СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України
з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування
18 жовтня 2016 року
Веде засідання перший заступник голови комітету О.В.Ледовських
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Колеги, доброго дня! У нас є кворум. Є
пропозиція: позачергове засідання комітету вважати відкритим.
На порядок денний ми виносимо питання: проект Закону про внесення
змін до Закону України "Про держану службу" щодо статусу працівників
секретаріатів депутатських фракцій № 5263. Автор цього законопроекту
Сергій Владиславович Соболєв є у нас сьогодні. Авторами законопроекту є
п'ять народних депутатів – членів нашого комітету.
Чи є питання щодо порядку денного нашого засідання?
ІЗ ЗАЛУ. Підтримати.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Підтримати. Немає заперечень?
ІЗ ЗАЛУ. Немає.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Немає. Прошу проголосувати. Хто "за"? Проти?
Утримався? Колеги, дякую.
Тоді надаємо слово Сергію Владиславовичу.
СОБОЛЄВ С.В. Дякую.
Я коротко буквально проінформую, що фактично цей законопроект
унормовує питання того, що працівники секретаріатів фракцій переходять по
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статусу до патронатної служби. Я думаю, що це перший приклад, коли
раніше всі хотіли бути державними службовцями, тепер фактично за
погодженням з секретаріатами всіх фракцій, депутатських груп вони чітко
визначають, що статус патронатного службовця для них є той, який буде
відповідати порядку набору, підбору кадрів в ці служби, ну і відповідно всіх
інших речей, які пов'язані з цим.
Тому пропозиція від голів всіх фракцій і груп, які підписалися, в тому
числі як і депутати від вашого профільного комітету, - підтримати цей
законопроект.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Дякую.
Чи є питання до автора?
ІЗ ЗАЛУ. Немає.
ГОНЧАРЕНКО О.О. Є пропозиція – підтримати.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. У нас сьогодні є заступник голови Національного
агентства з питань державної служби. Андрій Володимирович, будь ласка.
ЗАБОЛОТНИЙ А.В. Шановні члени комітету, Національна служба
підтримує законопроект і просить його прийняти. Дякую за увагу.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Дякую.
Немає заперечень, колеги?
ІЗ ЗАЛУ. Нема.
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ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Тоді була пропозиція – рекомендувати Верховній
Раді України відповідно до пункту 1-го частини першої та частини другої
статті 114 Регламенту Верховної Ради (до речі, регламентний комітет теж, я
вчора мала спілкування, підтримує цю пропозицію; і спілкувалася практично
з усіма фракціями щодо їх секретаріатів, вони теж підтримують про внесення
змін до Закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників
секретаріатів депутатських фракцій, груп № 5263) за наслідками розгляду в
першому читанні прийняти за основу та в цілому.
Колеги, у нас це відноситься до підкомітету, який очолює Альона
Іванівна Шкрум. Але вона захворіла і написала заяву, що свій голос вона теж
віддає за основу і в цілому і не заперечує, якщо ми призначимо її основним
доповідачем на пленарному засіданні.
Чи немає у колег заперечень щодо такого формулювання нашого
рішення?
ІЗ ЗАЛУ. Нема.
ІЗ ЗАЛУ. Підтримуємо.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Підтримати. Тоді пропонуємо, що Верховній Раді
в разі прийняття даного законопроекту за основу та в цілому доручити
комітету при підготовці його на підпис здійснити спільно з Головним
юридичним

управлінням
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доопрацювання. Немає заперечень?
ІЗ ЗАЛУ. Нема.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Прошу, колеги, проголосувати. Хто "за"? Проти?
Утримався? Дякую всім за рішення і за оперативність.
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ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Ще одне оголошення.
ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Колеги, завтра у нас 19-го числа о 15-й годині
комітет проводить виїзні комітетські слухання з питань стану реалізації
законодавства про адмінпослуги. Захід буде відбуватися в Київському
міському дозвільному центрі – вулиця Дніпровська Набережна, 19-б. О 14.20
від Садової, 3 відправляється автобус, який після комітетських слухань
повернеться теж на Садову, 3. Табелювання народних депутатів в цей день
буде здійснюватись як відвідування засідання комітету. Прохання бути. Всі
логістичні питання до секретаріату.
ФЕДОРУК М.Т. Запитання ще одне є. Скажіть, будь ласка, звертаються
різні представники, скажемо так, з місць про проведення на зразок того, що
ми провели в Одесі, круглого столу, з приводу питань децентралізації і
об'єднань громад. Наприклад, Київська область там і тому подібне. Чи
можливо це в Київській області і ще в деяких? Що для цього треба зробити,
щоб це провести?
ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Щоб зі мною хтось
зв'язався, хто ініціатор від тієї сторони, і ми все відкоригуємо. Єдине що –
план. Коли ви хочете? До Нового року, після Нового року?
ФЕДОРУК М.Т. У жовтні-листопаді.
КУРИЛО В.С. Знаєте, у артистів і спортсменів є таке поняття
"райдер"…
ІЗ ЗАЛУ. Рейдер?
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КУРИЛО В.С. Нехай нададуть райдер.
ФЕДОРУК М.Т. Understand.
ІЗ ЗАЛУ. Не буде рейдера – буде рейдер.
ІЗ ЗАЛУ. Думаю, райдер буде запропонований.
(На цьому стенографування припиняється)

