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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування                   

                                                       
                                             ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад», внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 8222 від 23.11.2022)

Комітет на засіданні 7 березня 2023 року (протокол № 149), за зверненням голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Шуляк О.О.
від 16 лютого 2023 року (електронна картка документа (1114916), розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 8222 від 23.11.2022).
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього,  є «зміна системи та підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби шляхом запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби, посилення ролі посадового окладу та припинення надмірних необґрунтованих виплат, запровадження дієвого механізму оптимізації граничної чисельності працівників державних органів, впровадження системи грейдів».
Проект Закону включає: зміни до п’ яти  статей Закону України «Про державну службу» та Розділ ІІ «Перехідні та прикінцеві положення», в якому визначено термін набрання чинності цим законом та окремими його положенням, а також доручення «державним органам, діяльність яких регулюється спеціальними законами в частині оплати праці їх працівників забезпечити до 1 січня 2025 року внесення змін до відповідних законодавчих актів з урахуванням положень цього Закону».
Щодо відповідності оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (реєстр. № 8222 від 23.11.2022) Комітет зазначив таке. 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IХ, проект Закону України (реєстр. № 8222) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписом осіб, які мають право законодавчої ініціативи, з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
Частиною другою статті 96 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою України протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії, але не раніше ніж через два дні після надання народним депутатам України висновку головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), висновків інших комітетів. 
Зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до першого читання в обов'язковому порядку направляється для проведення наукової експертизи (частина друга статті 103 Регламенту Верховної Ради України).
Комітет звернув увагу на те, що, відповідно до частини першої
статті 111 Регламенту Верховної Ради України за наслідками підготовки законопроекту до розгляду в першому читанні головний комітет ухвалює висновок, який має містити, зокрема, пропозицію про прийняття Верховною Радою України щодо відповідного законопроекту (кожного з альтернативних законопроектів у разі їх внесення) одного з рішень, передбачених статтею 114 Регламенту Верховної Ради України, та обґрунтування такої пропозиції.
Зміни, що пропонуються законопроектом (реєстр. №8222), як вже йшлося вище, здебільшого стосуються питань оплати праці державних службовців усіх рівнів. Враховуючи, що оплата праці таких категорій працівників здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, то вважаємо необхідним висловити певні зауваження щодо фінансового забезпечення запропонованих положень. 
Так, суб’єкт права законодавчої ініціативи, пропонуючи зміни до статей 50, 51, 52 та 57 Закону України «Про державну службу», в першу чергу, виходить з принципу забезпечення державою достатнього рівня оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочення їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи (що закладено у чинній редакції частини першої статті 50 Закону України «Про державну службу»). 
У доповнення до вказаного положення запропоновано норму, відповідно до якої заробітна плата державного службовця має враховувати кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.
З цією метою пропозиція ініціатора законопроекту передбачає розмежування складових заробітної плати на сталу її складову (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки) та варіативну складову (премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячна, квартальна премія, компенсація за додаткове навантаження за вакантною посадою), які (складові) відповідно є гарантованими законом та такими, що залежать від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи (від ініціативності у роботі, своєчасності і якості виконання завдань, їх додаткового обсягу, результатів щорічного оцінювання). 
Основою у визначенні розміру заробітної плати на посаді державної служби є посадовий оклад державного службовця, від розміру якого визначаються й інші складові його винагороди за виконану роботу. 
Підхід у визначенні мінімального посадового окладу, що встановлюється на посадах державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, відповідно до запропонованих змін до частини другої статті 51 Закону, не зміниться у порівнянні із чинним алгоритмом, що                         передбачає таке: мінімальний розмір посадового окладу не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (чинна редакція абзацу другого частини третьої статті 51 Закону). 
З урахуванням такого базового розміру посадового окладу (два розміри прожиткового мінімуму) буде визначатися Схема посадових окладів на посадах державної служби. Розміри посадових окладів встановлюватимуться на основі класифікації посад державної служби відповідно до Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад, з урахуванням співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України.
При незмінності мінімального (базового) розміру посадового окладу на рівні двох прожиткових мінімумів, пропонується зменшити відсотки, у яких до розміру посадового окладу будуть визначатися інші складові заробітної плати державного службовця: до прикладу, пропонується встановлювати відсоток

надбавки за вислугу років на державній службі на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу (зміни до частини першої статті 52 Закону), тоді як наразі чинною редакцією цієї ж статті передбачено 3 відсотки посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
Так само Комітет звернув увагу на запропоноване законопроектом обмеження фонду преміювання у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік (зміни до статті 52 Закону), тоді як наразі до фонду преміювання окрім 20 відсотків  загального фонду посадових окладів включається ще й економія фонду оплати праці (чинна редакція частини сьомої статті 52 Закону України «Про державну службу»). 
Із запропонованого доповнення до частини першої статті 57 Закону України «Про державну службу» очевидно, що також зміниться і розмір грошової допомоги, що надається державному службовцю під час щорічної основної оплачуваної відпустки. Розмір такої допомоги пропонується визначати на рівні посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки. Відповідно до чинної редакції статті 57 Закону України «Про Державну службу» розмір такої допомоги визначається, виходячи із середньомісячного заробітку (при розрахунку якого, окрім посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг, до уваги беруться ще й  такі стимулюючі виплати як надбавка за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи). 
Абзацом восьмим пункту 14 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» передбачено, що керівники державної служби протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Таке Положення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 289 та передбачає такі додаткові стимулюючі виплати державним службовцям: надбавки за інтенсивність праці; за виконання особливо важливої роботи.
Після закінчення строку, передбаченого абзацом восьмим пункту 14 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу», протягом якого передбачалося встановлення додаткових стимулюючих виплат, щороку згідно із законами України про Державний бюджет України на відповідні роки передбачалося (і наразі передбачено) продовження застосування норм  абзацу восьмого пункту 14 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» до 31 грудня відповідного бюджетного року (згідно з пунктом 6 ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» – до 31 грудня 2023 року).  Тому, починаючи вже з наступного бюджетного періоду (якщо інше не буде передбачено законом), можливість встановлення державним службовцям таких додаткових стимулюючих виплат не буде передбачатися. 
Отже, лише на прикладі декількох складових заробітної плати державних службовців можна пересвідчитись, що розміри заробітних плат державних службовців зміняться, при чому визначити характер таких змін без відповідних розрахунків неможливо. 
Комітет звернув увагу на те, що відповідно до абзацу сьомого пункту              14 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» керівники державної служби мають право у разі зменшення у зв’язку з установленням нових умов оплати праці розміру заробітної плати (без премії) в окремих державних службовців на час роботи на займаній посаді, виплачувати в межах видатків, передбачених на оплату праці, різницю між заробітною платою, визначеною за попередніми умовами оплати праці (без премії), та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці. 
Вочевидь, що запропоновані зміни, як також зазначає у своєму висновку на законопроект (реєст. № 8222) Комітет з питань бюджету, матимуть вплив на показники бюджету, що згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України вимагає надання суб’єктом права законодавчої ініціативи фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
Відповідно до частин третьої та четвертої  статті 91 Регламенту Верховної Ради України, у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо реалізація законопроекту, проекту іншого акта не впливає на показники бюджету, про це зазначається в пояснювальній записці.
У пояснювальній записці поданого законопроекту, а саме у частині фінансово-економічного обґрунтування,  вказано, що «реалізація проекту акта забезпечуватиметься в межах видатків, передбачених на оплату праці кошторисами на відповідний рік», але не містить обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття відповідно до вимоги, визначеної пунктом 2 частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.
Крім того, відповідно до пункту 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, якщо головний комітет не вважає за можливе розглядати його без такого обґрунтування, є підставою за пропозицією головного комітету для повернення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
У пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вказано, що пункти 3 та 4 цього розділу набирають чинності з 1 січня 2023 року, на момент  розгляду даного законопроекту Комітетом ця дата є неактуальною, оскільки закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі згідно зі статтею 58 Конституції України, а тому цей пункт потребує редагування.
Комітет зауважив, що пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» поданого законопроекту визначено доручення «Державним органам, діяльність яких регулюється спеціальними законами в частині оплати праці їх працівників, забезпечити до 1 січня 2025 року внесення змін до відповідних законодавчих актів з урахуванням положень цього Закону», що суперечить статті 93 Конституції України, оскільки ці органи не мають права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. 
Отже, питання щодо забезпечення внесення відповідних змін і приведення відповідних законодавчих актів з урахуванням цього Закону залишається не врегульованим і пункт 6 розділу ІІ законопроекту потребує відповідного доопрацювання.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, зокрема  за зверненням головного комітету, комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає законопроект та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, який додається до висновку головного комітету.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад», внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 8222 від 23.11.2022), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, та прийняв рішення надіслати його Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Голова Комітету                                                               С.В.КАЛЬЧЕНКО


