:
-26- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Абзац шостий пункту 1 розділу І після слів
«розпорядників майна, керуючих санацією,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) для посад категорії "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на
територію однієї або кількох областей, міста
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Києва або Севастополя, та його апараті досвід роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, або досвід заняття адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів) не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою;»;

ліквідаторів» доповнити словами «або досвід
роботи на посадах науково-педагогічних
працівників, які мають вчене звання
професора, доцента».
-27- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу І після слів
«розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів)" доповнити через кому словами
«або досвід роботи народним депутатом
України»;
-28- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

3) для посад категорії "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на
територію однієї або кількох областей, міста
Києва або Севастополя, та його апараті досвід роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, або досвід заняття адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), або або
досвід роботи на посадах лінійного продюсера
та/або його помічника не менше двох років,
вільне володіння державною мовою;
-29- Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Києва або Севастополя, та його апараті досвід роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, або досвід зайняття адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), або досвід
роботи на посадах науково-педагогічних
працівників, які мають вчене звання
професора, доцента, не менше двох років;
вільне володіння державною мовою;

«3) для посад категорії "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на
територію однієї або кількох областей, міста
Києва або Севастополя, та його апараті досвід роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, або досвід заняття адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
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Редакція, прийнята в першому читанні

4. Пункт четвертий викласти в наступній
редакції:
«4) для посад категорії "Б" в іншому
державному органі, крім тих, що зазначені у
пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на
посадах державної служби категорій "Б" чи
"В" або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності,
або
досвід
заняття
адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів) не менше
одного року, вільне володіння державною
мовою;».

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

керуючих санацією, ліквідаторів), приватних
виконавців,
аудиторів,
бухгалтерів,
оцінщиків, інженерів чи архітекторів,
релігійною (місіонерською) діяльністю,
іншою подібною діяльністю за умови, що
така особа не є працівником або фізичною
особою – підприємцем та використовує
найману працю не більш як чотирьох
фізичних осіб, не менше двох років, вільне
володіння державною мовою;»;
-30- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

4. Пункт четвертий викласти в наступній
редакції:
-31- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Абзац восьмий пункту 1 розділу І після
слів «розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів» доповнити словами
«або досвід роботи на посадах науковопедагогічних працівників, які мають вчене
звання професора, доцента».
-32- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 4 розділу І після слів
«розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів)" доповнити через кому словами
«або досвід роботи народним депутатом
України»;
-33- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

4) для посад категорії "Б" в іншому
державному органі, крім тих, що зазначені у
пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на
посадах державної служби категорій "Б" чи
"В" або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності,
або
досвід
заняття
адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), або досвід
роботи на посадах лінійного продюсера та/або

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) для посад категорії "Б" в іншому
державному органі, крім тих, що зазначені у
пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на
посадах державної служби категорій "Б" чи
"В" або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності,
або
досвід
зайняття
адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), або досвід
роботи на посадах науково-педагогічних
працівників, які мають вчене звання
професора, доцента, не менше одного року;
вільне володіння державною мовою»;
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його помічника не менше одного року, вільне
володіння державною мовою;
-34- Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222)

Відхилено

«4) для посад категорії "Б" в іншому
державному органі, крім тих, що зазначені у
пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на
посадах державної служби категорій "Б" чи
"В" або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності,
або
досвід
заняття
адвокатською,
нотаріальною
діяльністю,
діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), приватних
виконавців,
аудиторів,
бухгалтерів,
оцінщиків, інженерів чи архітекторів,
релігійною (місіонерською) діяльністю,
іншою подібною діяльністю за умови, що
така особа не є працівником або фізичною
особою – підприємцем та використовує
найману працю не більш як чотирьох
фізичних осіб, не менше одного року, вільне
володіння державною мовою;».
-35- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Пункту 1 розділу І доповнити новими
абзацами такого змісту:
«доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Критерії визначення Комісією або
конкурсною комісією відповідності досвіду
кандидата на посаду державної служби
вимогам, встановленим у пунктах 1-4 цієї
частини щодо наявності досвіду роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, у
тому числі щодо мінімальної кількості
підпорядкованих осіб під час перебування
кандидата на цих посадах, та щодо
здійснюваних
ним
обов’язків,
затверджуються Кабінетом Міністрів України
за поданням центрального органу виконавчої

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Критерії визначення Комісією або
конкурсною комісією відповідності досвіду
кандидата на посаду державної служби
вимогам, встановленим у пунктах 1-4 цієї
частини щодо наявності досвіду роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, у
тому числі щодо мінімальної кількості
підпорядкованих осіб під час перебування
кандидата на цих посадах та щодо
здійснюваних
ним
обов’язків,
затверджуються Кабінетом Міністрів України
за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державної
служби».
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влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державної
служби».
-36- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після розділу І доповнити новими
розділами ІІ та ІІІ такого змісту:
ІІ. Частину четверту статті 9 Закону
України «Про центральні органи виконавчої
влади» (Відомості Верховної Ради України,
2011, № 38, ст.385; 2016 р., №4, ст. 43; 2019 р.,
№43, ст.250) викласти в такій редакції:
«4. Доручення першого заступника
міністра, заступників міністра, надані в межах
їх повноважень, є обов'язковими для
виконання державними службовцями та
працівниками апарату міністерства та його
територіальних органів (у разі утворення).
Забороняється, якщо посада міністра є
вакантною,
покладення
на
першого
заступника міністра, заступників міністра
виконання обов’язків міністра, визначених
пунктами 1 (крім очолювання міністерства), 2,
5, 7, 8, 9, 11, 12, 12-1, 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.
Положення абзацу другого цієї частини:
а) застосовуються якщо посада міністра є
вакантною більше 30 днів;
б) не застосовується протягом 30 днів з дня
відхилення Верховною Радою України
кандидатури на посаду відповідного міністра.
Покладання
обов’язків
міністра,
визначених абзацом другим цієї частини, на
особу,
кандидатура
якої
на
посаду
відповідного міністра була відхилена
Верховною Радою України поточного
скликання - забороняється.
Одна і та ж особа, яка займає посаду
першого заступника міністра або заступника
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15

міністра, не може виконувати обов’язки
міністра більше 30 днів поспіль».
ІІІ. «Статтю 9 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України» (Відомості
Верховної Ради, 2014, № 13, ст.222; 2015 р., №
52, ст. 482; 2017 р., № 14, ст. 157) доповнити
новою частиною чотирнадцятою такого
змісту:
«14. Одна і та ж кандидатура на посаду
члена Кабінету Міністрів України не може
бути подана більше двох разів протягом
одного року, а також двічі поспіль протягом
одного скликання Верховної Ради України».
-37- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

16

Доповнити розділ І новим пунктом такого
змісту:
«2. Пункт 1 частини першої статті 51 після
слів «утворені Президентом України»
доповнити
словами
«Представництво
Президента України в Автономній Республіці
Крим».
-38- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

ІІ. Прикінцеві положення

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Пункт 1 частини першої статті 51 після
слів «утворені Президентом України»
доповнити
словами
«Представництво
Президента України в Автономній Республіці
Крим».

ІІ. Прикінцеві положення

Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«IV. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що стосовно перших
заступників міністра,заступників міністра, які
на момент набрання чинності цим Законом
виконують обов’язки міністра, посада якого є
вакантною, обмеження, встановлені абзацом
другим та третім частини четвертої статті 9
Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади», починають діяти через 30
днів з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти та
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
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№

17

18

Редакція, прийнята в першому читанні

1. Цей Закон набирає чинності через 60
днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 60
днів з дня опублікування цього Закону:

Пропозиції та поправки до проекту

влади їх нормативно-правових актів
відповідність із цим Законом».
-39- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у
Враховано

Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через 30
днів з дня його опублікування, крім пункту 2
цього розділу, який набирає чинності з дня
опублікування цього Закону».
-40- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з
дня, наступного за днем його опублікування.».
-41- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано частково

1. Цей Закон набирає чинності через
шістдесят днів з дня його опублікування, крім
пункту 2 цього розділу, який набирає чинності
з дня опублікування цього Закону.
-42- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом
30 днів з дня опублікування цього Закону:".
-43- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України протягом
шістдесяти днів з дня набрання чинності цим
Законом:
-44- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України протягом 60
днів з дня опублікування цього Закону:
-45- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності через 30
днів з дня його опублікування, крім пункту 2
цього розділу, який набирає чинності з дня
опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30
днів з дня опублікування цього Закону:

Пункт 2 розділу ІІ доповнити абзацом
другим такого змісту:
«розробити та затвердити для кожної
категорії посад державної служби критерії
визначення Комісією або конкурсною
комісією відповідності досвіду кандидатів на
посади державної служби встановленим
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Пропозиції та поправки до проекту

статтею 20 Закону України «Про державну
службу» вимогам щодо наявності досвіду
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, визначивши, у тому числі, вимоги
щодо мінімальної кількості підпорядкованих
осіб під час перебування кандидата на цих
посадах та щодо здійснюваних ним
обов’язків».
-46- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

19

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

для кожної з категорій посад державної
служби розробити та затвердити критерії, на
підставі яких визначається відповідність
досвіду кандидатів на посади державної
служби, встановленим статтею 20 Закону
України «Про державну службу» вимогам
щодо наявності досвіду роботи на керівних
посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, визначивши в
тому числі, вимоги щодо кількості осіб, які
повинні перебувати в підпорядкуванні
кандидата та до здійснюваних ним обов’язків,
необхідних для врахування Комісією або
конкурсною комісією наявного досвіду як
відповідного.
20
21

22

привести власні нормативно-правові акти
у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-47- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
1) Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розробити та затвердити для кожної
категорії посад державної служби критерії
визначення Комісією або конкурсною
комісією відповідності досвіду кандидатів на
посади державної служби встановленим
статтею 20 Закону України «Про державну
службу» вимогам щодо наявності досвіду
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, визначивши, у тому числі, вимоги
щодо мінімальної кількості підпорядкованих
осіб під час перебування кандидата на цих
посадах та щодо здійснюваних ним
обов’язків;

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України у 2022 році поінформувати Верховну
Раду України про стан виконання цього
Закону.
23
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