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Зауваження 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту національних інтересів у державному секторі», 

що надійшов від Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів 

 

Національна рада розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту національних інтересів у 

державному секторі» (далі – Проєкт Закону), що надійшов від Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 

листом № 0430/12-2022/19230 від 24.01.2022 року.  

Національна рада не підтримує запропонований Комітетом Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Проєкт Закону 

через наявність ряду недоліків і дискримінаційних норм. 

Проєктом Закону пропонується обмежити максимальний рівень місячної 

заробітної плати (враховуючи будь-які надбавки, премії, заохочувальні виплати) 

членів Національної ради до завершення бойових дій на сході України та 

повернення під контроль держави всіх територій, що входять до складу 

України. Таким чином дане обмеження набуває невизначеного характеру, що 

може призвести до досить тривалої дії цієї норми. 

Відповідно до аналітичного огляду за результатами соціологічного 

дослідження «Антикорупційна доброчесність -2020», що було ініційоване та 

організоване Національним агентством з питань запобігання корупції  за 

підтримки Національного агентства України з питань державної служби, до 

факторів зменшення корупційних проявів у державному органі або на 

підприємстві переважна більшість респондентів віднесли  конкурентну  

заробітну плату (від 39,6% до 58,9%). А до додаткових заходів, які можуть 

допомогти зменшити корупційні прояви у державному органі чи на 

підприємстві, де вони працюють, респонденти  віднесли, насамперед, 

підвищення рівня заробітної плати. Відповідно, значне скорочення заробітної 

плати призведе до зворотного процесу і несе значні корупціогенні ризики. 

Прирівняння заробітної плати осіб з різною кваліфікацією, стажем, рівнем 

відповідальності до одного розміру, що визначений 10 мінімальними 

заробітними платами, прямо протирічить статті 1 Закону України «Про оплату 

праці», відповідно до якої розмір заробітної плати залежить від складності та 

умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів 

його праці та господарської діяльності підприємства. 

Також згідно частини одинадцятої статті 7 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» оплата праці 

членів Національної ради повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для 

незалежного виконання ними службових обов’язків, передбачених цим Законом, 



стимулювати сумлінну працю та гарантувати незалежність Національної ради у 

своїй діяльності. 

Не можливо погодитися з пропонованими шляхами досягнення мети 

законопроєкту, яка задекларована у пояснювальній записці. На думку авторів, 

встановлення граничної межі розміру максимальних заробітних плат всіх 

працівників установ і організацій, що отримують заробітню плату за рахунок 

коштів державного, місцевого бюджетів та бюджетів органів місцевого 

самоврядування, а також встановлення інших обмежень – направлені на 

зміцнення фінансової дисципліни та захист національних інтересів у державному 

секторі. Проте неконкурентна заробітна плата, навпаки, позбавить можливості 

державні органи залучати з відповідним і необхідним рівнем досвіду та навичок 

фахівців. Що негативно в свою чергу відіб’ється на якості всіх рішень, які 

приймаються тим чи іншим органом державної влади на виконання своїх 

повноважень і які можуть бути обов’язковими для виконання на всій території 

України. Необґрунтовані, нефахові рішення органів державної влади можуть 

розбалансувати систему влади в цілому в країні, що може мати наслідком загрози 

рівня національної безпеки. 

Ураховуючи зазначене, Національна рада не підтримує Проєкт Закону, як 

такий, що не відповідає чинному законодавству України та несе ризики та 

загрози національній безпеці. 

_________________________________ 


