СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування
22 вересня 2016 року
Веде засідання перший заступник Голови Комітету
ЛЕДОВСЬКИХ О.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Розпочинаємо засідання комітету.На порядок денний
виноситься одне питання: про проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про державну службу" щодо врегулювання окремих питань
проходження державної служби (номер 4370-1) (друге читання).
Якщо у колег немає доповнень, то прошу проголосувати за основу
порядок денний нашого засідання. Хто – "за"? Проти?
Є Альона Іванівна, є.
Колеги, дякую. В кого є доповнення чи зауваження до порядку
денного? Немає. Тоді прошу голосувати в цілому порядок денний.
Хто – "за"? Проти? Утримався? Колеги, дякую.
Переходимо до розгляду даного питання. Вчора відбулося засідання
підкомітету, ми пройшлись 100 правок, які внесли народні депутати,
пройшли 70 правок, я пропоную їх розглянути на комітеті і перейти до
роботи.
Альона Іванівна, да.
ШКРУМ А.І. Олена Володимирівна, я хотіла як голова підкомітету
підняти дві правки, які ми вже пройшли, бо ви пам'ятаєте, наскільки
хаотична у нас була робота, а вночі мені довелося почитати, і там є зміни не
до принципів формування голів місцевих державних адміністрацій, а до
інших речей взагалі. Дякую.
Тобто я підніму по суті. Краще, да, буде?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Так, тоді приступаємо до роботи, да, колеги.
_______________. (Не чути)
_______________. Я вночі тоже працював.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ты готовься, тобі в ночі працювати і представляти
цей документ зараз.
Дякую, колеги.
Правка номер 1 народного депутата Суслової відхилено.
Правка номер 2, Сехеменуха, відхилено.
Правка номер 3, Білозір, відхилено.
Правка номер 4, Острікова, відхилено.
ШКРУМ А.І. …голосувати по правках?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз. Ні, якщо немає зауважень, ми зараз
проголосуємо, я дійду до відхиленого чи немає… Да, да.
Правка номер 5, Сотник, відхилено.
Немає у колег зауважень з цього приводу? Тоді прошу голосувати за
відхилення цих п'яти правок.
Хто – "за"? Проти? Утримався?
_______________. Альона Іванівна, мені як фіксувати?
ШКРУМ А.І. Проти.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую.
Правка номер 6, Голуб. Враховано частково.
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Правка номер 7 врахована… Івченка, народного депутата, врахована
частково.
Правка номер 8. Кобцев народний депутат. Врахована.
Правка номер 9. Сотник. Врахована по суті.
Чи немає зауважень по цих правках? Тоді, колеги, хто за дані
пропозиції, прошу тоді проголосувати. Хто – "за"? Хто проти? Утримався?
Колеги, дякую.
Правка номер 10. Народний депутат Острікова. Відхилена.
Правка номер 11 народного депутата… А, відхилено. Давайте я тоді по
тематикі тоді піду.
Чи немає зауважень до 10-ої, відхилено? Хто, колеги, "за"? Хто проти?
Хто утримався? Дуже дякую.
Правка номер 11 народного депутата Герасимова. Врахована.
Правка номер 12. Народний депутат Голуб. Врахована частково.
13 правка Івченка. Врахована частково.
Чи немає зауважень до цих правок, які я назвала? Немає, колеги. Тоді
прошу проголосувати щодо підтвердження рішення підкомітету. Хто –"за"?
Проти? Утримався? Колеги, дякую.
Правка номер 14 народного депутата Семенухи. Відхилено.
Правка номер 15, Сотник. Відхилено.
Правка… далі ні. Немає зауважень по цим двом правкам? Немає.
Колеги, тоді прошу проголосувати. Хто –"за"? Хто проти? Утримався?
Колеги, дякую.
Правка номер 16. Да, враховано…
ШКРУМ А.І. Можна зауваження? Можна, да?
ГОЛОВУЮЧИЙ. …рішення підкомітету. Да.
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ШКРУМ А.І. Колеги, нас просто вчора переконував автор поправки,
що вона стосується тільки допоміжних органів, утворених Президентом
України, але це не так. Якщо ви уважно перечитаєте, то я пропоную тоді на
ваш розгляд, оскільки ви вже хочете прийняти концепцію пана Герасимова,
прийняти, прийняти тільки щодо того, щоб видалити за поданням керівника
державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом.
Але це одна з функцій комісії була. Комісія має затверджувати перелік посад
державної служби, патронатної та посад працівників обслуговування.
Якщо ми прибираємо повністю весь пункт, то ми взагалі прибираємо
функцію комісією затверджувати перелік таких посад. Я дуже сумніваюся,
що комітет хоче це зробити, бо тоді у нас ніхто не буде затверджувати
перелік посад функції з обслуговування патронатної служби та державної
служби.
Я так розумію, що пан Герасимов мав на увазі якраз, щоб не було
затвердження цих посад в органах, утворених Президентом. Ну тоді просто
прибираємо другу частину зі слова "а також". Тобто от слово "а також
встановлює категорії посад державної служби в органах Президента" – оце
треба прибирати, якщо така воля комітету. Але залишити функцію розподілу
посад треба, бо вона нікому не буде належати. О'кей?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Петрівна, що?
БОЙКО О.П. По суті законопроекту це, звичайно, можна прийняти
таку правку. Але якщо говорити про те, що це функції категорії "А" комісії
нашої, ну це не функції. Комісія у нас створювалась з однією функцією
відбору. А розподіл посад – ну це…
ШКРУМ А.І. Хто має затверджувати перелік посад? Ви нас…
БОЙКО О.П. (Не чути)
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ШКРУМ А.І. Ви ж були категорично проти цього, коли ми зараз
говорили навіть Закон про службу в органах. Ну тобто…
БОЙКО О.П. Ні, служба в органах – це одне, а державна служба інше. Не плутайте…
ШКРУМ О.І. Комісія вже навіть затвердила перелік цих посад. Тобто
ми заднім числом будемо відміняти рішення комісії – те, що ми прийняли в
Законі "Про державну службу". Колеги, давайте якісь хоча б мінімальні речі
виправимо. Я розумію, що це політичне у нас зібрання і політичне питання…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що немає з цього приводу таких проблем,
її можна прийняти цю правку.
______________. Да. Я би попросив підтримати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді ми підтримуємо правку в редакції
Шкрум. 16-а правка от таким чином буде виглядати.
ШКРУМ А.І. Просто давайте приберемо після слова "а також". Да?
Все. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? Колеги, тоді прошу проголосувати
за редакцію 16-ї правки. Хто - "за"? Хто проти, утримався? Колеги, дякую.
Правка 17-а Левченка. Відхилено.
Правка 18-а, Сотник. Відхилено.
Правка 19-а Суслової. Відхилено.
Правка 20-а Левченка. Відхилено.
Правка 21-а Дерев'янка. Відхилено.
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22-а, Голуб. Відхилено.
Чи немає у колег зауважень?

Немає. Прошу проголосувати для

підтвердження. Хто - "за"? Хто проти, утримався? Колеги, дякую.
22-а правка. Ой, 23-я правка. Суслова. Врахована.
24 правка… вибачте, 23 правка. Суслова. Врахована.
Чи немає заперечень у колег? Немає. Прошу проголосувати для
підтвердження. Хто –"за"? Проти? Утримався? Колеги, дякую.
24 правка Суслової. Відхилено. Чи нема зауважень? Колеги, тоді хто
"за"? Хто проти? Хто утримався? Колеги, дякую.
25 правка Суслової. Врахована.
26 правка Суслової. Врахована.
Чи немає зауважень у колег? Немає. Прошу підтвердити голосуванням.
Хто –"за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
27 правка Суслової. Відхилено. Чи немає зауважень з цього приводу у
колег? Немає. Дякую.
Прошу підтвердити. Хто –"за"? Проти? Утримався? Дякую, колеги.
28 правка. Суслова. Врахована.
На підтвердження. Хто – "за", колеги? Хто проти? Утримався? Дякую,
колеги.
29 правка народного депутата Герасимова. Ми домовилися, що це вже
йде на розгляд комітету зараз. Да, будь ласка. 29 правка.
_______________. Я пропоную підтримати цю правку за виключенням,
як ми вчора говорили…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Київської, Севастопольської міських…
_______________. Київської, Севастопольської міських рад.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Чи немає зауважень у колег? Тоді в такій редакції
я прошу проголосувати 29 правку.
Хто –"за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
30 правка. Народний депутат Суслова. Відхилено. Чи ж зауваження у
колег? Немає. Прошу підтвердити.
Хто –"за"? Хто проти? Утримався? Дякую, колеги.
31 правка народного депутата Герасимова. Врахована. Чи немає
зауважень у колег? Немає. Прошу на підтвердження.
Хто –"за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
32 правка. Відхилено. Пташник.
33 правка. Острікова. Відхилено.
34… все, дві правки. Чи є зауваження у колег? Немає. Прошу
підтвердити.
Хто – "за"? Проти? Утримався? Колеги, дякую.
34 правка, Сотник, врахована. Чи є зауваження у колег? Немає. Прошу
підтвердити. Хто – "за"? Проти? Утримався? Колеги, дякую.
35 правка народного депутата Івченка відхилена.
36-та, Рябчин, відхилено.
37 правка Семенухи відхилено.
38 правка, Дерев'янко, відхилена.
39 правка, Острікова, відхилена. Чи немає зауважень у колег?
_______________. Немає.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Прошу голосувати.
Хто – "за"? Доброе утро. Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
Это я тебе доброе утро, ты так громко это сказал, что я всем сказала
доброе утро.
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Правка 40 народного депутата Сотник врахована редакційно. Чи є
зауваження у колег? Немає. Прошу на підтвердження. Хто – "за"? Хто
проти? Утримався? Колеги, дякую.
41 правка народного депутата Сотник відхилено.
42 правка, Саврасов, відхилено.
43 правка, Сотник, відхилено.
44 правка, Саврасов, відхилено.
45 правка, Сотник, відхилено.
46 правка, Сотник, відхилено.
47 правка, Сотник, відхилено.
48 правка, Саврасов, відхилено.
49 правка, Сотник, відхилено.
50 правка, Сотник, відхилено.
51-ша, Сотник, відхилено.
52 правка, Саврасов, відхилено.
53 правка, Сотник, відхилено.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. 54 правка, Сотник, відхилено.
55 правка, Сотник, відхилено.
56 правка, Саврасов, відхилено.
57 правка, Сотник, відхилено.
_______________. Давайте голосувати вже.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто відхилені, я доходжу до правок, які ето.
Якщо є зауваження, ми зупиняємось. Ми домовились по структурі нашого
обговорення. Якщо ви хочете кожну правку, то я буду ставити кожному?
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_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
58 правка, Сотник, відхилено.
59 правка.Саврасов. Відхилено.
60 правка. Сотник. Відхилено.
61 правка. Сотник. Відхилено.
62 правка. Сотник. Відхилено.
63 правка. Відхилено. Саврасов.
64 правка. Сотник. Відхилено.
65 правка. Саврасов. Відхилено.
66 правка. Сотник. Відхилено.
67 правка. Саврасов. Відхилено.
Чи є зауваження по цих правках у членів комітету? Немає. На
підтвердження. Хто – "за", колеги? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
68 правка Герасимова. На розгляд комітету.
_______________.

Також

за

виключенням

"Київської

та

Севастопольської міських державних адміністрацій".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи немає заперечень у членів комітету? Немає.
Тоді в даній редакції щодо вилучення Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій, редакційна така правка 68, прошу
підтвердити.
Хто – "за"? Хто проти, колеги? Утримався? Дуже дякую.
69 правка Саврасова. Відхилено.
І переходимо… 70-у ми, вибачте, я не запам'ятала. Ми 70-у розглядали?
_______________. На розгляд…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. На розгляд. Ми її розглядали вчора? (Шум у залі)
Дякую.
Тоді 69 правка на підтвердження, колеги. Хто –"за"? Хто проти?
Утримався? Колеги, дякую.
Переходимо до 70 правки.
_______________. Ні, на підтвердження відхилення ми голосували.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилення, відхилення.
70 правка народного депутата Тимошенко. У нас на розгляд комітету,
так, да.
Мої пропозиції були, і Кабмін, і Президент. Тому на засіданні, на
засіданні Кабміну виносяться всі.
_______________. Додати слова…
_______________. Давайте просто: оцінювати результати ……………..
здійснює Президент України та Кабінет Міністрів України. Додати: та
Кабінет Міністрів України. Тобто…
_______________. В редакції…
_______________. Редакційно врахувати її. Тимошенко.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи немає зауважень у членів комітету? Немає. На
підтвердження…
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто – "за"? Хто проти? Утримався. Колеги,
дякую.
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71-а… У нас пішли правки, які вчора, переносяться сьогодні на розгляд
комітету, вони не розглядалися на засіданні підкомітету, і комітет вніс
пропозиції розглянути їх на засіданні комітету.
71 правка народного депутата Сотник.
_______________. Це стосується того ж питання.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилено.
Чи немає зауважень? Немає. Прошу проголосувати… на підтвердження
прошу проголосувати.
Хто – "за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую. 71 правка
Саврасова…
_______________. Те ж саме ……
ГОЛОВУЮЧИЙ. На відхилення. Колеги на підтвердження.
Хто – "за"? Хто проти? Утримався?
Колеги, дякую.
73 правка народного депутата Сотник.
_______________. Ну я пропоную відхилити, тому що в нас вже
написано: "Застосовується Президентом та Кабінетом Міністрів", тобто ми
цю логіку зберігаємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.
Правку на відхилення, прошу підтвердити.
Хто – "за"? Хто проти? Утримався?
Дякую, колеги.
74 правка Саврасова.
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_______________. Тут ідеться про заохочення керівників ……..
Кабміну, Президентом та Кабміну.
_______________. (Не чути)
_______________. Але він усуває Кабмін звідси.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, на відхилення.
Чи

немає

зауважень

у

колег

інших

пропозиції,

прошу

на

підтвердження.
Хто за відхилення, прошу проголосувати. Хто – проти? Хто утримався?
Колеги, дякую.
75 правка народного депутата Саврасова. Прошу.
_______________. Тут йдеться про відкликання з відпустки тільки
Президента, а там було Президента, а там… І Кабміну…
_______________. У нас взагалі цього не було.
_______________. Ні-ні, було. І Кабміну, і Президента. Пан Саврасов
пропонує…
ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене є пропозиція на відхилення. Чи є інші
пропозиції? Немає.
Прошу на підтвердження. Хто за відхилення? Хто проти? Утримався?
Колеги, дякую.
76 правка народного депутата Сотник.
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______________. Ну знову-таки у нас є паритет Президента і Кабміна.
Хай він залишається. Давайте відхиляти.
______________. Відхиляємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає інших пропозицій? Немає. Колеги,

на

відхилення прошу підтвердити. Хто - "за"? Хто проти? Утримався? Колеги,
дякую.
77-а правка народного депутата Рябчин. (Шум у залі)
То політична неупередженість.
______________. Але ми це питання ж вирішили.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді на відхилення, колеги, да? (Шум у залі)
Що, що?
______________. Воно враховано по суті.
_______________. Враховано по суті.
______________. Не можуть бути членами політичних партій… (Шум
у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сама правка відхилена, але враховується тільки по
суті.
На підтвердження, колеги. Хто - "за"? Хто проти? Утримався? Дуже
дякую.
78-а правка народного депутата Голуба.
Колеги!
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______________. Окремо вводиться посада керівника Апарату. Але ж
у нас… (Не чути)
______________. Відхиляємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Саша, включись в работу, пожалуйста. Хай тебя не
отвлекают…
78-а правка у нас там. Ви аналізували. (Шум у залі)
______________. Є така посада "керівник Апарату"?
______________. Я пропоную відхилити. (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Суперечить концепції першого читання. (Шум у залі)
Відхиляємо цю правку. Чи немає інших? Немає. Хто - "за", колеги? Хто
проти? Утримався? Дякую.
79 правка народного депутата Левченка.
_______________. Відхилити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхиляємо. Прошу на підтвердження. Хто – "за"?
Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
Правка 80 народного депутата Івченка. Колеги, які зауваження?
_______________. Ну, це те саме…
_______________. Той самий виклад.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше читання. Чи немає заперечень? Прошу на
підтвердження. Хто –"за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
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Правка народного депутата Рябчина, 81-а.
_______________. Те саме.
ГОЛОВУЮЧИЙ. На відхилення. Хто –"за", колеги, на підтвердження?
Хто проти? Утримався? Дуже дякую.
82-а народного депутата Герасимова правка.
_______________. Це для приведення у відповідність до норм правки
16-ї, яку ми підтримали. Тобто це технічна, прошу підтримати.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Чи

є

заперечення

у

колег?

Немає.

Правка

враховується. Прошу підтвердити, прошу. Хто – "за"? Хто проти?
Утримався? Колеги, дякую.
83 правка народного депутата Семенухи.
_______________. Тут технічна правка. Замінити за поданням…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Це 116-а. Саша.
_______________. Саша, 83 правка, це ж технічна.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція відхилити.
_______________. Да.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи немає заперечень?
_______________. Немає.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. На підтвердження, колеги. Хто – "за"? Хто проти?
Утримався? Колеги, дякую.
Так, 85 правка народного депутата Пташник. Зачекайте. Минуло,
минуло, зачекайте, зачекайте, зачекайте. 83-я Семенухи.

_______________. 64-а.
_______________. 64-а біля 83-ї.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, вибачте, колеги, да.
84 правка народного депутата Голуб.
_______________. Ну, справа в тім, що…
_______________. Цікавий виклад.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.
_______________. Справа в тім, що ця правка, вона по суті не
стосується цього законопроекту. Це питання все ж таки формування і роботи
МДА.
ШКРУМ А.І. Яким чином вона не стосується, якщо вона прямо
стосується призначення голів МДА. Але я думала, що весь закон тільки
заради призначення голів МДА.
(Загальна дискусія)
_______________. …нова стаття, по суті, по 116-ій ми не можемо її
враховувати.
16

ШКРУМ А.І. Ні, це не нова стаття. Відповідно до статті 91-ї ……… все
змінюється…. (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ваші… Хто і що говорить? Колеги, 84-а –
пропозиція на відхилення. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу на
підтвердження.
Хто - "за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
85 правка, народного депутата Пташник.
_______________. Те саме: особливості проходження державної
служби – це по 116-й…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція відхилити. Інші пропозиції є? Дякую,
колеги. Прошу підтвердження.
Хто - "за"? Хто проти? Утримався?
До нас приєднався Любомир Львович. Доброго ранку.
Колеги, дякую.
86 правка, народного депутата Голуб. Да!
_______________. … стосується кадрового резерву, який в Законі про
держслужбу взагалі не врахований. Це буде окремий закон по кадровій
службі у зв'язку з реформою державного управління. Але не зараз.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція на відхилення. Немає інших
пропозицій? Прошу на підтвердження.
Хто - "за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
87 правка народного депутата Івченка.
_______________. Ми відхили 35-у, а вона пов'язана з цією.
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ГОЛОВУЮЧИЙ.

Є

пропозиція

відхилити

правку.

Чи

немає

заперечень? Прошу проголосувати на підтвердження. Хто – "за", колеги?
Хто проти? Утримався? Дякую.
88 правка народного депутата Острікової. Колеги, будь ласка.
_______________. Ми відхили правку 4.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.
_______________. Вона пов'язана…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді на відхилення. Дякую, колеги. Чи є інші
пропозиції? Немає.
Прошу на підтвердження, на відхилення 88 правки. Хто – "за"? Хто
проти? Утримався? Колеги, дякую.
89 правка народного депутата Острікової.
_______________. Пов'язана з попередньою.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиції на відхилення. Чи немає заперечень у
народних депутатів? Колеги, прошу на підтвердження. Хто – "за"? Хто
проти? Хто утримався? Колеги, дякую.
Правка 90 народного депутата Острікової.
Те саме. На відхилення. Чи немає інших пропозицій? Немає.
Прошу на підтвердження. Хто за відхилення цієї правки, прошу
проголосувати "за". Хто проти? Утримався? Колеги, дякую.
Правка номер 91 народного депутата Острікової.
_______________. Вона пов'язана з 43-ю, ми ж комісію при Кабміні не
створюємо, тому…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Інші пропозиції є? Немає. Прошу на
підтвердження. Хто – "за"? Хто проти? Хто утримався? Колеги, дякую.
Правка номер 92 народного депутата Острікової. Є пропозиції на
відхилення. Немає інших пропозицій? Дуже дякую.
На підтвердження. Колеги, хто – "за"? Хто проти? Хто утримався?
Колеги, дякую.
Правка номер 93 народного депутата Острікової. Те ж

саме, на

відхилення. Колеги, немає інших пропозицій? Хто за дану пропозицію, на
відхилення прошу проголосувати. Хто – "за"? Хто проти?

Утримався?

Колеги, дуже дякую.
94 правка Суслової.
_______________. Ми ж говорили про те, що уповноваженого ми не
можемо врахувати. Це не концепція цього ………. Просто ….. ми просто не
можемо…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, на підтвердження…
Да. Будь ласка.
______________. Може ви завершите…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, дякую.
На відхилення 94-ту правку. Прошу підтвердити. Хто –"за"? Хто
проти? Хто утримався? Колеги, дякую.
Правка номер…
______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги. Колеги, зачекайте.
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Правка номер 95 народного депутата Герасимова. Пропозиція щодо
підтвердження цієї правки. Є інші пропозиції? Немає. Прошу на
підтвердження. Хто –"за"? Хто проти? Утримався? Колеги, дуже дякую.
Ми пройшли всі правки. Я би просила б… Да. Чи є пропозиції ще інші
якісь до…
______________. Відповідно до пункту четвертого частини першої
статті …….. Закону про ………… Верховної Ради при здійсненні …………
має право комітет …… вносити пропозиції, поправки під час розгляду на
своєму засіданні проекту закону чи іншого акту Верховної Ради України.
Пропонується правка. У пункті четвертому розділу І …… після слів "голови
Київської і Севастопольської" доповнити словом "міських". Абзац сьомий
викласти…
______________. Місцевих.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Міських. Чого ж місцевих.
______________. Абзац сьомий викласти в такій редакції: "Конкурс на
заняття

вакантних

дисциплінарне

посад

голів

провадження

місцевих

стосовно

державних

голів

адміністрацій,

місцевих

державних

адміністрацій проводить Комісія з питань державної служби голів місцевих
державних адміністрацій. Комісія утворюється Президентом України з
рівного числа осіб визначених Президентом України, Кабінетом Міністрів
України. Положення про Комісію з питань державної служби голів місцевих
державних адміністрацій, її персональний склад, порядок проведення
конкурсу затверджується Президентом України".
Третій абзац ……….. такого рішення доповнити словами: "У строки
передбачені законом".
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Четверте. Після абзацу 15-го доповнити новим абзацом наступного
змісту: "Кабінет Міністрів України вносить Президенту України подання про
призначення на посаду голови місцевих державних адміністрацій за
пропозицією Комісії з питань державної служби голів місцевих державних
адміністрацій не пізніше 15-ти календарних днів після оприлюднення
інформації… Президент України приймає рішення щодо призначення на
посаду голови місцевих ……….. адміністрацій не пізніше 15 календарних
днів

……………подання Кабінету Міністрів України. Учасник конкурсу,

який не пройшов

конкурсний відбір, має

право оскаржити рішення

конкурсної комісії до суду. Таке оскарження не перешкоджає призначенню
переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби.
П'яте. Абзац ………… в абзаці 19-му після слів "Кабінет Міністрів
України" доповнити словами "в порядку, передбаченому цим законом".
Прошу підтримати комітет.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.
Альона Іванівна.
ШКУРМ А.І.Колеги, ну, я вимагаю принаймні роздати ці правки в
письмовому вигляді. Будь ласка, де вони, у мене їх немає. А у мене їх
немає, колеги, тоді дайте, будь ласка. Дякую.
_______________. Дайте Альоні Іванівні.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Ще є питання?
Так, будь ласка, Любомир Львович.
ЗУБАЧ Л.Л. У мене не по суті правки, а більш концептуально. Мені
видається… я не буду зупинятися на юридичному аспекті. Але просто,
колеги, ну,

я вважаю, що це є неповага до

комітету як до вищого
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законодавчого органу. Я думаю, нам треба себе поважати, тому що ми є
народні

депутати. І в той спосіб, який це робиться, це є абсолютно

неприйнятно. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Альона Іванівна, будь ласка.
ШКРУМ А.І. Колеги, у мене теж і по суті поправка, і не по суті, і по
суті форми. Я думаю, колеги, що тут у нас не співпадають наші рішення,
тому що ми з вами приблизно 10 засідань комітету витратили на те, щоб
принципові зауваження, застереження до Закону про

державну службу

обговорити. Обговорити принципові засади. І от засади повністю руйнуються
цими поправками і іншими поправками, і вони навіть не співпадають з
тими законами, які ми вже з вами прийняли, які ми тут не змінюємо, до
речі.
Тому просто прийміть це до уваги, що наш професійний комітет зараз
робить абсолютно непрофесійну, безглузду, трошки навіть бездарну таку
роботу. Я впевнена, що, наприклад, пан Гончаренко, який очевидно буде
голосувати "за", не пояснить вам зміст оцих поправок, які тільки що роздані,
ну, мені принаймні тільки що роздані. Тому…
______________. (Не чути)
ШКРУМ А.І. Ні, ну, просто дуже важко було сприймати це, і пан
Гончаренко не слухав. Я не ображаю членів комісії, я вважаю, що членів
комісії ображає оця процедура, колеги. Я вважаю, що нас всіх ображає оця
процедура і… Ну, я сподіваюся, що це в останній раз. Я сподіваюсь, що це не
буде мати катастрофічних наслідків для всіх інших законів, от і все.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Колеги, я теж вважаю, що нам, ми звикли, коли

комітет працює дуже планово. І, взагалі, я – натура така, що я дуже планово
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працюю в усіх своїх аспектах, але бувають ситуації, коли нагально… Я вчора
23 рази наверное говорила про те, що сьогодні закон почав діяти. І те, що ми
будемо отримувати з місць, і те, що в якому порядку ми будемо все це
розглядати з гарячого і вирішувати ці питання, я думаю, комітету треба бути
готовим до цього. Просто готовим до цього. Я вчора розмовляла з членами
комісії нашої, нашими. Вони просто в щоці від того, як це… Зараз поки вони
пощупали все це руками, ми почнемо вносити такі зміни і теж будемо
вносити їх дуже швидко. Тому, я думаю, що комітету треба бути готовим
вносити такі правки дуже швидко.
Да, будь ласка, Микола Трохимович.
ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, я прошу, просто хочу нагадати, що
ми не вперше комітет розглядає в такому режимі питання. Хочу нагадати
Кривий Ріг, і що ми робили, скільки разів і яким чином нас гвалтували,
скажемо так, по виборам по Кривому Рогу. Так що, це не вперше, це не
прецедент, це вже було. Але треба врахувати на мабутнє, тому і автору цих
поправок, тому що це можна було зробити значно більш спокійно.
Але, і я хочу звернутися до колег, що не може бути так, щоб у людини
було дві думки: одна – моя, а інша – неправильна. Частина і колег, і
присутніх тут, особливо молодих колег, які дуже активно займаються
питання реформування, ми їх підтримуємо, але треба враховувати і досвід. І
той досвід, який ми навіть минулого тижня набралися у Франції, говорить
про те, що не все так однозначно і не все так гладко те, що нам рекомендують
в тому числі наші закордонні консультанти.
_______________. (Не чути)
ФЕДОРУК М.Т. В себе вони дійсно роблять не так. І борються за те…
Да, на нас вони роблять експерименти, для того, щоб було.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.
ФЕДОРУК М.Т. Я хочу нагадати про Францію, про те, що і місцевий
керівник хоче бути членом Національних зборів і тому подібне. Так що там
ідуть дискусії.
_______________. Він призначає без конкурсу.
ФЕДОРУК М.Т. І призначає без конкурсу. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Будь ласка, народний депутат Река.
(Загальна дискусія)
РЕКА А.О. Я хочу подякувати членам комітету, за ту продуктивну
роботу над цим законопроектом, і я тут не бачу нічого того, що хтось
сумнівається. Ми його пройшли з честю, добросовісно і винесемо на розгляд
Верховної Ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Речь автора.
Будь ласка, Артур Володимирович, ви просили слово. Зачекайте, ви
слово… Ми зараз будемо голосувати, не хвилюйтеся.
_______________. Шановні колеги, в мене також прохання до вас як
автора поправки номер 16. Тому що те рішення, яке є наразі прийнято,
прийнято в редакції Ольони Іванівни Шкрум, воно вносить правову колізію
в закон. Тому прохання, повернутися до поправки 16, проголосувати, як вона
є, підтвердити її.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не бачу ніякої колізії в 16 правці. Зараз ми
перейдемо.
ШКРУМ А.І. Якщо ви хочете змінити своє рішення, колеги, то вам
треба проголосувати за зміну рішення спочатку, а потім змінити рішення. Я
не буду більше пояснювати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Процедурно розумію, але я не бачу ніякої колізії в 16
правці. Вона нормальна.
ШКРУМ А.І. Я можу ще раз пояснити.
_______________. Завдяки цій поправці, ці функції буде здійснювати
ще й комісія з питань вищого конкурсу державної служби.
ГОЛОВУЮЧИЙ. От хай здійснює, це нічого страшного в цьому немає.
Понімаєш, не можна зовсім розділити їх так, щоб одна одну не бачила. В той
комісії сидить Анненкова, і вона вполне представляє всі інтереси Президента.
І я думаю, що це нормально. Ніякої колізії в 16 правці я не бачу, колеги. Ну,
це моя точка зору. Ми підтримали ці зауваження, вони дуже логічні.
(Загальна дискусія)
Колеги, давайте розберемось, закінчимо все з правкою пана…
(Загальна дискусія)
Артур Володимирович, дуже… Зачекайте дві хвилинки.
Давайте ми закінчимо з правками Дехтярчука… Закінчимо з правками
Дехтярчука, потім ще раз обговоримо 16 правку.
Колеги, була пропозиція підтримати правку Дехтярчука. Чи є інші
пропозиції з цього приводу? Немає.
За підтвердження, колеги. Хто – "за"? Хто проти? Утримався? Колеги,
дякую.
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Ще. По 16-й.
______________. Можна, да?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.
______________. Олена Володимирівна, справа в тім, що дійсно, я,
можливо, теж не додивилася, у нас є стаття 3 Закону про держслужбу, там
говориться про те, що перелік посад працівників держорганів, які виконують
функції обслуговування, затверджує Нацдержслужба. Тобто туди ми не
вносимо зміни, а сюди ми вносимо. Тому пропозиція все ж таки 16 статтю, за
пропозицією Герасимова, переголосувати так, як правка Герасимова.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.
ГОНЧАРЕНКО О.О. Ми тільки що проголосованій поправці шановного
колеги Дехтярчука, я пропоную, щоб ми добавили термін "не пізніше 15
календарних днів". Там всюди написано "не пізніше", "не пізніше". Це така
техніко-юридична.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, для того, щоб нам поміняти свою точку зору
на 16 пункт, будь ласка, тоді голосуємо за відміну нашого голосування.
(Загальна дискусія)
З 16 правки.
Хто за те, щоб… Хто за те, щоб відмінити врахування 16 правки з тими
правками, які запропонувала Альона Іванівна Шкрум, прошу голосувати. Хто
проти? Утримався? Прийнято.
Хто за те, щоб проголосувати за ту правку ну, ми, дійсно, зараз нуну… тоже, уже и горько смеятся над этим.
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Будь ласка,

хто за врахування тої правки, 16 правки народного

депутата Герасимова, яка зазначена сьогодні в таблиці, в тій редакції, в
якій вона написана. Хто – "за", прошу голосувати. Хто проти? Утримався?
Дякую.
Колеги, переходимо до прийняття проекту рішення з даного питання.
Є пропозиція

запропонувати в сесійній залі прийняти даний проект у

другому читанні та в цілому з техніко-юридичними доопрацюваннями, які
набудуть, і доручити виступити сьогодні на пленарному засідання народному
депутата Гончаренку. Чи є зауваження? Немає.
Хто – "за", прошу проголосувати.
_______________. 9. Рішення прийнято.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто проти? Утримався? Колеги, дуже дякую.
Да, Альона Іванівна.
ШКУРМ А.І. Олена Володимирівна, пані

головуюча, я прошу

відповідно до статті Регламенту України та відповідно до статті 39 Закону
про комітети Верховної Ради надати мою окрему думку, яку я роздала в
письмовому вигляді на секретаріат, і озвучити її паном Гочаренком під час
представлення поправок. Тут зазначена моя окрема думка. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Альона

Іванівна, у мене є теж пропозиція,

в

принципі кожний народний депутат має окремо і свою думку, ви візьмете
слово. І я думаю… Він просто говорить…
ШКРУМ А.І. Можуть зазначити, що це окрема думка відповідно до
статті є. Дякую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в протоколі буде зазначена окрема думка
народного депутата Шкрум. Вона буде… про це буде сказано в доповіді
основній, Альона Іванівна їй скаже в своєму виступі.
Колеги, дуже дякую за участь в роботі комітету.
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