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Перший заступник Голови Комітету Ледовських О.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

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

Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л. 
 

Відсутні: Власенко С.В., Кудлаєнко С.В., Балога І.І., Березюк О.Р.,       

Добкін М.М., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету: Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступник Завідувача  секретаріату  Комітету             
Маковський О.А.; головні консультанти  Ляшко І.В., Падалко О.В.  

 

Запрошені:  
 

Герасимов А.В. – народний депутат України; 

Суслова І.М. – народний депутат України; 

Волкова О.М. – керівник Відділу кадрової роботи та державної служби 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Дукевич М.І. – помічник-консультант народного депутата України; 

Міський Вадим – керівник відділу адвокації громадської ініціативи 

«Реанімаційний пакет реформ»; 

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 України про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної 

служби (реєстр. № 4370-1, друге читання). 

2. Різне. 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських 

поінформувала членів Комітету, що Голова Комітету С.Власенко за дорученням 

Голови Верховної Ради України перебуває у закордонному відрядженні, а також, 

що відповідно до положень частини другої статті 43 Закону України 10 

народних депутатів України вийшли з ініціативою щодо проведення 

позапланового засідання Комітету з розгляду питання про проект Закону 

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

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

1, друге читання), оскільки саме 22 вересня 2016 року передбачено його розгляд 

на пленарному засіданні Парламенту. 

О.Ледовських ознайомила членів Комітету з проектом порядку денного 

засідання Комітету та запропонувала висловити свої зауваження і пропозиції до 

нього.  

Пропозицій не надійшло, 

порядок денний прийнято за основу. 
 

Перший заступник Голови Комітету запропонувала визначитися шляхом 

голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

державну службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної 

служби (реєстр. № 4370-1, 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 про проект Закону 

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

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

1, друге читання). 
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Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала 

перейти до розгляду поправок та пропозицій, які надійшли до Комітету від 

суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

А.Шкрум запропонувала іншу редакцію абзацу другого пункту 2,  абзацу 

сімнадцятого пункту 4 розділу І, а також оголосила про необхідність доповнення 

новими абзацами пункт 4 розділу І законопроекту. 

О.Бойко висловилася проти віднесення до повноважень Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби затвердження переліку посад державної 

служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з 

обслуговування в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських ставила на голосування 

поправки та пропозиції, які надійшли до Комітету від суб’єктів права 

законодавчої ініціативи. 

 «Враховано» – поправки з №№ 8, 11, 16, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 82, 95.  

Рішення прийняті. 

«Враховано частково» – поправки з №№ 6, 7, 12, 13, 29, 68. 

Рішення прийняті. 

«Враховано по суті» – поправки з №№ 9, 77.  

Рішення прийняті. 

«Враховано редакційно» – поправка з № 40.  

Рішення прийнято. 

«Відхилено» поправки з №№ 1-5, 10, 14, 15 17-22, 24, 27, 30, 32, 33, 35-39, 

41-67, 69, 70, 71-76, 78-81, 83-94. 

Рішення прийняті. 

 

Наприкінці розгляду О.Ледовських запропонувала визначитись шляхом 

голосування щодо поданих А.Дехтярчуком додаткових пропозицій. 

Пропозиції підтримано. 

 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських протягом засідання 

доручала секретаріату Комітету фіксувати та формулювати пропозиції і 

поправки, які будуть внесені членами Комітету до порівняльної таблиці як 

результат компромісу, змінюючи відповідну нумерацію пропозицій і поправок 

та наголошувала на дорученні секретаріату Комітету здійснювати техніко-

юридичне доопрацювання законопроекту. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських внесла пропозицію – 

рекомендувати Верховній Раді України проект закону з реєстр. №4370-1 за 

результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в 

цілому, а в разі прийняття законопроекту в цілому запропонувати парламенту 

доручити Комітету при підготовці тексту на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду даного питання було запропоновано народному депутату України, 
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Секретарю Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування О.Гончаренку. 

Народний депутат України – член Комітету А.Шкрум наголосила, що має 

окрему думку щодо даного законопроекту, яка подана письмово, і 

запропонувала надати їй право на оголошення цієї думки на пленарному 

засіданні Парламенту після доповіді від Комітету. 

Члени Комітету погодились з тим, що дану окрему думку її ініціатор 

оголосить на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

законопроекту згідно з пунктом 3 частини першої статті 30 Регламенту 

Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект з реєстр. №4370-1 за 

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

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні в цілому запропонувати доручити Комітету при підготовці тексту на 

підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народному депутату України, Секретарю 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та  місцевого 

самоврядування О.Гончаренку. 

4. Додати окрему думку, подану письмово народним депутатом України 

А.Шкрум, до протоколу та надати можливість оголосити її на пленарному 

засіданні Верховної Ради України під час розгляду законопроекту згідно з 

пунктом 3 частини першої статті 30 Регламенту Верховної Ради України. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Проти» - 2 

народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                          ______________            О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

22 вересня 2016 року 

 

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

державну службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної 

служби (реєстр. № 4370-1, друге читання). 

2. Різне. 

 


