ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про державну службу»
щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у конкурсі
на посаду державної служби»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
З 16.07.2021 року набирають чинності положення Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» відповідно до яких:
1) рівень володіння державною мовою державними службовцями,
засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою,
що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
2) для участі у конкурсі на посади державної служби запроваджується
обов’язкове подання копії зазначеного державного сертифікату;
3) перед призначенням на посаду державної служби особа зобов’язана надати
зазначений державний сертифікат.
З цієї ж дати набирають чинності відповідні зміни до Закону України «Про
державну службу».
Водночас, станом на сьогодні проведення іспитів для отримання таких
державних сертифікатів не розпочато, а результати іспиту встановлюються не
пізніше 15 календарних днів. Як наслідок, виникне серйозна загроза вірогідності
блокування проведення конкурсів на посади державної служби. При цьому,
ситуація ускладняється необхідністю проведення додаткових конкурсів на посади,
на які особи призначались на період дії карантину за добором, оскільки Верховна
Рада України зобов’язала оголосити конкурси на всі такі посади до 06.09.2021 року.
Слід зазначити, що раніше Законом України «Про державну службу» було
передбачено порядок підтвердження громадянами вільного володіння державною
мовою шляхом проведення атестації осіб, які претендують на зайняття посади
державної служби, щодо вільного володіння державною мовою з метою
забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну службу». У
передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року № 301
спосіб протягом 2017-2019 років було видано понад 90 тис. посвідчень про вільне
володіння державною мовою. Зазначені посвідчення громадяни отримували на
платній основі. При цьому, держава гарантувала безстроковість дії таких
посвідчень.
З метою врегулювання ситуації, що склалася пропонується внести зміни до
статті 25 Закону України «Про державну службу», передбачивши, при цьому:
- можливість використання попередньо виданих посвідчень поряд із новими
сертифікатами;
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- відсутність обов'язку для кандидатів подавати сертифікат (посвідчення) для
участі у конкурсі;
- можливість переводити державних службовців, яких призначено на посади
до 16.07.2021 року, на інші посади державної служби без необхідності отримання
ними державних сертифікатів (за аналогією з відсутністю необхідності проведення
спеціальної перевірки при просуванні або переведенні державного службовця на
іншу посаду державної служби).
2. Цілі та завдання прийняття проекту
Законопроект покликаний забезпечити безперервність проведення конкурсів
на посади державної служби шляхом оптимізації обсягу інформації, необхідної для
участі у конкурсі.
Прийняття проекту законодавчого акту дозволить уникнути ситуації,
викликаної можливим блокуванням проведення конкурсів на посади державної
служби та забезпечити кадрове заповнення вакантних посад державної служби.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту
Проектом пропонується викласти у новій редакції статтю 25 Закону України
«Про державну службу», шляхом скорочення переліку документів, що їх особа, яка
бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до Комісії або
конкурсної комісії. Крім того, Прикінцевими положеннями законопроекту
пропонується доповнити «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» нормою про
те, що посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (їх дублікати),
видані відповідно до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну
службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, прирівнюються до
державного сертифікату рівня вільного володіння першого ступеня (С1) державних
сертифікатів про рівень володіння державною мовою, що видається Національною
комісією зі стандартів державної мови.
4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового
регулювання є Конституція України, Закон України «Про державну службу» від 10
грудня 2015 року № 889-VIII, Закон України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII.
Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих
актів України.
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону України не потребуватиме додаткових витрат з
Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків
прийняття законопроекту
Прийняття проекту Закону України дозволить врегулювати проблемну
ситуацію, що склалася у зв'язку з можливим блокуванням проведення конкурсів на
посади державної служби через набрання чинності положеннями Закону України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до
яких рівень володіння державною мовою державними службовцями, засвідчується
державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається
Національною комісією зі стандартів державної мови, а для участі у конкурсі на
посади державної служби запроваджується обов’язкове подання копії зазначеного
державного сертифікату.
Крім того, реалізація положень законопроекту сприятиме захисту прав
громадян України, які протягом 2017-2019 років отримали посвідчення про вільне
володіння державною мовою, водночас, в силу відповідних змін до законодавства,
не мають можливості надати таке посвідчення, як підтвердження володіння
державною мовою на необхідному рівні.
Народні депутати України:
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