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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть
претендувати на вступ на державну службу» (реєстр. № 4361),
підготовлений до другого читання із врахуванням зауважень
Головного юридичного управління та Головного управління
документального забезпечення Апарату Верховної Ради України
_____________________________________________________________
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за
дорученням Верховної Ради України, зважаючи на положення частини другої
статті 117 і частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України,
повторно розглянув на своєму засіданні 19 травня 2021 року (протокол № 71)
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на
державну службу» (реєстр. № 4361), який прийнято Верховною Радою України
за основу 5 лютого 2021 року (Постанова Верховної Ради України № 1220-IX), із
зауваженнями Головного юридичного управління та Головного управління
документального забезпечення Апарату Верховної Ради України, наданими до
остаточної редакції цього законопроекту, запропонованого Комітетом за
результатами його розгляду 28 квітня 2021 року.
З метою врахування зазначених зауважень народним депутатом України,
головою підкомітету з питань організації державної влади, державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород
О.Корнієнком подано 8 нових пропозицій, що не були предметом розгляду та
прийняття рішень на засіданні Комітету 28 квітня 2021 року, а також
запропоновано переглянути рішення Комітету щодо 2 раніше розглянутих
пропозицій народних депутатів України.
Загалом до законопроекту для підготовки його до другого читання із
врахуванням зауважень Головного юридичного управління та Головного
управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України
було внесено 47 пропозицій від 12 народних депутатів України, що включені до
уточненої порівняльної таблиці законопроекту до другого читання, яка містить
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усі внесені та невідкликані пропозиції, з яких Комітетом пропонується врахувати
13 пропозицій (№№ 1, 6, 7, 13, 20, 26, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 45), врахувати
редакційно 2 пропозиції (№№ 46, 47), врахувати частково 2 пропозиції
(№№ 8, 41), відхилити 30 пропозицій (№№ 2-5, 9-12, 14-19, 21-25, 27-30, 32-34,
36, 38, 43, 44).
Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної влади,
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних
символів та нагород, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів
Комітету, запрошених на засідання осіб, розглянувши подані поправки та
пропозиції, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частиною п’ятою
статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», частиною
другою статті 117, частиною шостою статті 118 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет ухвалив підтримати пропозиції народного депутата України
О. Корнієнка щодо врахування зауважень Головного юридичного управління та
Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради
України від 18 травня 2021 року при підготовці до другого читання проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу»
щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну
службу» (реєстр. № 4361) шляхом врахування нових пропозицій за №№ 7, 13, 20,
26, 31, 35, 39, 45 та перегляду рішення Комітету щодо пропозицій, включених до
уточненої таблиці за №№ 41 та 46, з яких раніше відхилену пропозицію за № 41
врахувати частково, а раніше враховану пропозицію за № 46 врахувати
редакційно.
Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо
розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу»
(реєстр. № 4361) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому
читанні та в цілому.
У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної
Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.
Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під
час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з
питань організації державної влади, державної служби, служби в органах
місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку.
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