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Реєстраційний № 3489

І. Внести до статті 91 Закону України «Про
державну службу» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними
змінами) такі зміни:

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Назву Закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення діяльності
окремих державних органів»

Враховано

Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення діяльності
окремих державних органів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-2- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Розділ І викласти в такій редакції:
«I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину четверту статті 9 Закону
України «Про центральні органи виконавчої
влади» (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., № 38, ст. 385; 2016 р., № 4, ст. 43; 2019
р., №43, ст. 250) викласти у такій редакції:
«4.
Перший
заступник
міністра,
заступники міністра дають обов'язкові для
виконання державними службовцями та
працівниками апарату міністерства та його
територіальних органів (у разі утворення)
доручення.
Забороняється, якщо посада міністра є
вакантною,
покладення
на
першого
заступника міністра, заступників міністра

На
розгляд
Верховної Ради України

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

виконання обов’язків міністра, визначених
пунктами 2, 5, 7, 9, 11, 14, 15, частини другої
статті 8 цього Закону, а також пунктом 3
частини другої статті 18 цього Закону.
Обмеження щодо виконання першим
заступником міністра, заступником міністра
обов’язків міністра, встановлені абзацом
другим цієї частини, починають діяти через 90
днів з дня, коли посада міністра стає
вакантною».
2. У частині тринадцятій статті 9 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 13, ст. 222; 2015 р., № 52, ст. 482; 2017 р.,
№ 14, ст.157) із наступними змінами) цифри
«30» замінити цифрами «90».
-3- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

На
розгляд
Верховної Ради України

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.
Перший
заступник
міністра,
заступники міністра дають обов'язкові для
виконання державними службовцями та
працівниками апарату міністерства та його
територіальних органів (у разі утворення)
доручення.
Забороняється, якщо посада міністра є
вакантною більше 30 днів, покладення на
першого заступника міністра, заступників
міністра виконання обов’язків міністра,
визначених пунктами 1 (крім очолювання
міністерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 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 не
застосовується протягом 30 днів з дня
відхилення Верховною Радою України
кандидатури на посаду відповідного міністра.
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Пропозиції та поправки до проекту

Забороняється покладання обов’язків
міністра на особу, кандидатура якої на посаду
відповідного міністра була відхилена
Верховною Радою України поточного
скликання. Одна і та ж особа, яка займає
посаду першого заступника міністра або
заступника міністра, не може виконувати
обов’язки міністра більше 30 днів».
«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 року,
а також двічі поспіль протягом поточного
скликання Верховної Ради України».
-4- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
3. У Законі України «Про державну
службу» (Відомості Верховної Ради України,
2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
1) у пункті 1 частини першої статті 51
Закону України «Про державну службу»
слова «постійно діючий допоміжний орган,
утворений Президентом України» замінити
словами «постійно діючий допоміжний,
допоміжні, консультативно-дорадчі органи,
утворені Президентом України»;
2) у статті 91:
після частини дев’ятої 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;

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. У Законі України «Про державну
службу» (Відомості Верховної Ради України,
2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
1) у пункті 1 частини першої статті 51
слова «постійно діючий допоміжний орган,
утворений Президентом України» замінити
словами «постійно діючий допоміжний,
допоміжні, консультативно-дорадчі органи,
утворені Президентом України»;
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1) після частини дев’ятої 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.
2) у частині дванадцятій слова «восьмій десятій» замінити словами «восьмій одинадцятій»

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині дванадцятій слова «восьмій десятій» замінити словами «восьмій одинадцятій».
-5- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано частково

Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1) після частини дев’ятої 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.
Керівником державної служби у Державному
бюро розслідувань та територіальних
управліннях Державного бюро розслідувань
може бути особа вищого офіцерського
(начальницького) складу або державний
службовець».
У зв’язку з цим частини десяту та
одинадцяту вважати відповідно частинами
одинадцятою та дванадцятою.
-6- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

2) у статті 91:
після частини дев’ятої доповнити новою
частиною такого змісту:

Враховано частково

«10. Повноваження керівника державної
служби у Державному бюро розслідувань
здійснюють Директор Державного бюро
розслідувань та директори територіальних
управлінь Державного бюро розслідувань».

«10. Повноваження керівника державної
служби у Державному бюро розслідувань
здійснюють Директор Державного бюро
розслідувань та директори територіальних
управлінь Державного бюро розслідувань.
Керівником
державної
служби
у
Державному
бюро
розслідувань
та
територіальних управліннях Державного
бюро розслідувань може бути особа вищого
офіцерського (начальницького) складу або
державний службовець».

У зв’язку з цим частини десяту та
одинадцяту вважати відповідно частинами
одинадцятою та дванадцятою;
у частині дванадцятій слова «восьмій десятій» замінити словами «восьмій одинадцятій».
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Висновки, обґрунтування

11

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

-7- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. 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 частини четвертої статті 9 Закону
України «Про центральні органи виконавчої
влади», починають діяти через 90 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
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом».

На
розгляд
Верховної Ради України
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Голова Верховної Ради України
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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