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Реєстраційний № 3491
(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект

Проект

2

ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

3

Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу» щодо
кандидатського резерву

Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу» щодо
кандидатського резерву
-1- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
У назві законопроекту слово "змін"
замінити словом "зміни".

4

Обгрунтування:
законопроектом
передбачається лише одна зміна до ЗУ "Про
державну службу" у вигляді доповнення
новою статтею 25-1.
-2- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Відхилено

У назву Законопроекту внести зміни
такого змісту:
«Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу» щодо формування
кандидатського резерву».
5
6

Верховна Рада України п о с т а н о в л я

Верховна Рада України п о с т а н о в л я

є:

є:

І. Закон України «Про державну службу»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити
статтею 251 такого змісту:

І. Закон України «Про державну службу»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити
статтею 251 такого змісту:
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Редакція, прийнята в першому читанні

«Стаття 251. Кандидатський резерв

Пропозиції та поправки до проекту

-3- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Стаття 251. Кандидатський резерв

Статтю 25-1 Законопроекту викласти у
такій редакції:
«1. Інформація про кандидатів, які набрали
найбільшу кількість балів за результатами
складання загального рейтингу кандидатів,
які взяли участь у конкурсі, але не визначені
суб’єктом призначення або керівником
державної служби переможцями конкурсу, за
їх згодою, вноситься до бази кандидатського
резерву.
2. Кандидат, інформація про якого
міститься в базі кандидатського резерву, через
особистий кабінет на Єдиному порталі
вакансій державної служби автоматично
запрошується до участі у конкурсах на інші
посади державної служби, якщо його
професійна
компетентність
відповідає
вимогам до таких посад. Інформація щодо
таких кандидатів також може надаватися на
відповідні запити державних органів.
3. Кандидат, інформація про якого
міститься в базі кандидатського резерву та,
який запрошений до участі у конкурсі в
порядку, визначеному частиною другою цієї
статті, не подає інформацію, передбачену
статтею 25 цього Закону.
4. Строк розміщення в базі кандидатського
резерву інформації щодо кандидатів, які
набрали найбільшу кількість балів за
результатами складання загального рейтингу
кандидатів, які взяли участь у конкурсі, але не
визначені суб’єктом призначення або
керівником державної служби переможцями
конкурсу, складає один рік з дати
оприлюднення інформації про переможця
конкурсу або про його відсутність.
5. Порядок формування, ведення та
використання даних, які містяться в базі
кандидатського резерву, а також інформації
щодо попередніх результатів оцінювання

2

№

8

Редакція, прийнята в першому читанні

1. Інформація про кандидатів, які набрали
найбільшу загальну кількість балів за
результатами складання загального рейтингу
кандидатів, які взяли участь у конкурсі, але не
визначені суб’єктом призначення або
керівником державної служби переможцями
конкурсу, за їх згодою, заноситься до бази
кандидатського резерву.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кандидатів, які взяли участь у конкурсі, але не
визначені суб’єктом призначення або
керівником державної служби переможцями
конкурсу, встановлюється Положенням про
базу
кандидатського
резерву,
яке
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України».
-4- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано частково

1. З метою можливості активного та
широкого залучення потенційних кандидатів
для зайняття посад державної служби, що
відповідають визначеним вимогам до
професійної
компетентності
осіб,
які
претендують на зайняття посад державної
служби, утворюється кандидатський резерв –
інформаційна система, яка містить відомості
про кандидатів на посади державної служби,
які успішно пройшли всі етапи оцінювання
під час конкурсного відбору, результати
проведення
оцінювання
професійних
компетентностей таких кандидатів та
оголошені конкурси на посади державної
служби.
-5- Івченко В. Є.

Відхилено

1) У абзаці третьому розділу І слова «,за їх
згодою,» вилучити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. З метою можливості активного та
широкого залучення кандидатів для зайняття
посад державної служби, що відповідають
визначеним вимогам
до професійної
компетентності осіб, які претендують на
зайняття посад
державної служби,
утворюється
кандидатський
резерв
–
інформаційна система (база), що містить
відомості про кандидатів на посади державної
служби, які успішно пройшли всі етапи
оцінювання під час конкурсного відбору,
результати
проведення
оцінювання
професійних
компетентностей
таких
кандидатів та оголошені конкурси на посади
державної служби.
Забезпечення
функціонування
інформаційної системи (бази) кандидатського
резерву здійснюється розпорядником в особі
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері державної служби.

2) абзац третій розділу І після слів
«кандидатського резерву» доповнити словами
«не пізніше трьох календарних днів з дня
оприлюднення інформації про визначення
переможця конкурсу».
-6- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Доповнити словами " - інформаційної
системи, функціонування якої забезпечується
розпорядником в особі центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування

Враховано редакцію

3
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

та реалізує державну політику у сфері
державної служби".
-7- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій розділу I законопроєкту після
слів
«бази
кандидатського
резерву»
доповнити словами «Єдиного порталу
вакансій державної служби».
-8- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Частину першу нової статті 25-1
«Кандидатський резерв», якою пропонується
доповнити Закон України «Про державну
службу» (абзац четвертий Розділу І
законопроекту), доповнити словами «(не
більше п’яти осіб)».
-9- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину першу статті 25-1 викласти у такій
редакції:
«1. Інформація про кандидатури на
зайняття посад державної служби, які набрали
найбільшу загальну кількість балів за
результатами складання загального рейтингу
кандидатів, і не визначені переможцями
конкурсу, за їх згодою, заноситься до бази
кандидатського резерву».
-10- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. З метою можливості активного та
широкого залучення кандидатів для зайняття
посад державної служби, що відповідають
визначеним
вимогам
до
професійної
компетентності осіб, які претендують на
зайняття
посад
державної
служби,
утворюється
кандидатський
резерв
–
інформаційна система (база), яка містить
відомості про кандидатів на посади державної
служби, які успішно пройшли всі етапи
оцінювання під час конкурсного відбору,
результати
проведення
оцінювання
професійних
компетентностей
таких
кандидатів та оголошені конкурси на посади
державної служби.
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Редакція, прийнята в першому читанні

2. Кандидат, інформація про якого
міститься в базі кандидатського резерву, через
особистий кабінет на Єдиному порталі
вакансій державної служби автоматично
запрошується до участі у конкурсах на інші
посади державної служби, якщо його
професійна
компетентність
відповідає
вимогам до таких посад. Інформація щодо
таких кандидатів також може надаватися на
відповідні запити державних органів.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Забезпечення
функціонування
інформаційної система (бази) кандидатського
резерву здійснюється розпорядником в особі
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері державної служби.
-11- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

2.
Відомості
про
результати
централізованого проведення оцінювання
професійних компетентностей кандидатів, які
містяться
в
інформаційній
системі
використовуються державними органами при
проведенні конкурсів на зайняття посад
державної служби.
-12- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий розділу I законопроєкту
викласти у такій редакції:
«2. Конкурсні комісії в обов’язковому
порядку запрошують кандидатів, інформація
про яких міститься в базі кандидатського
резерву Єдиного порталу вакансій державної
служби, до участі у конкурсах на інші посади
державної служби, за умови відповідності їх
професійної компетентності вимогам до таких
посад.
Запрошення надсилається через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій
державної служби.».
-13- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Кандидат, інформація про якого
міститься в інформаційній системі (базі)
кандидатського резерву, через особистий
кабінет на Єдиному
порталі вакансій
державної служби автоматично запрошується
до участі у
конкурсах на інші посади
державної служби, якщо його професійна
компетентність відповідає вимогам до таких
посад. Інформація щодо таких кандидатів
також може надаватися на відповідні запити
державних органів.

Частину другу статті 25-1 викласти у такій
редакції:
«2. Особа, інформація про яку внесена до
бази кандидатського резерву, протягом
одного року отримує інформацію та
запрошується через особистий кабінет на
Єдиному порталі вакансій державної служби
до участі в усіх оголошених конкурсах на інші
посади в державному органі, у якому був
проведений конкурс, за наслідками участі у
якому особа була внесена до бази
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Редакція, прийнята в першому читанні

3. Кандидат, інформація про якого
міститься в базі кандидатського резерву,
запрошений до участі у конкурсі в порядку,
визначеному частиною другою цієї статті, не
подає інформацію, визначену статтею 25
цього Закону.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кандидатського резерву, якщо професійна
компетентність такої особи відповідає
вимогам до таких посад.
У разі бажання взяти участь у конкурсі на
отримане запрошення, особа, інформація про
яку внесена до бази кандидатського резерву,
через особистий кабінет на Єдиному порталі
вакансій державної служби підтверджує свою
участь у конкурсі».
-14- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

2. Кандидат, інформація про якого
міститься в інформаційній системі (базі)
кандидатського резерву, через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій
державної служби автоматично запрошується
до участі у конкурсах на інші посади
державної служби, якщо його професійна
компетентність відповідає вимогам до таких
посад. Інформація щодо таких кандидатів
також може надаватися на відповідні запити
державних органів.
-15- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано редакцію

3. Кандидати на зайняття посад державної
служби можуть використовувати зазначену
інформаційну
систему
для
підбору
підходящих посад, на які оголошено конкурс,
відповідно до компетентностей, якими вони
володіють.
-16- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Кандидат на зайняття посади державної
служби може використовувати інформаційну
систему (базу) кандидатського резерву для
підбору посад, на які оголошено конкурс,
відповідно до компетентностей, якими він
володіє.

Частину третю статті 25-1 викласти у такій
редакції:
«3. Особа, яка бажає взяти участь у
конкурсі, та інформація про яку внесена до
бази кандидатського резерву, не подає
інформацію, передбачену статтею 25 цього
Закону для участі у конкурсі, крім випадків,
передбачених цією статтею.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі,
та інформація про яку внесена до бази
кандидатського резерву, у разі зміни
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4.
Строк
перебування
в
базі
кандидатського резерву інформації щодо
кандидатів, які набрали найбільшу загальну
кількість балів за результатами складання
загального рейтингу кандидатів, які взяли
участь у конкурсі, але не визначені суб’єктом
призначення або керівником державної
служби переможцями конкурсу, складає один
рік з дати оприлюднення інформації про
переможця конкурсу або про відсутність
переможця конкурсу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інформації, передбаченої статтею 25 цього
Закону, або у разі самостійного виявлення
невідповідності чи недоліків у поданій
кандидатом інформації, зобов’язана подати
виправлену інформацію, передбачену статтею
25 цього Закону».
-17- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

3. Кандидат на зайняття посади державної
служби може використовувати інформаційну
систему (базу) кандидатського резерву для
підбору посад, на які оголошено конкурс,
відповідно до компетентностей, якими він
володіє.
-18- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано частково

4. Строк перебування в зазначеній
інформаційній системі відомостей
про
кандидатів на посади державної служби, які
успішно пройшли всі етапи оцінювання під
час
конкурсного
відбору,
результати
проведення
оцінювання
професійних
компетентностей таких кандидатів складає
три роки з дати оприлюднення інформації про
переможця конкурсу або про відсутність
переможця конкурсу.
-19- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Строк розміщення в інформаційній
системі (базі) кандидатського
резерву
відомостей
про кандидатів на посади
державної служби, які успішно пройшли всі
етапи оцінювання під час конкурсного
відбору, результати проведення оцінювання
професійних
компетентностей
таких
кандидатів становить один рік з дати
оприлюднення інформації про переможця
конкурсу або про відсутність переможця
конкурсу.

Відхилено

У розділі І:
частину четверту статті 25-1 викласти в
такій редакції:
«4.
Строк
перебування
в
базі
кандидатського резерву інформації щодо
кандидатів, які набрали найбільшу загальну
кількість балів за результатами складання
загального рейтингу кандидатів, які взяли
участь у конкурсі, але не визначені суб’єктом
призначення або керівником державної
служби переможцями конкурсу, починається
з дати оприлюднення інформації про
переможця конкурсу або про відсутність
переможця конкурсу і не обмежується у часі.»
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-20- Івченко В. Є.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3) У абзаці шостому розділу І слова «один
рік» замінити словами «вісімнадцять місяців»;
4) У абзаці шостому розділу І слова «або
про відсутність переможця конкурсу»
вилучити.
-21- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Слова "складає один рік" замінити словами
"складає три роки".
-22- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
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Відхилено

Відхилено

Абзац шостий розділу I законопроєкту
викласти у такій редакції:
«4. Інформація про кандидата вноситься до
бази кандидатського резерву в день
оприлюднення інформації про переможця
конкурсу або про відсутність переможця
конкурсу та зберігається протягом одного
року.».
-23- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

4. Строк перебування в інформаційній
системі (базі) кандидатського резерву
відомостей
про кандидатів на посади
державної служби, які успішно пройшли всі
етапи оцінювання під час конкурсного
відбору, результати проведення оцінювання
професійних
компетентностей
таких
кандидатів складає один рік з дати
оприлюднення інформації про переможця
конкурсу або про відсутність переможця
конкурсу.
-24- Івченко В. Є.

Відхилено

5) Доповнити розділ І після абзацу шостого
новим абзацом такого змісту, змінивши
подальшу нумерацію частин законопроекту:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«5. «Кандидат, який набрав найбільшу
загальну кількість балів за результатами
складання загального рейтингу кандидатів,
які взяли участь у конкурсі, але не визначений
суб’єктом призначення або керівником
державної служби переможцем конкурсу, має
право протягом строку перебування в базі
кандидатського призначення на призначення
без конкурсу на нижчу вакантну посаду
державної служби в тому самому підрозділі
(управлінні, відділі, секретаріаті) державного
органу, на вакантну посаду в якому він брав
участь у конкурсі. Рішення про призначення
такого кандидата на нижчу вакантну посаду
державної служби приймається керівником
державної служби або суб’єктом призначення
на підставі особистої заяви кандидата, поданої
не пізніше п’яти календарних днів з дня
оприлюднення вакансії на таку посаду, у
триденний термін з дня її отримання та без
проведення з кандидатом співбесіди.».
13

5. Порядок ведення та застосування даних
бази кандидатського резерву, а також
використання
попередніх
результатів
оцінювання
вимог
таких
кандидатів,
визначаються
Положенням
про
базу
кандидатського резерву, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.

-25- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано редакцію

5. Порядок формування кандидатського
резерву, види інформації, що міститься у
інформаційній
системі,
порядок
її
використання
та
інші
питання
функціонування
інформаційної
системи
визначаються Кабінетом Міністрів України.
-26- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

5. Порядок формування кандидатського
резерву, види інформації, що міститься в
інформаційній системі (базі) кандидатського
резерву, порядок її використання та інші
питання
функціонування
інформаційної
системи визначаються Кабінетом Міністрів
України».

У розділі I:
1. статтю 25-1 доповнити частиною
шостою такого змісту:
«6. У разі зміни інформації щодо
кандидатів, які набрали найбільшу загальну
кількість балів за результатами складання
загального рейтингу кандидатів, які взяли
участь у конкурсі, але не визначені суб’єктом
призначення або керівником державної
служби
переможцями
конкурсу,
такі

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кандидати мають право внести зміни щодо
інформації, яка зазнала змін шляхом внесення
інформації до бази кандидатського резерву
через особистий кабінет на Єдиному порталі
вакансій державної служби.»
2. статтю 25-1 доповнити частиною
сьомою такого змісту:
«7. Кандидати, які набрали найбільшу
загальну кількість балів за результатами
складання загального рейтингу кандидатів,
які взяли участь у конкурсі, але не визначені
суб’єктом призначення або керівником
державної служби переможцями конкурсу, та
були включені до бази кандидатського
резерву мають право виключити інформацію
щодо них з бази кандидатського резерву
шляхом
видалення
інформації
через
особистий кабінет на Єдиному порталі
вакансій державної служби."
-27- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Абзац сьомий розділу I законопроєкту
викласти у такій редакції:
«5. Порядок ведення та застосування даних
бази кандидатського резерву визначається
Кабінетом Міністрів України.».
-28- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину п’яту статті 25-1 після слів та
знаку
«застосування
даних
бази
кандидатського
резерву,»
доповнити
наступними словами та знаком: «механізм
підтвердження участі у конкурсах,».
-29- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Порядок формування кандидатського
резерву, види інформації, що міститься у
інформаційній системі (базі) кандидатського
резерву, порядок її використання та інші
питання
функціонування
інформаційної
системи визначаються Кабінетом Міністрів
України.
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II. Прикінцеві положення

II. Прикінцеві положення

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

15

1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

-30- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування"
Обгрунтування:
відповідно
до
законодавчої техніки
-31- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

У пункті 1 розділу II законопроєкту слова
«з дня його опублікування» замінити словами
«з дня, наступного за днем його
опублікування».
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-32- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» (Відомості
Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст.
126) виключити.
3. Установити, що:
1) контракти про проходження державної
служби
на
період
дії
карантину,
установленого 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;
2) граничний строк перебування на посаді
державної служби особи, призначеної шляхом
добору та укладення контракту, зазначеного
у підпункті 1 цього пункту, становить два
місяці з дня набрання чинності цим Законом;
3) оголошені добори для призначення на
вакантну посаду державної служби на період
дії карантину, 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, а така
особа не може бути призначена на посаду
державної служби шляхом укладення
контракту, зазначеного у підпункті 1 цього
пункту.

Враховано

2. У Законі України «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» (Відомості Верховної
Ради України, 2020, № 19, ст.126) пункт 8
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№

17

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити
прийняття
нормативноправового акта щодо порядку ведення та
застосування даних бази кандидатського
резерву.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділу ІІ Прикінцевих і перехідних положень
виключити.
Установити, що:
1) контракти про проходження державної
служби
на
період
дії
карантину,
установленого
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;
2) граничний строк перебування на посаді
державної служби особи, призначеної шляхом
добору та укладення контракту, зазначеного у
підпункті 1 цього пункту, становить два місяці
з дня набрання чинності цим Законом;
3) оголошені добори для призначення на
вакантну посаду державної служби на період
дії карантину, 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, а така
особа не може бути призначена на посаду
державної служби шляхом укладення
контракту зазначеного у підпункті 1 цього
пункту.
-33- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 2 розділу II законопроєкту викласти
у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.» .
-34- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

3. Кабінету Міністрів України з дня
набрання чинності цим Законом:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Кабінету Міністрів України:
у двотижневий строк з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів щодо порядку формування,
використання
та
функціонування
інформаційної системи (бази) кандидатського
резерву;
забезпечити приведення державними
органами контрактів про проходження
державної служби на період дії карантину,
установленого
з
метою
запобігання
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1) у двотижневий строк забезпечити
прийняття нормативно-правових актів щодо
порядку формування, використання та
функціонування
інформаційної
системи
(бази) кандидатського резерву;
2) у двотижневий строк з дня набрання
чинності
цим
Законом
забезпечити
приведення державними органами контрактів
про проходження державної служби на період
дії карантину, установленого з метою
запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
3) у місячний строк з дня набрання
чинності
цим
Законом
забезпечити
оголошення конкурсів на посади державної
служби, призначення на які відбулися шляхом
добору та укладення контракту про
проходження державної служби на період дії
карантину,
установленого
з
метою
запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
4) забезпечити повідомлення керівниками
державної служби державних службовців про
зміну істотних умов контракту.
-35- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

поширенню на території України гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом забезпечити оголошення
конкурсів на посади
державної служби,
призначення на які відбулися шляхом добору
та укладення контракту про проходження
державної служби на період дії карантину,
установленого
з
метою
запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
забезпечити повідомлення керівниками
державної служби державних службовців про
зміну істотних умов контракту.

Відхилено

Розділ
ІІ
"Прикінцеві
положення"
доповнити новим пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України включити
інформацію про виконання цього закону до
звіту про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України за 2020
рік".
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