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Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія 

розглянув на своєму засіданні 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. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет 

Міністрів України» та «Про державну службу» у частині призначення та звільнення 

голів місцевих державних адміністрацій (їх заступників), керівників центральних 

органів виконавчої влади (їх заступників), які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою 

категорій «А» та «Б», повноважень керівника служби у місцевих державних 

адміністраціях. 
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За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття 

законопроекту дозволить привести положення зазначених законів України у 

відповідність до статей 106, 116 та 118 Конституції України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку погоджується щодо необхідності усунення недоліків та 

неузгодженостей у чинній редакції Закону України «Про державну службу». 

Водночас, на думку Головного управління, запропоноване законопроектом 

виведення голів місцевих державних адміністрацій зі сфери дії Закону України 

«Про державну службу» призведе до невизначеності правового статусу цих 

посадових осіб, а покладання їх повноважень керівників державної служби на 

керівників апаратів у відповідних органах обмежує передбачені статтею 118 

Конституції України повноваження голів місцевих державних адміністрацій  щодо 

формування складу місцевих державних адміністрацій. У зв’язку з цим, Головне 

управління вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект 

може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень і 

пропозицій. 

Під час засідання народні депутати України – члени Комітету також 

розглянули пропозиції до законопроекту, подані Секретарем Комітету 

О.Гончаренком. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, підтримуючи необхідність приведення 

процедури призначення голів місцевих державних адміністрацій у відповідність до 

статті 118 Конституції України, врахувавши висновок Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України та всебічно обговоривши 

питання, Комітет ухвалив: 

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) 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: 
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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. 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету      О.ЛЕДОВСЬКИХ 


