
 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
    Комітет 

з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування 

  

 Протокол засідання № 80  

Частина II 

                                                                           

                                                                           

9 листопада 2017 року 

09 год. 00 хв. 

м. Київ,  

вул. Садова, 3 а, к. 416  

 

Перший заступник Голови Комітету Ледовських О.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

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

Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І.  

Відсутні: Власенко С.В., Балога І.І., Березюк О.Р., Гуляєв В.О., Добкін М.М., 

Зубач Л.Л., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступник Керівника секретаріату  Комітету  Маковський О.А.; 
головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

Шахов С.В. – народний депутат України. 
 

*** 

 

СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських нагадала 

присутнім, що Голова Комітету С.Власенко оголосив перерву в засіданні Комітету 

від 08.11.2017 р.; що за згодою з Головою Комітету головувати на засіданні 

Комітету буде вона як Перший заступник Голови Комітету; що кворум для 

продовження засідання Комітету є, оскільки присутні 10 членів Комітету. 
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Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських наголосила, що порядок 

денний засідання Комітету було прийнято лише за основу. О.Ледовських 

запропонувала висловити свої зауваження і пропозиції до нього.  

Секретар Комітету О.Гончаренко запропонував включити до порядку 

денного засідання Комітету проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо окремих питань проходження державної служби (реєстр. 

№7126), оскільки його прийняття дозволить привести положення законів України 

«Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» у відповідність до 

статей 106, 116 та 118 Конституції України. 

Секретар Комітету О.Гончаренко запропонував розглянути даний 

законопроект першим за черговістю. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися 

шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в 

цілому із врахуванням розгляду першим за черговістю проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження 

державної служби (реєстр. № 7126). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про стан фінансування програм соціально-економічного та культурного 

розвитку Київської області у 2017 році та заяву депутатів Київської обласної ради 

про знищення місцевого самоврядування через безпрецедентний тиск 

правоохоронних органів  та блокування казначейських рахунків розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. 

2. Про інформацію Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній 

Раді України щодо оплати праці державних службовців Апарату Верховної Ради 

України. 

IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проект Закону про порядок утворення, ліквідації районів, 

встановлення і зміни їх меж (реєстр. № 6636, н.д. М.Федорук, С.Мельник, 

О.Ледовських, О.Бойко, А.Река, В.Амельченко, В.Пташник, О.Дехтярчук, 

Л.Зубач, В.Гуляєв, А.Шкрум, М.Бурбак). 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» (щодо вдосконалення форм депутатської діяльності та 

механізму контролю) (реєстр. № 6741, н.д. Є.Мураєв). 

ІІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення 

безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд (реєстр. 

№6536, КМУ, В.Гройсман). 

IV. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня місцевого самоврядування в Україні (7 грудня). 
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7. Про зміну дати призначення окремих позачергових місцевих виборів 

(проекти Постанов Верховної Ради України №№ 6413 – 6413-73, 6555, 6666, 7102, 

7103, 5618-20). 

8. Про проект «Підтримка впровадження державної регіональної політики в 

Україні» Програми «U-LEAD з Європою» та пропозиції до Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів». 

9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

окремих питань проходження державної служби (реєстр. № 7126) 

V. Різне 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Проти» – 1 

народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських нагадала присутнім, що 

8.11.2017 року відбулось засідання підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, на якому відбулося обговорення 

даного законопроекту та запропонувала для розгляду членами Комітету проект 

висновку з даного питання. 

Секретар Комітету О.Гончаренко вказав, що він має додаткові пропозиції до 

даного проекту рішення, а саме:  

1. Пункт 2 розділу І пропонує виключити; 

2. Пункт 3 розділу І викласти у такій редакції: 

«3. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 з наступними змінами): 

1) доповнити частину п’яту статті 6 новим реченням такого змісту: 

«Положення про відповідних міністрів затверджуються Кабінетом Міністрів 

України»; 

2) у частині першій статті 42: 

у пункті 4: 

в абзаці другому слова «відповідно до законодавства про державну службу» 

виключити; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом Міністрів України 

центральних органів виконавчої влади, зокрема через міністра, який не очолює 

міністерство.»; 

доповнити новими пунктами такого змісту: 

«12) дає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження щодо 

міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої 

влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення; 

13) дає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження щодо 

керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників»; 

3) статтю 45 після частини третьої доповнити новою частиною такого 

змісту: 
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«31. Член Кабінету Міністрів України може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності у порядку передбаченому цим Законом»; 

4) абзац другий частини третьої статті 50 доповнити словами «а також 

міністром, який не очолює міністерство». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування А.Шкрум наголосила, що в неї є окрема думка щодо 

даного законопроекту і вона відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 

Регламенту Верховної Ради України оголосить її на пленарному засіданні 

парламенту під час розгляду законопроекту (додається). 

Інформацію взято до відома. 

 

Секретар Комітету О.Гончаренко запропонував рекомендувати Верховній 

Раді України проект з реєстр. № 7126 за наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому із врахуванням всіх його пропозицій. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала у разі 

прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому читанні за основу та 

в цілому запропонувати Парламенту – доручити Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування при підготовці 

його на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала виступити 

із співдоповіддю з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України Секретарю Комітету, народному депутату України О.Гончаренку. 

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

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих 

питань проходження державної служби (реєстр. № 7126 від 20.09.2017), поданий 

народними депутатами України С.Шаховим, С.Івахівим, А.Лопушанським, 

В.Бандуровим, Я.Москаленком, С.Лабазюком, В.Петьовкою, І.Молотком, за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому із 

врахуванням таких пропозицій: 

а) пункт 2 розділу І виключити. 

б) пункті 3 розділу І викласти у такій редакції: 

«3. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 з наступними змінами): 

1) доповнити частину п’яту статті 6 новим реченням такого змісту: 

«Положення про відповідних міністрів затверджуються Кабінетом Міністрів 

України»; 

2) у частині першій статті 42: 

 у пункті 4: 
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в абзаці другому слова «відповідно до законодавства про 

державну службу» виключити; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом Міністрів України 

центральних органів виконавчої влади, зокрема через міністра, який не очолює 

міністерство.»; 

доповнити новими пунктами такого змісту: 

«12) дає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження щодо 

міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої 

влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення; 

13) дає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження щодо 

керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників»; 

3) статтю 45 після частини третьої доповнити новою частиною такого 

змісту: 

«31. Член Кабінету Міністрів України може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності у порядку передбаченому цим Законом»; 

4) абзац другий частини третьої статті 50 доповнити словами «а також 

міністром, який не очолює міністерство». 

2. У разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому 

читанні за основу та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування при 

підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України техніко-

юридичне доопрацювання. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України Секретаря Комітету, народного депутата України 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Проти» – 1 

народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

  

*** 

СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських оголосила 

перерву в засіданні Комітету до 15.11.2017 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Проти» – 1 

народний депутат 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  

 

8 листопада 2017 року 

9 листопада 2017 року 

15 листопада 2017 року 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про стан фінансування програм соціально-економічного та культурного 

розвитку Київської області у 2017 році та заяву депутатів Київської обласної ради 

про знищення місцевого самоврядування через безпрецедентний тиск 

правоохоронних органів  та блокування казначейських рахунків розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. 

2. Про інформацію Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній 

Раді України щодо оплати праці державних службовців Апарату Верховної Ради 

України. 

IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проект Закону про порядок утворення, ліквідації районів, 

встановлення і зміни їх меж (реєстр. № 6636, н.д. М.Федорук, С.Мельник, 

О.Ледовських, О.Бойко, А.Река, В.Амельченко, В.Пташник, О.Дехтярчук, 

Л.Зубач, В.Гуляєв, А.Шкрум, М.Бурбак). 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» (щодо вдосконалення форм депутатської діяльності та 

механізму контролю) (реєстр. № 6741, н.д. Є.Мураєв). 

ІІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення 

безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд (реєстр. 

№6536, КМУ, В.Гройсман). 

IV. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня місцевого самоврядування в Україні (7 грудня). 

7. Про зміну дати призначення окремих позачергових місцевих виборів 

(проекти Постанов Верховної Ради України №№ 6413 – 6413-73, 6555, 6666, 7102, 

7103, 5618-20). 

8. Про проект «Підтримка впровадження державної регіональної політики в 

Україні» Програми «U-LEAD з Європою» та пропозиції до Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів». 

9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

окремих питань проходження державної служби (реєстр. №7126). 

V. Різне 


