ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»
1. Резюме
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
(далі – Проєкт акта) розроблено Національним агентством України з питань державної
служби з метою приведення додатку до Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (далі – Додаток), у відповідність до вимог Закону
України «Про державну службу» (далі – Закон) та Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 р. № 246 (далі – Порядок).
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Відповідно до вимог пункту 13 частини третьої статті 13 Закону України «Про
державну службу» (далі – Закон) НАДС забезпечує ведення і оприлюднення єдиного
переліку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців
конкурсів.
На виконання законодавчих вимог та згідно з повноваженнями, визначеними
Положенням про Національне агентство України з питань державної служби,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 500
(далі – Положення), НАДС, зокрема:
забезпечує оприлюднення оголошень разом із інформацією про проведення
конкурсів на зайняття посад державної служби та їх результатів на Єдиному порталі
вакансій державної служби (пункт 121);
здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби
(пункт 124).
Водночас, згідно з підпунктом 9 пункту 4 Положення та наказу НАДС
від 20 травня 2020 р. № 80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про
кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2020 р. за № 484/34767,
НАДС веде облік кількісного та якісного складу державних службовців державних
органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється дія Закону
України «Про державну службу».
Відповідно до згаданого наказу НАДС володіє інформацією щодо кількості
посад державної служби за штатним розписом та фактичної кількісті працюючих.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про зайнятість населення» вакансія – це
вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа.
З огляду на зазначене, НАДС не є володільцем інформації щодо вакансій на
посади державної служби.
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Передбачені Додатком набори даних НАДС «Тестові питання на знання
законодавства та спеціального законодавства» та «Перелік завдань для перевірки
компетентностей» потребують узгодження з вимогами пункту 29 Порядку, згідно з
яким НАДС затверджує перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти
відповідей (із зазначенням правильної відповіді).
З метою здійснення моніторингу щодо виконання вимог Порядку атестації осіб,
які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною
мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р.
№ 301, НАДС вело перелік закладів вищої освіти України, що проводять атестацію
осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння
державною мовою.
Законом України від 19 вересня 2019 р. № 117-IX «Про внесення змін до деяких
законів України щодо перезавантаження влади» виключено норму, відповідно до якої
особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії посвідчення
атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Відповідно постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р.
№ 974 було визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які
претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною
мовою».
З огляду на зазначене, виникла потреба у розробленні відповідного нормативноправового акта.
3. Суть проєкту акта
Проєктом акта пропонується викласти розділ «НАДС» Додатка у новій редакції та
привести його у відповідність до законодавства.
4. Вплив на бюджет
Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих
бюджетів.
5. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта потребує проведення консультацій з громадськістю.
Проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті НАДС з метою проведення
громадського обговорення відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996.
Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування,
прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку;
соціально-трудової сфери; прав осіб з інвалідністю.
Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
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6. Позиція заінтересованих органів
Проєкт акта потребує погодження з Міністерством фінансів України,
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
Міністерством цифрової трансформації України.
Проєкт акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції
України.
7. Підстава розроблення проєкту акта
Проєкт акта розроблено з власної ініціативи.

Голова НАДС
___ ____________ 2020 р.

Наталія АЛЮШИНА

