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Голова Комітету Власенко С.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О. 

 

Присутні: члени Комітету: Кудлаєнко С.В., Курило В.С., Бойко О.П., 

Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І., Березюк О.Р., Гуляєв В.О.  

 

Відсутні: Ледовських О.В., Бублик Ю.В., Балога І.І., Добкін М.М.,            

Зубач Л.Л., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні працівники секретаріату Комітету: заступник Завідувача 

секретаріату Комітету Данилюк О.А.; заступник Завідувача секретаріату Комітету 
Маковський О.А.; головний консультант Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

Герасимов А.В. – народний депутат України; 

Виговський М.Ю. – головний менеджер групи «Реформа публічної 

адміністрації» громадської ініціативи «Реанімаційний Пакет Реформ»; 

Заболотний А.В. – заступник Голови Національного агентства України з 

питань державної служби; 

Шкуріна Л.Б. – позаштатний консультант Комітету; 

Студенецька А.О. – завідувач відділу з питань державної служби та 

взаємодії з місцевими органами виконавчої влади департаменту кадрової 

політики Головного департаменту регіональної та кадрової політики 

Адміністрації Президента України; 
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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу», підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України (реєстр. № 4370, № 4370-1). 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» (щодо технічного уточнення деяких положень) (реєстр. № 4370, н.д. 

А.Шкрум, О.Дехтярчук, Л.Зубач, Ю.Бублик, С.Кудлаєнко, І.Подоляк, О.Ревега).  

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби 

(реєстр. № 4370-1, н.д. А.Герасимов). 

 

*** 

 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом 

голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу», підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України (реєстр. № 4370, № 4370-1). 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо технічного уточнення деяких положень (реєстр. № 4370, н.д. А.Шкрум, 

О.Дехтярчук, Л.Зубач, Ю.Бублик, С.Кудлаєнко, І.Подоляк, О.Ревега, В.Гуляєв). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби 

(реєстр. № 4370-1, н.д. А.Герасимов, А.Река). 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував розглядати питання порядку 

денного разом, оскільки дані законопроекти є альтернативними. 
 

Пропозицію підтримано. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58644
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58771
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1-3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу», підготовлений 

відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України 

(реєстр. № 4370, № 4370-1). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України А.Герасимов. 

За наслідками обговорення було висловлено три пропозиції з наступним 

ухваленням висновку шляхом голосування щодо однієї з них: 

1) внести на розгляд Верховної Ради України законопроект, підготовлений 

Робочою групою Комітету, та рекомендувати парламенту за наслідками 

розгляду його в першому читанні відповідно до частини другої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України прийняти за основу та в цілому; 

2) рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити обидва законопроекти та доручити Комітету 

підготувати новий узгоджений законопроект; 

3) рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу проект Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про державну службу» щодо врегулювання окремих питань 

проходження державної служби (реєстр. № 4370-1 від 15.04.2016), поданий 

народними депутатами України А.Герасимовим, А.Рекою. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

врегулювання окремих питань проходження державної служби (реєстр. № 4370-1 

від 15.04.2016), поданий народними депутатами України А.Герасимовим та 

А.Рекою, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України голову підкомітету з питань державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування, народного депутата України А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 народних депутатів України, «Проти» – 2 народних 

депутати України, «Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

Секретар Комітету                  ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

7 липня 2016 року 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу», підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України (реєстр. № 4370, № 4370-1). 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо технічного уточнення деяких положень (реєстр. № 4370, н.д. 

А.Шкрум, О.Дехтярчук, Л.Зубач, Ю.Бублик, С.Кудлаєнко, І.Подоляк, О.Ревега, 

В.Гуляєв). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби 

(реєстр. № 4370-1, н.д. А.Герасимов, А.Река). 


