ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну службу» щодо кандидатського резерву» (реєстраційний № 3491
від 18.05.2020), внесений народними депутатами України Клочком А. А.,
Корнієнком О. С. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Проектом Закону шляхом внесення змін до Закону України «Про
державну службу» передбачається створення кандидатського резерву, зокрема:
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, заноситься до бази кандидатського
резерву;
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, якщо його
професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад;
строк перебування в базі кандидатського резерву становить один рік;
порядок ведення та застосування даних бази кандидатського резерву
визначається у Положенні про базу кандидатського резерву, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація зазначеного законопроекту має вплив на видаткову частину
державного бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація зазначеного законопроекту потребуватиме додаткових видатків
з державного бюджету на створення інформаційної бази кандидатського
резерву.
Суб’єктом законодавчої ініціативи у порушення вимог частини першої
статті 27 Бюджетного кодексу України не подано до проекту Закону фінансовоекономічних обґрунтувань з відповідними розрахунками та пропозицій змін до
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел
додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
Визначити вартісну величину впливу створення інформаційної бази
кандидатського резерву на показники бюджету на цей час неможливо за
відсутності даних.
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5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття законопроекту впливатиме на виконання закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді у разі набрання
чинності з дня його опублікування.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу
України щодо подання суб’єктом права законодавчої ініціативи фінансовоекономічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій
щодо змін до законодавчих актів України стосовно скорочення витрат бюджету
та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
У межах компетенції Мінфіну законопроект не підтримується.
Заступник Міністра фінансів України
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