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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про техніко-юридичне доопрацювання окремих положень проекту Закону 

про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. №2489, друге читання). 

2. Різне. 
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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 техніко-юридичне доопрацювання окремих положень проекту Закону 

про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. №2489, друге читання). 

2. Різне. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум щодо окремих положень 

підготовленого до другого читання проекту Закону про службу в органах 

місцевого самоврядування (реєстр. № 2489), які потребують техніко-юридичного 

доопрацювання з урахуванням зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України. 

Голова підкомітету зазначила, що, на думку юридичного управління, 

передбачена частиною четвертою статті 45, частиною другою статті 46 та 

частиною п’ятою статті 76 можливість затвердження виконавчими комітетами 

місцевих рад, сільським, селищним, міським головою, головою районної і 

обласної ради схем посадових окладів, розмірів надбавок за ранги службовців 

місцевого самоврядування, а також посадових окладів виборних посадових осіб 

місцевого самоврядування, якщо відповідне рішення не прийнято сільською, 

селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, є втручанням 

у виключну компетенцію місцевих рад. У зв’язку з цим, А.Шкрум запропонувала 

узгодити зазначені положення законопроекту шляхом виключення з його тексту 

частини четвертої статті 45, частини другої статті 46 та частини п’ятої статті 76. 
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Також доповідачка зауважила щодо необхідності зміни дати набрання 

чинності Законом у разі його прийняття з 1 січня на 1 травня 2017 року, 

зменшивши з шести до трьох місяців строк для виконання Кабінетом Міністрів 

України доручення щодо прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації Закону з дня його опублікування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко зауважив, що у проекті необхідно також 

визначити порядок затвердження місцевою радою схем посадових окладів 

службовців місцевого самоврядування у разі невнесення відповідної пропозиції 

сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, 

обласної ради. С.Власенко запропонував у такому випадку передбачити, що 

відповідне рішення може прийматися сільською, селищною, міською, районною у 

місті, районною, обласною радою під час розгляду проекту місцевого бюджету на 

наступний рік. 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489) за 

результатами розгляду в другому читанні прийняти у другому читанні та в цілому 

з урахуванням таких змін до тексту законопроекту, запропонованого в остаточній 

редакції: 

1. Частину четверту статті 45 викласти в такій редакції (стор.224 

порівняльної таблиці): 

«4. У разі невнесення сільським, селищним, міським головою, головою 

районної у місті, районної, обласної ради пропозиції, передбаченої частиною 

третьою цієї статті, схема посадових окладів службовців місцевого 

самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, 

районною у місті, районною, обласною радою під час розгляду проекту місцевого 

бюджету на наступний рік». 

2. Абзац другий частини другої статті 46 виключити (стор.226 порівняльної 

таблиці). 

3. Частину п’яту статті 76 виключити, змінивши відповідно нумерацію 

наступних частин (стор.252 порівняльної таблиці). 

4. У пункті 1 розділу ІX слово «січня» замінити словом «травня» (стор.254 

порівняльної таблиці). 

5. Пункт 11 розділу ІX доповнити абзацом першим такого змісту (стор.276 

порівняльної таблиці): 

«11. До затвердження схем посадових окладів службовців місцевого 

самоврядування, визначення розмірів надбавок за ранги службовців місцевого 

самоврядування та посадових окладів виборних посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідно до цього Закону для зазначених працівників 
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зберігаються умови оплати праці, що діяли до дня набрання чинності цим 

Законом». 

6. В абзаці першому пункту 17 розділу ІX слово «шести» замінити словом 

«трьох» (стор.279 порівняльної таблиці). 

2. Доручити представити запропоновані додаткові зміни до підготовленого 

до другого читання проекту Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (реєстр. № 2489) під час його розгляду на пленарному засіданні 

Верховної Ради України голові підкомітету з питань державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування, народному депутату України А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 
 

Рішення прийнято. 

 

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про підготовлене 

працівниками секретаріату Комітету привітання до Дня місцевого 

самоврядування в Україні. 

Голова Комітету запропонував обговорити текст даного привітання.  

 

Привітання Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

Сергія Власенка та членів Комітету з Днем місцевого самоврядування 

 

Шановні депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, 

працівники органів місцевого самоврядування, дорогі колеги! 
Реальне народовладдя не може існувати без потужних самоврядних 

інституцій на місцевому рівні, що сформовані суспільством і діють в його 
інтересах. Давня українська традиція спільного обговорення суспільних проблем 
на народному віче трансформувалася у конституційно гарантоване право громади 
обирати своїх представників до самоврядної ланки публічної влади, делегувавши 
їм повноваження щодо самостійного і під власну відповідальність вирішення 
широкого кола найбільш наближених до людини життєво важливих питань.  

Однак сьогодні в Україні система здійснення влади на місцях потребує 
кардинального реформування на засадах децентралізації та субсидіарності. На цьому 
шляху за активної участі Комітету напрацьовано і закладено нормативну основу 
співробітництва територіальних громад та їх добровільного об’єднання, передачі 
органам місцевого самоврядування низки повноважень органів виконавчої влади та 
додаткових фінансових ресурсів, отримано перший досвід формування об’єднаних 
територіальних громад та діяльності органів місцевого самоврядування в нових 
умовах.  

Комітет завершив роботу над підготовкою до другого читання нової 
редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
низки законопроектів, що стосуються механізмів добровільного об’єднання 
територіальних громад, розташованих у різних районах, приєднання громади до 
раніше утвореної об’єднаної територіальної громади, становлення абсолютно 
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нового для вітчизняної системи законодавства інституту старост. Фактично 
зусиллями Комітету спільно з фахівцями Українського інституту національної 
пам’яті забезпечено реалізацію норм закону щодо декомунізації, у зв’язку з чим 
нові назви отримали 935 населених пунктів, районів у містах та районів.  

При цьому Комітет готовий і надалі виступати майданчиком для 
консолідації і систематизації роботи всіх зацікавлених сторін з питань 
законодавчого забезпечення реформи місцевого самоврядування та виконавчої 
влади на місцевому рівні, врегулювання питань адміністративно-територіального 
устрою, реформування нагородної справи, реалізації реформ державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування, зміцнення системи надання 
адміністративних послуг тощо. І у своїй роботі розраховує на підтримку всієї 
самоврядної спільноти, Вашу ініціативність, компетентність, досвід і відданість 
спільній справі. 

То ж прийміть, шановні колеги, сердечні вітання з нагоди професійного 
свята – Дня місцевого самоврядування та слова щирої подяки за сумлінне і 
професійне виконання почесного обов’язку служіння громаді. Бажаємо Вам і 
Вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя, життєвих гараздів, родинного затишку, 
добробуту, миру і Божої благодаті! Нехай непереможна віра у силу українського 
народу надихають Вас на нові звершення в ім’я нашої рідної України! 

 

З повагою 
 

Сергій Власенко та члени Комітету 

 

Пропозицій не надійшло. Голова Комітету поставив текст даного привітання 

на голосування. 
 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

6 грудня 2016 року 

 

1. Про техніко-юридичне доопрацювання окремих положень проекту Закону 

про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. №2489, друге читання). 

2. Різне. 
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