
СТЕНОГРАМА 

круглого столу на тему: "Нормативно-правове регулювання інституту 

посадової особи місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації 

влади" 

14 травня 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування ВЛАСЕНКО С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги. Ми майже вчасно. По-

перше, дозвольте всіх привітати у Комітеті Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування. У нас сьогодні насичена програма: ми сьогодні проводимо 

круглий стіл "Нормативно-правове регулювання інституту посадової особи 

місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації влади".  

Перш за все я би хотів подякувати Раді Європи за сприяння в 

організації цього круглого столу. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні 

обговоримо важливі нагальні питання, пов'язані із таким важливим аспектом 

як врегулювання інституту посадової особи місцевого самоврядування. На 

жаль, ви знаєте, що "завдяки" (в лапках)  найбільшій парламентській фракції 

ми не змогли прийняти у Верховній Раді Закон про службу в органах 

місцевого самоврядування, але я переконаний, що комітет зробить все від нас 

залежне для того, щоби цей законопроект було подано якнайшвидше до 

парламенту і щоб ми могли цей законопроект розглянути і все-таки передати 

його в належному вигляді на підпис Президенту, і щоб цей законопроект все-

таки запрацював. Тому я думаю, що ми обговоримо сьогодні всі питання, 

пов'язані взагалі із статусом посадової особи місцевого самоврядування, із 

величезною кількістю і низкою аспектів цього статусу, поговоримо про те, 

наскільки ця регламентація впливає на реформу децентралізації, наскільки ця 

регламентація сприяє проведенню тих перетворень, які в принципі ми 

сьогодні можемо назвати єдиними у державі, як відбуваються. Тому що, на 
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моє глибоке переконання, поки що всі інші питання, принаймні розділяють і 

суспільство, і наших громадян, і політикум розділяють. А питання 

децентралізації сьогодні в принципі всіх об'єднує. 

Я, єдине що, з вашого дозволу хотів би вибачитись, у мене 

непередбачувана наступна зустріч, і я тому передам право модерувати нашим 

круглим столом головою підкомітету нашого комітету народному депутату 

України Альоні Іванівні Шкрум. А вам всім бажаю плідної дискусії. І, що 

найбільш важливо для нашого комітету, – практичних порад. Тому що 

насправді ми постійно спілкуємось з людьми, які безпосередньо займаються 

впровадженням реформи децентралізації, і нам дуже важливий зворотній 

зв'язок, тому що саме це є підґрунтям для того, щоб ми могли виправляти ті 

помилки, які у нас є, тому що вони є, давайте теж чесно скажемо, не все у нас 

так от безхмарно. І тому нам дуже важливо ваша думка про те, що треба 

поправити і що треба зробити для того, щоб ми змогли покращити практично 

всі аспекти реформи децентралізації. Сьогодні ми звичайно будемо говорити 

не про всі аспекти, а лише про статус посадових осіб і врегулювання цього 

інституту посадових осіб органів місцевого самоврядування. Ще раз бажаю 

вам плідної роботи. І дуже сподіваюсь на практичні наслідки.  

І передаю слово голові підкомітету нашого комітету Альоні Іванівні 

Шкрум.  

А вам зичу плідної роботи.  

 

Веде засідання голова підкомітету ШКРУМ А.І. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо дуже, колеги. Мені дійсно приємно тут 

бачити таку кількість людей, які працюють в місцевому самоврядуванні і 

знаються, я думаю, в цих питаннях набагато краще за мене. Тому мені б дуже 

хотілося, щоб ми не просто перед вами виступили, а щоб дійсно у нас була 

якась невеличка принаймні дискусія і почути ваші думки, почути ваші 
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застереження, зауваження, те, що на сьогодні допомагає вам працювати, те, 

що на сьогодні заважає вам працювати.  

Я є дійсно головою підкомітету з реформи державного управління 

державної служби і служби в органах місцевого самоврядування. На жаль, 

рухаються ці реформи точно не так швидко як мені би хотілося, коли там три 

роки назад ми їх починали. Знову ж таки, на жаль, у нас майже рік тривала 

агонія з Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування". Коли 

він був прийнятий, більше ніж рік і три місяці тому, прийнятий Верховною 

Радою після серйозних дискусій, у нас було 794 поправки, кожну з цих 

поправок ми отут в цьому комітеті проговорювали і з представниками 

органів місцевого самоврядування і з  міжнародним  представниками, з 

Радою Європи, з експертами з різних країн, з експертною програмою SIGMA. 

В принципі, була погоджена редакція. Я хочу, щоб ви розуміли, що в нас в 

цьому комітеті, не дивлячись на те, що в нас є представники всіх фракцій, 

крім фракції Радикальної Олега Ляшка, в нас не було абсолютно якихось 

принципових застережень і дискусій, і наш комітет мав єдину позицію щодо 

цього приводу. Одноголосно в комітеті був проголосований закон, і 

затверджений, служби в органах, але, на жаль, потім заветований був  паном 

Президентом. І от рік тривала агонія з приводу того, що робити з вето 

Президента, що робити з його поправками. Знову ж таки, в комітеті не було 

суперечностей, комітет першу поправку прийняв, другу поправку відхилив. І 

в цьому комітеті не було рішення щодо поправки по … ну, щодо поправки, 

яка, в принципі, призвела до вето – це була поправка про обов'язковий 

конкурс для заступників мерів.  

Ну, на жаль Верховна Рада закон провалила. Але це не означає, що ми 

не будемо рухатися далі. Цей закон є надзвичайно важливим. Закон у нас 

декілька років вже стоїть у програмі і стратегії дій уряд і в програмі по 

виконанню Угоди України з європейською асоціацією, ну, що надзвичайно 

важливо, і в наших міжнародних зобов'язаннях, і в Коаліційній угоді, коли 

вона ще писалася три з половиною роки тому. Тому цей закон однозначно 



4 

 

має бути прийнятий. Лише ми трошки проґавили всі вже можливі і 

неможливі терміни. І з самого початку термін прийняття цього закону, він у 

нас встановлювався ще в 2017 році. Ну, тепер термін зсунувся на 2018-й, але 

я вам хочу також повідомити, що всю середу ми будемо перепідписувати цей 

закон у комітеті, будемо його перереєстровувати. І я сподіваюсь, що дуже 

швидко вийдемо на співпрацю із паном спікером, із Парубієм, який знає цю 

історію дуже добре і дуже швидко вийдемо на перше читання, а потім вже на 

друге читання. Текст закону,  готовий вже декілька років.  

Тому у вас є також унікальна можливість на сьогодні, можливо, сказати 

якісь поправки або правки, або застереження або зауваження саме щодо того 

статусу і керуючих, і статусу службовців місцевого самоврядування, який 

вже прописаний у законі, який був прийнятий, заветований і який буде 

перепідписаний. Якщо ми не зможемо це включити в нову версію, тому що 

нова версія не буде відрізнятися від того, що було прийнято, то ми це 

спробуємо включити під час другого читання і спробуємо дійсно покращити 

для вас ті умови праці і ті речі, які необхідні.  

У вас ще є до середи як мінімум почитати якісь положення і, можливо, 

запропонувати нам якісь зміни. Ми будемо за це дуже і дуже вдячні. Ми, в 

принципі, як комітет намагаємось співпрацювати і саме чути з різних 

регіонів України службовців місцевого самоврядування, але врегулювати все 

неможливо і немає межі досконалості.  

Яка була ідея головна саме цього законопроекту. Ідея була 

деполітизувати службу в органах місцевого самоврядування і зробити її 

професійною, зробити так, щоб не було зміни 70 відсотків службовців 

місцевого самоврядування після виборів. Коли ми говоримо, що в деяких 

радах таке відбувається і в деяких районах таке відбувається, ну, іноземні 

експерти не можуть повірити, що таке можливо, але, на жаль, таке у нас 

відбувалося в країні, ну, і продовжує відбуватися. І тим паче, ну, нам би 

хотілося бачити професійну, стабільну, сталу службу в органах місцевого 

самоврядування, коли і службовець з одного боку захищений, з другого боку 
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оплата праці для нього прозора, виписана і він не залежить тільки від 

керівника і його рішення платити чи не платити йому премію і ця премія 

становить там 70 відсотків того, що він отримує. Ну і крім того, все це 

передбачається саме вимогою наших міжнародних зобов'язань, де ми взяли 

на себе зобов'язання зробити службу деполітизованою, відділити службу від 

політики, зробити прозору систему оплати праці, коли 30 відсотків від того, 

що службовець отримує, максимум це буде премія, а 70 відсотків 

підвищений посадовий оклад, який дозволяє в принципі існувати на ту 

зарплату, яка платиться і особливо на той посадовий оклад. Ну і зрозуміло 

крім цього всього створити стабільне пенсійне забезпечення.  

Щодо пенсійного забезпечення у нас була, мабуть, найбільша дискусія 

саме в Верховній Раді в залі. Ну, я є прихильником того, що ті люди, які 

пропрацювали на службі в органах і на державній службі десятки років і 

розраховували на підвищене пенсійне забезпечення і сплачували вдвічі 

більше внески, якщо не в 2,5 рази до Пенсійного фонду, вони мають і 

отримувати ту пенсію, на яку вони розраховували, коли йшли на службу. В 

принципі я сподіваюсь, що Рада не буде мати таких дискусій зараз в 

майбутньому, але, ну, це той формат, який ми залишаємо.  

Ну і крім того всього нас дуже цікавить система саме підвищення 

кваліфікації для службовців місцевого самоврядування, навчання для 

службовців місцевого самоврядування. Зараз приймається план заходів і 

стратегія саме уряду щодо підвищення кваліфікацій, і навчання, і тренінгів 

для службовців місцевого самоврядування. Ну, тому що дійсно не можна 

створити за один рік або там за декілька місяців професійну систему служби 

в органах місцевого самоврядування без постійного удосконалення, без 

постійних тренінгів. Ну це те, що ми бачимо і за кордоном, коли комітетом 

їздимо в поїздки, і вивчаємо і процеси децентралізації, і процеси служби в 

органах місцевого самоврядування, і це те, що можна зробити, я вірю, за 

декілька років в нашій державі і ми побачимо зовсім іншу систему.  
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Насправді я є також великим прихильником реформи служби в органах 

і реформи децентралізації одночасно. Тому що багато дуже політичних 

моментів, багато дуже політичних дискусій і дуже багато політичних, ну, 

коли політичні інтереси превалюють над здоровим глуздом, вони відпадуть 

самі по собі, коли у нас буде сильне місцеве самоврядування в реформі 

децентралізації і сильна, професійна, стала державна служба і служба в 

органах місцевого самоврядування. І отут, це те над чим наш комітет 3,5 

роки працює, в чомусь ми були успішні, в чомусь ми були не дуже успішні, 

вибачте нас в тому, в чому ми не встигли ще щось зробити. Але нам би дуже 

хотілося від вас дійсно фідбеку, тобто зворотнього зв'язку з приводу того, що 

от на сьогодні є правильним або не правильним.  

Ну і так, щоб уже завершити виступ і не казати все одразу. Ну, 

наприклад, найбільш дискусійні питання, які у нас були під час 

напрацювання саме закону в статусі службовця місцевого самоврядування, 

це були критерії до посади, це були вимоги до посади. Можливо, ви бачили, 

що вони досить високі, тобто вимоги до кандидатів на посаду в органах 

місцевого самоврядування для категорії І вони достатньо серйозні, вони вищі 

ніж до найвищих категорій посад державної служби. Але саме тут була 

історія, що не може приходити людина, яка немає абсолютно досвіду роботи 

і досвіду управління, вона не може приходити на посаду керуючого в 

великому місті, чи в великому районі, чи в великій області, тому що вона 

якраз має займатися і конкурсними процедурами, і призначенням, і 

звільненням, і дисциплінарними стягненнями, і вона має бути, ну, таким 

професійним адміністратором, професійним управлінцям. Але нам багато 

закидають про те, що, ну, вимагаючи загальний досвід роботи не менше 5 

років і вищу освіту ступеня магістра для виконавчих органів міської і міста 

обласного значення, районної у місті ради та виконавчого апарату районної 

обласної ради, ну, це досить серйозна висока вимога, це те, що було зараз 

записано в законі. Ну і далі вимоги трошки нижчі для виконавчих органів 

міської або міста, районного значення ради, вибачте. І, ну, вже найнижчі 
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вимоги, вплоть до 1 року роботи, це у виконавчих органах сільської, 

селищної ради. Це для категорії А. Ну і далі категорії знижуються, але все 

одно це те питання, яке ми досить довго обговорювали, з одного боку, була 

"Асоціація міст", яка говорила, що вони дуже просять нас зробити саме 

професійну службу, а для цього треба люди з хорошим досвідом роботи і 

хорошим рівнем навчання; з іншого боку, ми розуміємо, що не завжди таких 

кандидатів можна знайти і не завжди такі кандидати подаються, принаймні 

тоді треба говорити про системну реформу оплати праці і системну реформу 

і пенсійного забезпечення в тому числі, тому що класні люди не будуть іти на 

ті умови, які не є для них достойними умовами праці.  

Так само є декілька дискусійних питань, я сподіваюсь, що ми про них 

ще згадаємо. Я б хотіла на цьому таке відкриття завершити і передати слово 

людині, яка бореться з нами не перший рік, не другий і навіть не третій за 

реформу державного управління і за реформу служби в органах місцевого 

самоврядування і знається на цьому досконально, це голова Національного 

агентства України з питань державної служби, великий друг нашого комітету 

пан Ващенко. 

 

ВАЩЕНКО К.О. Дякую, Альона Іванівна. Дякую, шановні колеги. 

Ми не можемо без політики і політика часто диктує свої правила гри, 

там, де треба приймати раціональні рішення, на жаль, ці впливи іноді  

превалюють і результат ми сьогодні маємо такий, що з трьох ключових 

законів, які мали сформувати систему публічної служби, прийнято лише 

один. І то це був надзвичайно непростий процес, і ми були на волосок від 

вето, це колись окремо будемо в мемуарах писати, як підписувався Закону 

"Про державну службу", але, на жаль… на щастя, це вдалося реалізувати. А 

от Закон про службу в органах місцевого самоврядування, а нещодавно і 

Закон  про дипломатичну службу потрапив під вето, і ми розуміємо, що в 

умовах, коли наближаються вибори одні і другі, шансів достатньо мало.  
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Але я вдячний комітету нашому профільному за його позицію і 

налаштованість на те, щоби перепідписати закон, можливо ще його 

удосконалити, і все-таки спробувати принаймні до осені його схвалити. Тому 

що ми виходимо разом з того, що процес децентралізації, а ця реформа за 

всіма оцінками і наших експертів, і нас самих, і міжнародних наших колег є 

однією з найбільш успішних і тих, які можна відчути, реформа без 

відповідного кадрового забезпечення в особі посадових осіб місцевого 

самоврядування, які так само мають бути і кваліфіковані, які так само мають  

відповідати певним професійним компетентностям, які так само мають 

отримувати певні стимули і мотивацію для своєї роботи, а закон якраз для 

цього створює, закон про службу в органах створює для цього всі 

можливості, в тому числі, і децентралізує такі питання, як формування 

структури апаратів, штатної чисельності. Громади самі будуть визначати, 

яким чином формувати виконком, скільки там має людей працювати. 

Держава гарантуватиме лише мінімальний обсяг заробітної плати, а далі в 

залежності від спроможності громади, від її розвитку може залежати і 

повинна залежати і зарплата посадових осіб, які працюють. Тобто 

встановлюється нормальний зв'язок. Приходять інвестиції, створюються 

робочі місця. Звичайно, це має бути позначено і корелюватися з рівнем 

оплати праці. Тоді виникає абсолютно інша філософія, бо сьогодні заробітна 

плата, ну, принаймні, офіційна голови районної державної адміністрації від 

того, чи є в нього інвестори, чи немає, ну, не особливо залежить, а вірніше, 

практично не залежить.  

Ну, це, так би мовити, загальна історія. І ми як національне агентство, і 

це і позиція уряду, надзвичайно зацікавлені в тому, щоб ми разом досягли 

результату і цей закон був прийнятий і набув чинності, ми так сподіваємося і 

віримо, принаймні, з 1 січня наступного року.  

Але я в своєму виступі хотів, шановні колеги, закцентувати увагу на 

одному аспекті, для нас надзвичайно важливому, і Альона Іванівна про це 

вже зазначила, мова йде про те, що ті повноваження, ті функції, компетенції, 
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які сьогодні децентралізовані, передані з центрального рівня на рівень 

органів місцевого самоврядування, вони вимагають  надзвичайно 

професійної роботи посадових осіб, і тих, хто давно працює, але такі функції 

не виконував, пов'язані із бюджетом, пов'язані із стратегічним плануванням, 

пов'язані із новими підходами до управління персоналом, всі ці інші… всі 

інші завдання, які сьогодні стоять, вимагають дуже серйозної професійної 

підготовки. І я думаю, що вас не треба агітувати, ви самі бачите, що є 

проблеми з тим, як правильно обслужити, як правильно виконати ті функції, 

які сьогодні вже передані і в рамах бюджетної децентралізації, і в рамках 

інших заходів, які сьогодні вживаються і на законодавчому рівні, і на рівні 

уряду, тому питання переформатування, якщо так по-чесному, створення 

нової на нових засадах системи професійного навчання державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих 

рад, є для нас одним із ключових пріоритетів. І, розуміючи це, уряд 1 грудня 

минулого року затвердив відповідно концепцію, вона у вас роздана в 

роздаткових матеріалах.  

Ми вдячні Раді Європи, з якими ми… і з експертами якої ми тісно 

співпрацювали над цим документом. Документ невеликий за обсягом, але він 

дійсно формує загальний орієнтир і рамку, яким чином ми бачимо розвиток 

цієї системи. А ми бачимо її в конкурентному середовищі, в тому, щоби 

органи місцевого самоврядування і асоціації місцевого самоврядування 

виступали замовниками, щоб вони брали активну участь в аналізі потреб, а з 

цього починається все – з аналізу потреб людей, чому і як їх потрібно 

навчати. Це про демонополізацію, це про відкриття можливостей для всіх, 

хто хоче долучитися до цього процесу, але вимога одна – це якість освітніх 

послуг і тих тренінгів, які можуть і повинні надаватися для посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

Для нас було принципово важливо, щоби ця система була єдина, бо у 

багатьох речах потреби і державних службовців, і посадових осіб місцевого 

самоврядування співпадають, і тому розділяти це, формувати якісь різні 



10 

 

концепції підходи ми вважали недоречним. І я радий вам повідомити про те, 

що буквально на останньому засіданні уряду, яке відбулося 10 травня, був 

затверджений урядом план заходів на виконання цієї концепції. Він, я 

подивився перед засіданням, ще не оприлюднений, проходить там остаточні 

візування, але сьогодні або завтра вже буде даті і номер офіційно на сайті 

уряду. І ми матимемо можливість вже безпосередньо приступити до 

виконання і дереалізації цієї концепції. Чому це важливо і необхідно для нас, 

тому що я не дарма почав із закону, ми всі з цього, на жаль, починаємо, з 

того, що ми поки не маємо узаконеного статусу посадових осіб місцевого 

самоврядування, але це нас не повинно зупиняти в тому, що ми маємо діяти 

вже, ну, в нових умовах і перебудовувати систему підготовки кадрів, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації. Ми знаємо, які проблеми існують в 

цій сфері і для нас дуже важливо створити, ну, агентів впливу і мережу тих 

закладів і установ, які повинні як найкраще надавати відповідні послуги.  

До речі, не можу згадати ще про, в цьому зв'язку, ще про одні зміни, які 

зараз відбудуться, мова іде про зміни до порядку вступу до Національної 

академії державного управління при Президентові України. Я постукаю по 

дереву, але думаю, що уряд нас в цьому підтримує і академія отримає 

легальні можливості бути відкритою для посадових осіб місцевого 

самоврядування. Сьогодні вони обмежені, тому що вони навчають лише 

державних службовців і то лише 1-6 групи оплати праці. Ми цей бар'єр 

знімаємо. Так само ми і хочемо повністю легалізувати і зробити НАДУ 

одним із ключових, одне із ключових установ освітніх, де можуть навчатися і 

куди можуть вступати на абсолютно на загальних засадах і посадові особи 

місцевого самоврядування, враховуючи її історію, враховуючи її надбання і 

регіональні інститути, які працюють. Ми вважаємо, що це буде надзвичайно 

теж важливо для того, щоби забезпечити освітні потреби посадових осіб 

місцевого самоврядування. Звичайно сама Національна академія також 

потребує серйозних змін, модернізації. І ми про це і в комітеті багато 

говорили, і з колегами. Але ці процеси мають відбуватися паралельно із 
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зміною самих умов навчання в Національній академії державного управління 

при Президентові України.  

Шановні колеги, я на два аспекти ще хотів би звернути увагу, по-

перше, подякувати асоціаціям органів місцевого самоврядування, і Сергію 

Івановичу Чернову, і колегам з інших асоціацій, тому що цей документ і всі 

ці думки, які тут викладені, це є продукт нашої спільної роботи. Ми раді, що 

нам вдалося включити сюди і депутатів місцевих рад, і домогтися, щоби 

норма про те, що політичні партії парламентські, які отримують державне 

фінансування, також виступали замовниками і витрачали ці кошти в тому 

числі на професійний розвиток депутатів, які від цієї партії присутні в тих чи 

інших місцевих радах. Ми фіксуємо тут норму про те, що не менше ніж 2 

відсотки, Альона Іванівна пропонує в законопроекті 5, але це таке, 5 це точно 

не менше ніж 2, тому ці норми не суперечать одна одній. Нам треба 

зафіксувати от певний відсоток, який кожен орган державної влади повинен 

витрачати на професійний розвиток своїх працівників. І в Законі "Про 

державну службу" про це багато написано. Але, я думаю, що розумна 

громада, розумна рада вона також і сьогодні намагається цьому слідувати. Я 

хотів би в цьому зв'язку відмітити роботу центрів підвищення кваліфікації, 

які працюють в кожній області і засновниками яких є якраз обласні ради, 

вони є різні, є більш якісні, є менш ефективні. Але ми також вважаємо, що 

через, от в новій системі професійного навчання державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування вони повинні знайти своє чільне 

місце.  

Ну і останнє, щоб не забирати час. Я дуже радий, що крім того, що ми 

пишемо от якісь документи і приймаємо, ми ще і намагаємось якось 

інституційно забезпечити цю роботу. І тому рішенням уряду от рік тому було 

утворено Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Ви сьогодні будете 

мати можливість ввечері туди від'їхати і завтра провести там другу частину 

семінару, побачити, що це таке, як працює центр. Ми його розглядаємо по 
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суті як ключову тренінгову інституцію, де повинна розроблятися і 

методологія, і організовуватися коротко- і середньострокові такі семінари. 

Там немає… це не ВНЗ, де є магістратури, дисертації, все інше, але от певні 

серйозні напрацювання, те завдання, яке вони мають – це напрацювати 

серйозний пакет тренінгів, вийти цей ринок і пропонувати свої послуги для 

того, щоби навчальні потреби і освітні потреби посадових осіб місцевого 

самоврядування задовольнялися якнайкращим чином.  

Тому запрошуємо всіх до центру.  І також бажаю успіху всім нам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже за те, що задали таку правильну і дуже 

серйозну рамку дискусії, Костянтине Олександровичу.  

А я б зараз хотіла надати слово людині, яка знову ж таки, знається не 

на словах і не на теорії, в тому, як працює місцеве самоврядування і в тих 

проблемах, які воно весь час перед собою ставить і бачить – це президент 

Української асоціації районних та обласних рад, а також голова Харківської 

обласної ради Чернов Сергій Іванович. Будь ласка.  

 

ЧЕРНОВ С.І. Дякую за можливість сьогодні висказати слово.  

Я, по-перше, дуже відверто хотів би розпочати з того, що у нас 

сьогодні  в між… Всеукраїнською асоціацією районних і обласних рад та й 

колегами моїми інших асоціацій є чудовий діалог з профільним комітетом, в 

особі, я от дякую Сергію Володимировичу і Альоні Іванівні, і діалог з 

Національним агентством державної служби – Костянтин Олександрович, це, 

дійсно, так. Ми разом працювали над багатьма документами. Нас чують і ми 

хочемо чути. І я думаю, що якраз от така спільна праця і дасть можливість 

нам вирішити ряд питань проблемних, які на сьогоднішній день ще 

залишаються.  

Безумовно, сьогодні муніципальна практика, вона набагато випередила 

сьогодні законодавче забезпечення. З одного  боку це говорить  про те, що 

реформи дійсно рухаються з питань децентралізації, з іншого боку, 
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безумовно, треба забезпечувати відповідний правовий механізм, бо для 

прикладу скажу, що план заходів, який був затверджений, проведення 

реформ Верховною Радою ще у 2015 році, якщо взяти розділ децентралізації, 

це ІІІ розділ, то із 11 законопроектів сьогодні прийнято один. І з 17 

першочергових законів, які запропонував Мінрегоін для розгляду у 

Верховній Раді, також прийнятий 1. Але це процес, це якраз необхідність в 

тому числі і шанованих мною керуючих справами з усіх областей людей, які 

дуже досвідчені завжди і мають вплив і можливість спілкуватися і з 

народними депутатами на місцях, і з депутатами органів місцевого 

самоврядування, лобіювати, в гарному сенсі, як найскоріше прийняття 

законів, в тому числі і того про який говорив сьогодні Альона Іванівна і 

Сергій Володимирович, говорили про службу в органах місцевого 

самоврядування.  

Ну, якщо конкретно, тепер до порядку денного, який сьогодні 

запропонований. Декілька, ну, таких конкретних речей для дискусії я хотів 

би сьогодні висловити. Ну, перше, я от разом з експертами тут 

проаналізували ми зміст кадрової політики і сьогодні він визначається 

близько 100 актами які сьогодні стосуються муніципальної служби. І, 

безумовно, ця цифра говорить про те, що треба рухатись в напрямку 

уніфікації, спрощення. І, коли реформа розпочиналась я, ну, відносився до 

тих людей які вважали, що непотрібно два закони про службу в органах 

місцевого самоврядування і про службу в органах державної влади, думав, 

що можна, ну, підготувати якийсь отакий, ну, спільний проект з 

особливостями служби в органах місцевого самоврядування. Але сьогодні 

пройшовши вже шлях 4-річних реформ змінив свою точку зору вже з 

практики. І може це суб'єктивна моя точка зору, але сьогодні вважаю, що все-

таки треба, щоб муніципальна служба мала власний шлях розвитку і правове, 

безумовно, регулювання. Європейська хартія місцевого самоврядування була 

і залишається нашою Конституцією і тому, якщо ми беремо там статтю 6 і 7, 

то якраз вона і стосується питання, яке ми сьогодні обговорюємо, і вона 
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сьогодні вимагає від національного законодавства,  а ми ратифікували її в 

повному обсязі ще у 2009 році, вільність здійснення посадовими особами 

своїх функцій. І якщо подивитися вже на наш досвід, то така національна 

доктрина сьогодні говорить про те, що ми термін "посадова особа місцевого 

самоврядування" використовуємо в першу чергу з запозиченого 

законодавства про державну службу, і категорії посад відповідно, які на 

сьогоднішній день є і в державній службі, і в органах місцевого 

самоврядування. І тут я вважаю, що, якщо теоретично говорити, то можна 

термін "посадова особа місцевого самоврядування" він може бути і 

виключений, він в такому вигляді, в якому він є, він, може, і не потрібен.  

Сьогодні, якщо ми говоримо про обраних представників, які 

обираються і мають функціонал відповідний, і призначених, то за 

функціональним навантаженням і правовим статусом об'єктивно існує, 

безумовно, різниця між виборними і невиборними посадовими особами. 

Зрозуміло, що обрані особи сьогодні здійснюють, як правило, ту кількість 

повноважень муніципальних управлінських, які  безпосередньо пов'язані з 

муніципальним управлінням. А що стосується невиборних посад, то вони 

здійснюють лише окремі муніципальні управлінські функції, і всі вони 

набувають свого статусу тільки після призначення, і після призначення 

отримують перелік повноважень. І тому через розмежування посадових осіб і 

службових осіб місцевого самоврядування повинно, на мою точку зору, 

повинно відбуватися подальше вдосконалення правового регулювання 

статусу як раз цих суб'єктів, надання відповідних і службових прав і 

встановлення обов'язків, обмежень, гарантій – про що сьогодні говорили 

колеги переді мною, відповідальності, ну, і, безумовно, в тому числі, й 

пенсійного забезпечення, а це, ну, така логічна цепочка, яка повинна у 

правовій площині бути визначена. 

Вважаю, що треба врегулювати також службовий статус сьогодні і 

сільського  (селищного), міського голови, голови районної і обласної ради, 

секретарів, членів виконавчих комітетів, заступників. І мається на увазі, що 
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законодавчо було б, мабуть, гарно окреслити умови проходження сьогодні 

громадянами України на цих посадах умов, відповідно до Конституції нашої 

і відповідно до трудового законодавства, і більш чітко їх визначити.  

Ну, існуюча класифікація посад сьогодні інколи не зовсім відповідає 

специфіці муніципальної служби, оскільки органи місцевого самоврядування 

ієрархічно не підпорядковані один одному, а фактично місцеве 

самоврядування повинно вибудовуватися з низових ланок за принципом, 

безумовно, субсидіарності, зрозуміло, і найбільше функціональне 

навантаження, безумовно, сьогодні, власне, є і в подальшому буде на базовий 

рівень. Але і на представницькі органи влади треба також чітко розділити 

саме відповідальність і повноваження.  

І я б ще одне питання хотів би затронути, це я вважаю важливим – це 

вдосконалення конкурсного відбору на вакантні посади і виключення 

позаконкурсних  способів їх заміщення та просування по службі в органах 

місцевого самоврядування.  

Плинність кадрів, дійсно, дуже велика в місцевому самоврядуванні, і 

які б ми гарні закони сьогодні не приймали, навіть вони будуть 

найдосконалішими в Європі, але якщо ми  не будемо кваліфікованих кадрів 

на місцях, особливо в сільській місцевості, мати, щоб реалізувати це, ну, 

результату досягнути просто неможливо позитивно.  

Тому я вважаю, що треба робити через іспити формування сьогодні 

кадрів. Повинна бути конкуренція. І як би це подобалось чи не подобалось, 

але повинен бути такий якісний відбір і стимули з тим, щоб ми залучили до 

управлінської еліти молодь сьогодні. І я думаю, що якраз можна і залучати 

навіть не тільки фахівців там виконавчих апаратів, обласних, районних там 

чи міських рад до цього питання, а залучати навіть експертів, незалежних 

експертів, щоб вони були членами таких комісій з тим, щоби суб'єктивні 

фактори прибрати і формувати наші виконавчі апарати, виконавчі комітети 

на базовому рівні саме людьми підготовленими.  
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І, не знаю, вимоги до освіти повинні чи не повинні бути для органів 

місцевого самоврядування? З одного боку, ми зараз не маємо в жодному 

законодавчому акті їх чітко визначеними. Мабуть, треба рухатися і в цьому 

напрямку. Повинні бути. Ну, не може сьогодні… чогось інколи часто 

говорять про те, що, ага, лікар – це повинен бути лікарем – так? – і 

професійним там, освітянин – це повинен бути освітянином, а якщо ти в 

службі муніципального управління, то це будь-хто може прийти сьогодні і 

управляти великою кількістю людей і приймати управлінське рішення. 

Мабуть, ні. Для цього повинна бути фахова і освіта, і підготовка, і система 

перепідготовки, яку необхідно проходити, і життєвий досвід, і багато 

факторів, які повинні бути визначені з тим, щоб було якісне управління на 

місцях.  

Ще одне питання. Хотів би сказати, що… ну, це проти себе в першу 

чергу буду говорити як голови обласної ради, але намагаюсь бути відвертим. 

Нема сьогодні у законодавчому полі визначеного механізму оскарження 

рішень, от, які приймає, наприклад, голова обласної чи районної ради. Так, 

можна звертатися до суду, є загальна система  і таке інше, але дія голови 

органів місцевого самоврядування і прийняття відповідних управлінських 

рішень повинно мати противагу з тим, щоб застережити, знову-таки, від 

невірних рішень або перед тим як приймати рішення, треба 10 разів, як то 

кажуть, подумати, а потім підписати якесь розпорядження. І тут, я думаю, в 

законодавчому плані на майбутнє також треба звернути і на це увагу. 

Як на мене, знову для дискусії, зараз хочу запропонувати, я б такий, що 

з часом перейшов би на контрактну форму призначення керівників управлінь, 

відділів у виконавчих апаратах і у виконавчих органах, в органах місцевого 

самоврядування. А чому ні? А чому сьогодні, наприклад, голова обласної 

ради чи районної, чи міської щорічно звітує відповідно до законодавства, 

проходить перезавантаження кожні 5 років, а чому керівник управління чи 

відділу може працювати 10, 15 чи 20 років і не має механізму його звіту про 

ту роботу, яку він виконує, ну, за свою ділянку. Я вважаю, що потрібно бути, 
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і тут механізм такий контролю, я думаю, підготовлена людина, яка прийшла 

на роботу з тим, щоби віддаватися і отримати кінцевий результат, не 

повинна, як то кажуть, цього боятися. Знову-таки – для обговорення. 

Ще буквально пару акцентів і буду завершувати. Я вважаю, що…  ще 

таке питання, в сучасних умовах зростання, постійне зростання такого 

функціонального навантаження органів місцевого самоврядування і 

посилення значимості їх у механізмах державної політики, і збільшується 

відповідальність за соціально-економічні, культурні і інші зростання і тому 

треба, безумовно, мати для таких людей механізм заохочення. Ми про це 

також сьогодні говорили, і Костянтин Іванович говорив, і Альона Іванівна 

говорила. Але він повинен бути, знаєте, ну, не суб'єктивним. Ну, не повинно 

бути так як ми зараз дуже часто, не маючи… От, дякуємо, зараз постанову 

уряду прийняли, і я думаю щас вирівняється це питання якимось чином, 

особливо в сільській місцевості. Поки цього не було, ага?! Закон "Про 

державну службу" працює, там стимули якісь є, а ми забезпечуємо реформу 

органів місцевого самоврядування, сказали: ага, ідіть в об'єднані 

територіальні громади в сільські місцевості там більше відповідальність, 

залучаємо туди сучасні кадри, а заробітна плата і стимулювання десь в 2,5-

2,7 рази нижчі були,  ніж в органах виконавчої влади. Де там взяти такі 

кадри? Як залучити молодь підготовлену і досвідчену з тим, щоб вона пішла і 

взяла на себе таку відповідальність? Безумовно, тут повинні бути стимули і 

матеріальні, і моральні, і не так як ми, ну, вирівнюємо, призначаємо там 100 

відсотків чи 120 відсотків премію всім: робиш, працюєш, не працюєш, 

виконуєш ділянку роботи, не виконуєш ділянку роботи. І механізму оцього 

такого дієвого не існує. Вважаю, що він повинен бути.  

І ще один, моральний стимул, його також ніхто не відміняв, може він 

не сучасний, але є він. Органи державної влади сьогодні можуть виходити з 

пропозицією з тим, щоб нагороджувати державними нагородами 

представників трудових колективів регіонів, районів, громад. Органи ж 

місцевого самоврядування сьогодні не мають такої можливості. Запитую: а 
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чому? Притому що ми проводимо реформи децентралізації і відповідальність 

все більше і більше сьогодні покладається якраз на депутатських корпус і на 

представницькі органи, і на органи місцевого самоврядування базового рівня.  

Я думаю, що повинні вони мати можливість виходити всього-на-всього з 

пропозицією, а вже відповідна державна комісія визначатися щодо стимулів, 

моральних стимулів призначення державних нагород.  

Ну, я думаю, що тут якраз сьогодні зібралися практики. Альона 

Іванівна вірно сказала, що я також з задоволенням хочу почути від вас ваші 

поради і точку зору. Сам хочу сказати, що над собою треба працювати 

кожний день, зупинятися не можна. Я думаю, що це, як-то кажуть, аксіома. І 

той, хто присвятив себе службі в органах державної влади, і в органах 

місцевого самоврядування, це просто повинен пам'ятати, що це важко, часто 

це не зрозуміло, інколи це люди вимагають навіть не реально, але ми на себе 

взяли цей тягар, ми на себе взяли цю відповідальність і нам треба от в діалозі 

якраз робити все з тим, щоб і законодавче забезпечення було відповідним, 

нормативні акти були прийняті своєчасно і ми на місцях розуміли це і 

впроваджували в життя.  

Ще раз хочу подякувати і комітету, і національній службі, і 

секретаріату Верховної Ради, за можливість сьогодні поспілкуватись, і 

обмінятись думками, і за плідну щоденну співпрацю. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую, Сергію Івановичу, що ви одразу 

поставили такі дуже конкретні запитання, конкретні пропозиції. Я дозволю 

собі декілька буквально ремарок, потім надалі передам слово нашим 

наступним спікерам.  

Ну, от насправді, якщо ви подивитеся на стратегію реформування 

служби в органах державної служби і загалом стратегію реформування 

державного управління, яка розписувалася там на 5 років і більше, то 

кінцевою метою якраз і стоїть, от кінцева історія це зробити службу 

престижною. І, ну, що це таке, це важко пояснити, туди входить все, туди 
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входить і достойна оплата праці, і залучення молоді, можливо, бізнесменів, 

можливо, професійних адміністраторів, можливо, професійних менеджерів, і 

покращення умов для роботи, і покращення взагалі розуміння суспільства 

важливості цієї роботи. Мені здається, хоча я не дуже оптимістично, ну, 

дивлюся на ту реформу яку зараз, яка зараз відбувається загалом державного 

управління, і, ну, я була набагато більш оптимістична коли я приходила у 

Верховну Раду, я думала, що у нас готові два законопроекти і купа 

законопроектів по децентралізації, я думала, що їх приймемо там за півроку і 

все почне рухатися, як правильно сказав пан Ващенко, з трьох загальних 

законопроектів, прийняті всі, але запрацював лише один і то достатньо 

випадково. Але, не дивлячись на це, мені здається, що вже служба в органах 

стає більш престижною. От принаймні, спілкуючись в різних регіонах із 

молоддю і в університетах, і зі службовцями місцевого самоврядування, мені 

здається, що вже якісь перші якісь базові речі закладені і суспільство 

принаймні починає розуміти, чим займається службовець місцевого 

самоврядування, особливо, коли з'являється за рахунок децентралізації які-

не-які, але гроші на місцях. І я думаю, що цей процес буде рухатися, його вже 

не спинить жоден політик, його вже не спинить жодна політична позиція чи 

партія, він буде сам по собі впроваджувати більший престиж для служби в 

органах місцевого самоврядування. Але, безумовно, ми маємо говорити і про 

залучення більшої кількості сильних кандидатів на конкурси, і про 

врегулювання оплати праці, і про ті питання, які ви піднімаєте, 100 відсотків.  

Насправді нам пощастило з точки зору, що ми прийняли спочатку 

Закон "Про державну службу" і багато речей могли вже покращити в Законі 

про службу в органах місцевого самоврядування. Наприклад, під час 

процедури конкурсу, і ваші зауваження тут дуже доречні, Сергію Івановичу, 

щодо складу комісії, ми вже могли провести норму, що за результатом 

конкурсу суб'єкту призначення подається два кандидата, рейтинговий список 

з двох кандидатів. Це те, що, наприклад, ми не могли  зробити і не зробили в 
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реформі державної служби, але зараз за допомогою поправок будемо 

намагатися це зробити і в державній службі.  

Щодо самого порядку конкурсу також у нас зараз стоїть дилема перед 

комітетом, я так трошки можу вам відверто, знову ж таки, маючи тут 

відверту дискусію, це сказати, щодо того, щоб забрати з документів, які 

подаються на участь у конкурсі кандидатами, декларацію, яка подається 

зараз в НАЗК. Тобто вона буде обов'язково подаватися вже під час 

проходження конкурсу, якщо людина переможе, але під час просто подачі 

документів її не буде. Тому що дуже багато кандидатів сильних вони не 

мають ні часу, ні можливостей її заповнювати, не хочуть її заповнювати, 

просто не подаються на конкурси. Мені б цікаво було б почути вашу думку, 

наскільки це ви вважаєте впливовим – невпливовим, чи треба нам прибирати 

це як документ з порядку проведення конкурсу, чи не треба, знову ж таки.  Я 

точно розумію, що на той час, коли приймався цей закон, це була обов'язкова 

пропозиція, в тому числі комітету антикорупційного, і це була дуже важлива 

для нас історія. Але на сьогодні це уповільнює багато питань і ми не знаємо 

насправді, що правильно, що не правильно.  

Щодо  вимог до самих кандидатів, дійсно, у нас була дискусія в 

комітеті, чи вимагати від найнижчої посади, найнижчої категорії вимагати 

взагалі якийсь досвід роботи і чи вимагати як мінімум ступінь молодшого 

бакалавра. Ну, на сьогодні, якщо я там… закінчила університет як молода 

людина хочу пройти на найнижчу посаду в службі  в органах місцевого  

самоврядування, в мене може не бути досвіду роботи, але я маю мати 

бакалавра, ступінь молодшого бакалавра. Це була позиція асоціації, це була 

позиція комітету.  

Знову ж таки, є різні досвіди в різних країнах, але нам було цікаво 

зробити службу більш професійною. Як я вже казала, до найвищих посад 

критерії навіть серйозніші, ніж до державної служби, але це теж була на той 

час позиція комітету. Ну, час покаже, чи ми були праві чи ні.  
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І останній мій коментар щодо того, чи треба було нам робити один 

закон взагалі про публічну службу і туди включати всі види служби,  чи 

треба було розділяти. У мене й на сьогодні немає відповіді. Я тоді була 

прихильником розділення.  

І ми пішли ще далі. Ми на сьогодні говоримо про те, що треба виділяти 

і окрему таку… окремий вид державної служби, як парламентську службу. І 

на сьогодні в нас були  серйозні дискусії, окремі круглі столи щодо того, що 

парламентська служба, вона теж має свої особливості, так само як служба 

місцевого самоврядування, і держава не має втручатися або принаймні має 

менше втручатися в службу в органах місцевого самоврядування і в 

парламентську службу.  

І тому тут я хочу представити нашого наступного  спікера пана 

Боднара, який є Першим заступником керівника Апарату Верховної Ради 

України – керуючий справами і може розказати, в тому числі, що 

відбувається у парламентські службі і які наші плани на майбутнє. Будь 

ласка.  

 

БОДНАР П.О. Дякую за надане слово.  

Шановні колеги, я радий вітати всіх у Верховній Раді України. І 

насамперед хотів би подякувати тим, хто долучився до організації нашого 

заходу – це Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики 

і місцевого самоврядування, це Нацагентство України з питань державної 

служби, це програма Ради Європи "Децентралізація і реформи місцевого 

самоврядування в Україні" і всім підрозділам Апарату Верховної Ради, які 

забезпечили підготовку і проведення цього заходу – це і секретаріат комітету, 

це і наш підрозділ, який з місцевим самоврядуванням працює, це і 

підрозділи, які висвітленням займаються, і всім-всім, хто долучається в той 

чи інший спосіб.  

Ми розуміємо, що для подальшого законодавчого забезпечення 

реформи децентралізації і вироблення узгоджених напрямів взаємодії 
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державної влади і місцевого… місцевих представництв органів необхідно 

підтримувати і розвивати конструктивні партнерські зв’язки Верховної Ради, 

її апарату із територіальним громадами і місцевими органами виконавчої 

влади і органами місцевого самоврядування.  

Апарат парламенту прагне створити всі умови для максимальної 

прозорості і відкритості своєї діяльності. В цьому сенсі співпраця з органами 

місцевого самоврядування набуває неабиякої ваги, адже ви є тими 

представниками влади в територіальних громадах, які впроваджують в життя 

закони, відповідаєте за належний рівень комфорту мешканців, формуєте 

імідж владних інституцій у виборців.  

Важливою формою співпраці є парламентські і комітетські слухання, 

які сприяють залученню широкої громадськості до вироблення державної 

політики, законотворчого процесу. Слухання у Верховній Раді  України – це 

одна із ключових форм роботи парламенту, комітету, офіційний захід, під час 

якого народні депутати у стислій формі отримують інформацію з певних 

питань безпосередньо від структур виконавчої влади і представників 

громадськості і здійснюють стислий і ефективний інформаційний обмін.  

З початку поточного скликання відбулося понад 30 парламентських 

слухань, і ми вдячні органам місцевого самоврядування за активну участь і 

пропозиції з актуальних питань регіонального розвитку. Думки і досвід з 

місць є надзвичайно важливими для парламентарів, оскільки це – зріз 

ефективного застосування законів, реалізації норм на практиці.  

Також ми як Апарат Верховної Ради  України завжди знаходимо у вас 

розуміння і сприяння у своїй діяльності. За це я хотів би окремо подякувати. 

Ряд речей, в яких ви допомагаєте нам, Верховній Раді  і депутатам, у нашій 

діяльності: це є і організація робочих поїздок в  регіони керівництва 

парламенту, комітетів, окремих народних  депутатів, сприяння виконанню 

повноважень  народних депутатів України в регіонах. Це стосується і 

надання парламентарям окремих технічно обладнаних приміщень, 

забезпечення зв’язком, сприяння організації звітів народних депутатів, їх 
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зустрічей з виборцями тощо, проведенню на базі регіонів нарад, семінарів з 

актуальних питань державотворення та розвитку законодавства за участю 

керівників місцевих рад, взаємодії з місцевими радами, асоціаціями органів 

місцевого самоврядування.  

В умовах здійснення реформи місцевого самоврядування особливої 

ваги набувають питання підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, 

комунікації між представницькими органами різних рівнів і виконавчої 

гілкою влади. Одним із  дієвих інструментів такої взаємодії є практикуми, 

стажування, семінари, які  проводяться профільним Комітетом Верховної 

Ради  разом з Апаратом парламенту. У цьому напрямку зараз ми активно 

співпрацюємо з Асоціацією міст України, проводимо практикуми з галузевої 

законотворчості. В них вже взяли участь майже  700 працівників органів 

місцевого самоврядування, понад 50 працівників апарату, Інституту 

законодавства, секретаріатів комітетів Верховної Ради, 48 працівників вищих 

органів виконавчої влади, 35 працівників Київської міської державної 

адміністрації, секретаріату Київської міської ради.  

Ми готові відгукнутися також на ваші пропозиції і організувати 

відповідні заходи для інших категорій посадовців місцевого самоврядування, 

зокрема і  відповідальних працівників виконавчих апаратів обласних рад.  

Я переконаний, що наша взаємодія у цих питаннях з Комітетом з 

питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого 

самоврядування отримає свій подальший розвиток, а в результаті виграють 

всі – і парламент, і місцеве самоврядування, і суспільство загалом.  

Парламенту дуже важливо мати зворотній зв'язок з органами місцевого 

самоврядування, налагодити постійну комунікацію з територіальними 

громадами. Контакти всіх підрозділів Апарату розміщено на офіційному 

сайті парламенту, і ми намагаємося бути максимально прозорими і 

відкритими до співпраці. Інформуйте нас про прогалини в законодавчому 

забезпеченні місцевого розвитку. Ваші пропозиції і зауваження ретельно 

будуть вивчатися і сприятимуть законодавчому процесу. Я впевнений, що 
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отримана інформація під час проведення цього заходу буде корисною і стане 

у нагоді для вас у вашій професійній діяльності і в нашій співпраці в 

подальшому.  

Я бажаю всім плідної роботи. Дякую вам за увагу. І, щоб цей захід і всі 

решта заходи, які ми будемо проводити спільно, максимально сприяли 

розвитку країни в цілому. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую.  

Колеги, у нас ще є час, тому я буду рада і почути будь-які запитання від 

вас і коментарі. Попрошу просто підіймати руку я буду надавати слово. Лише 

представтесь, будь ласка, і представте ту обласну, ну, представтесь звідки ви, 

в якому регіоні саме ви працюєте, тому що для нас це теж дуже важливо. 

Якщо звичайно є якісь коментарі, запитання.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, прошу.  

 

(?) СОЛОГУБ Б.Є. Дякую.  

Я представляю Рівненську обласну раду, я керуючий справами – 

керівник секретаріату. Ну, по-перше, звичайно я приєднуюся до всіх тих 

подяк які прозвучали на рахунок організаторів. Але я ще хотів би дуже 

подякувати вам, Альона Іванівна, за ту титанічну роботу і всій команді, яка 

провела над цим Законом "Про статус посадових осіб органів місцевого 

самоврядування". Багато зараз говориться про децентралізацію і звичайно, 

що я, наприклад, погоджуюся з тим, що ця реформа претендує на статус 

найефективнішої і найпотрібнішої через те, що вона зачіпає інтереси 

практично кожного мешканця. Але в той же самий час я хотів би зазначити, 

що децентралізація насправді зараз під загрозою через те, що немає іншої 

кореляції децентралізації з статусом посадової особи органів місцевого 
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самоврядування. Ми як представники місцевого самоврядування своїх 

регіонів, принаймні я бачу, що посадові особи органів місцевого 

самоврядування базового рівня насправді дуже часто не відповідають тим 

вимогам і тим запитам суспільства які зараз складаються у контексті цієї 

реформи. І тому те, що ви говорили, що основний акцент потрібно звернути 

увагу на збільшення престижності служби в органах місцевого 

самоврядування, це свята правда.  

По-друге, я як керуючий справами, який, даруйте за подробиці, за 

сьоме скликання вже має четвертого голову, як ніхто інший розумію, що 

ключовим в цьому питанні – реформи служби органів місцевого 

самоврядування і її деполітизація – є чітке розмежування, чітка градація між 

політичними посадами і між професійними. Дякувати Богу, в мене голови 

прийшли в сьомому скликанні, це відверто треба зазначити, вони розуміють, 

що Апарат повинен робити свою роботу.  

Звичайно, що керівництво обласної ради і рада загалом повинна 

ставити стратегічні завдання. Тактика реалізації цих завдань – це прерогатива 

апаратів обласних рад.  

Ну, і загалом, по градації районних рад і сільських (селищних), 

міських. Те, що говорив Сергій Іванович, дуже слушні думки, дуже слушні 

пропозиції, але з однією я, наприклад, погодитися не можу – щодо 

контрактної форми працевлаштування, скажімо. Ви знаєте, що стосується 

керуючих справами, я, наприклад, двома руками "за", щоб керуючі справами 

призначалися сесією і щоб це був контракт. Але призначення сесією не 

повинно відбуватися одночасно з призначенням керівництва обласної ради, 

інакше… (Шум у залі) … інакше це перетвориться, посада керуючого 

справами, в політичну. Тому якщо говорити про контракт для керуючого 

справами, це повинно бути на другий-третій рік каденції, коли керуючий 

справами зарекомендує себе.  

Тим не менше, ви знаєте, що стосовно керівників управлінь, керівників 

відділів, вони призначаються головою обласної ради, і голова обласної ради 
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як фактичний керівник апарату, він може в будь-який момент вимагати 

їхнього звіту. Тому саме поняття контракту в даному випадку нівелюється.  

Ви знаєте, тим не менше кожного року ми проходимо щорічну оцінку, 

але мені шкода визнати, що щорічна оцінка дуже часто перетворюється у 

формальність.  

Мені дуже подобалося у проекті Закону, який… ну, 2489, що щорічна 

оцінка була дуже чітка і несла певні наслідки, якщо посадова особа її не 

проходила. Тому що я із Сергієм Івановичем погоджуюсь, якщо, знаєте, 

людина, особливо людина, яка наділена адміністративними функціями, вона 

дещо нагадує, даруйте за таку символіку, "кульку, яка підкинута догори": 

вона або летить догори, або падає вниз, або деградує, вона не може стояти на 

місці.  

В мене, чесно кажучи, такі коментарі, але я хотів би швидше задати 

питання: чи правильно я розумію, що той проект закону, який був успішно 

провалений цілком прогнозовано у напівпустому залі, буде виноситися в 

такому варіанті, який пішов до третього читання, скажімо так? Якщо ні, то 

які принципові зміни будуть у цьому законі? І ваші оцінки його проходження 

впродовж цієї каденції Верховної Ради, яка триває.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  

Насправді, абсолютно слушні застереження. Дякую за запитання.  

Не зовсім прогнозовано був провалений законопроект. Насправді, нам 

не пощастило з невеликою кількістю голосів. Так сталося, що Радикальна 

фракція повністю пішла під час цього голосування, ми не змогли їх 

повернути. Не через це голосування, у них просто було заплановано на той 

час засідання фракції. Ну, і відтак БПП не дало достатньої кількості голосів, 

якщо ми вже говоримо відверто – да? – тому що політична позиція була така, 

що не можна проголосувати за закон, де є вето Президента і де є пропозиції 

Президента, які не прийняті, скажімо так.  
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Загалом законопроект буде зареєстрований, я підозрюю, майже в тому 

ж самому вигляді. Там не буде принципових застережень, там не буде 

принципових змін. Ми на сьогодні отримали від Асоціації міст декілька там 

рекомендацій, застережень, змін до "Прикінцевих положень", редакційних 

застережень, ну, тому що немає можливості вдосконалення. Але я не бачу 

зараз там принципових якихось змін, і я думаю, що ви їх теж не побачите.  

Ми будемо вирішувати це питання завтра. Єдине, зміна, яка можлива, 

от знову ж таки це, на мою думку, думка буде превалювати не моя, а думка 

комітету, зрозуміло, бо підписувати законопроект буде комітет. Можливо, 

можна прибрати звідти під час подачі документів на конкурс декларацію 

майнового стану, оце єдина зміна, яка потенційно можлива, але тут я буду 

радитися з колегами, я це не зможу вирішувати одноосібно, це та зміна яку я 

б, наприклад, могла прийняти.  

Як швидко він буде проголосований? Я сподіваюся, що дуже швидко. Я 

сподіваюся, що, як сказав уже голова нашого комітету, що принаймні комітет 

зробить від цього все від нас залежне, у нас в комітеті немає з цього приводу 

великих дискусій і не було, комітет просто плідно працював і робив свою 

роботу, притому, що у нас присутні майже всі фракції. Я дуже сподіваюся, 

що до літа він буде прийнятий в першому читанні, це абсолютно можливо і 

це те, що ми маємо з вами насправді вибороти, скажімо так. І я сподіваюся, 

що вже восени він може бути проголосований в другому читанні і, дай Боже, 

без вето. Ну подивимося, тут ніхто не може, на жаль, нічого казати. Ми вже 

входимо в виборчий процес як ви бачите, ну і політика дуже заважає цьому 

законопроекту і не тільки цьому законопроекту.  

З приводу того, що ви сказали децентралізація під загрозою. Скажу 

вам, що вона завжди була під загрозою, вона кожен день у нас під загрозою і 

кожен день ми ці загрози намагаємося відбивати в комітеті. Тут ви точно 

можете розраховувати на наш комітет. Ну так само як Петро Олегович 

Боднар сказав, що, ну, ми будемо вдячні за зворотній зв'язок. Так само ви 

можете писати будь-якому депутату комітету і на комітет на голову будь-які 
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ваші пропозиції до законопроекту, будь-які ваші питання по законопроекту, 

ну, і ми завжди відповідаємо, ми тут є дуже відкритим комітетом. Я пишаюся 

тим, що цей комітет три роки поспіль, якщо я не помиляюся, ставав найбільш 

прозорим комітетом Верховної Ради за оцінками різноманітних громадських 

організацій. Тому в цьому плані ми готові вам допомагати.  

Ну, а питання ви порушуєте абсолютно правильними. Щоб досягти 

престижу нам треба пройти великий шлях і провести велику роботу, бо не 

може, ну, престиж не може народжуватися просто від хорошої 

комунікаційної компанії, від заявлених красивих лозунгів, цей час уже 

пройшов. Треба, щоб… Люди повірять і побачать престиж тільки, коли вони 

це відчують на собі і коли вони зрозуміють, що ця робота є достойною, є 

оплачуваною, престижною з точки зору того як до неї відносяться мешканці і 

українці. Ну і тут, я думаю, що у нас попереду ще довгий шлях, ну, хоча 

частинку ми все ж таки пройшли. Я перший раз у парламенті, але до цього 

працювала я помічником депутата і багато працювала юристом, я ніколи не 

бачила такого, ну, такої уваги до служби в органах місцевого 

самоврядування, як є зараз. Я думаю, що це хороша підстава – скористатися  

цією увагою.  

І тут  і експерти міжнародних організацій – SIGMA і Ради Європи –  

вони це поставили як пріоритети, нам дуже сильно допомагають, ми їм тут 

дуже дякуємо як комітет.  

І останнє, що б я хотіла сказати, реагуючи на ваші питання, на ваші 

звернення – щодо відділення служби від політики. Це мало великі-великі 

дискусії тут, на робочі групі під час напрацювання реформи державної 

служби і реформи служби в органах. В законі вони досить жорсткі, ці вимоги, 

ну, в проекті Закону – да? Заборонено бути членом політичної партії для 

категорії І, треба обов'язково призупинити свій політичний статус, це 

стосується вас напряму. Не у всіх країнах, і далеко не у всіх країнах така 

вимога є, тобто в більшості країн врегульований просто конфлікт інтересів, 

врегульовані питання етики, але немає такої заборони – бути членом 
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політичної партії. І  дуже багато було дискусій, чи є це взагалі 

конституційним – забороняти таку річ. Ми вирішили піти шляхом, коли така 

заборона буде, принаймні, на перші роки, а далі, якщо в нас все буде добре і 

політика не буде більше впливати так сильно, принаймні, на службу в 

органах, то цю заборону можна було б зняти. Але там наразі в законопроекті 

це є.  

Заборонено бути  депутатом сільської (селищної), міської, районної в 

місті, районної обласної ради, якщо людина працює службовцем в апараті 

такої ради. От ця вимога є в більшості країн світу. Ну, і насправді, знову ж 

таки, це часто прописано не в законі, це часто прописано просто в 

положеннях про конфлікт інтересів і в етичному кодексі, але таке положення 

існує.  

Нам пощастило комітетом бути в декількох поїздках до різних країн 

Європи, щоб подивитися, як працює місцеве самоврядування і саме як вони 

врегульовують цей конфлікт. Дуже часто працівники апарату місцевого 

самоврядування є депутатами, наприклад, в іншій раді або в іншому селі 

просто тому, що фізично не вистачає людей і не вистачає якісних кадровиків, 

але вони точно не можуть бути одночасно в одній і тій самій місцевості і 

депутатом, і службовцем. Ну, ми це з вами розуміємо, але на жаль, для 

політики це дуже незручна історія, тому що, ну, завжди, завжди так 

відбувалося, було дуже зручно контролювати ситуацію на місцевості, було 

дуже зручно робити, скажімо, так вибори. І тут, ну, слава Богу, що комітет 

прийняв, я вважаю, це дуже правильне рішення.  

До речі, у нас були представники місцевого самоврядування, багато хто 

в робочій групі і вони були ті, хто найбільше відстоював позицію 

деполітизації. Я навіть була здивована тому що, ну, вони найбільш р'яно це 

робили, і це в принципі змусило комітет піти по цій серйозній такій позиції. 

Ну, так само, керуючись правом, ми не можем бути депутатом будь-якої 

ради, це зрозуміло.  
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І, ну, останнє, що я хотіла, мабуть сказати, які перспективи ухвалення? 

Я вважаю, що перспективи серйозні, я вважаю, що ми можемо дотиснути і 

ухвалити цей законопроект і більше не отримати на нього вето. Але нам 

треба, щоб ця тема була піднята, мабуть, більш широко, тому що на фоні 

інших великих реформ, на фоні провалу там антикорупційної реформи, на 

фоні, там, того, що не створений Антикорупційний суд, немає нового 

Виборчого кодексу, тобто дуже багато тем перекривають, ну, от оцю 

реформу. І ця реформа вона стосується не лише 100 тисяч службовців 

місцевого самоврядування, вона стосується набагато більшої кількості 

населення і вона стосується реально тих змін, які люди могли б побачити на 

місцях уже буквально завтра, як би закон був прийнятий, стратегія була 

запроваджена і ми б побачили нову якість просто управління, особливо там в 

тих невеличких якихось містах, селищах і громадах. І от туди, я думаю, нам 

треба рухатися, але тут треба дійсно нам допомога і працівників місцевого 

самоврядування і самого місцевого самоврядування, щоб доносити 

важливість цього питання до громадян і до журналістів, там, до інших 

депутатів, які не є членами нашого комітету і не так пов'язані з місцевим 

самоврядуванням. І тут точно ми будемо просити і вашої допомоги.  

Якщо у когось ще є коментарі… 

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, звичайно, я зараз дам слово всім. Я просто 

питаю у наших спікерів. Чи, можливо, пан Ващенко хоче відреагувати. Будь 

ласка.  

 

ВАЩЕНКО К.О. Один коментар. От звичайно принципове рішення по 

якому треба визначитись перш ніж перезапускати процес прийняття закону 

це як знову не потрапити в ту саму точку.  (Шум у залі)  Да.  
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Тому от питання конкурсів на посади заступників там міських, 

селищних голів, мерів, воно залишається, але треба нам єдину позицію разом 

зайняти. Тим більше, що, бачите, з одного боку знімається статус 

держслужбовців з голів місцевих адміністрацій, і вони без всяких конкурсів 

сьогодні, ви можете подивитися сайт Президента, йде процес перманентний 

призначень-звільнень. З іншого боку, вимагаються конкурси для посад, 

обраних, по суті, громадами – мерів міст і так далі.  

Десь воно, ну, начебто так не гармонізує між собою, ця позиція. Але у 

будь-якому разі без вирішення цього питання принципово нам, в нас 

залишається ризик зробити цю роботу не дуже продуктивно. І тому дуже 

важливо, щоб, дійсно, обласні ради зайняли позицію взагалі по закону, тому 

що, ну, який би не був комітет, там агентство десь долучається, інші колеги, 

але нам треба дійсно підняти це питання – врегулювання служби на 

серйозному такому  публічному рівні. Тому що от старости в нас є, а в законі 

їх нема, голови ОТГ в нас є, а хто вони такі як посадові особи? І тут от якраз 

те, про що пан Богдан Сологуб казав. Звичайно, це дуже актуальні речі.  

Антикорупційне законодавство, і тут і навчання в тому числі. Ви 

бачите, скільки сьогодні вже випадків, коли ви там… ми, не знаючи закон, 

потрапляємо в такі історії, як притягають, складають протоколи для голів 

рад, які голосують серед всіх депутатів і собі за премію. А це вже ж і є 

порушення закону. Просто, ну, ясно, що це робиться без умислу, але факти 

такі є. І багато інших речей, так само як і поєднання посади депутата і роботи 

у виконкомі.  

Коротше кажучи, нам здається, що от закон, який був прийнятий, і 

сподіваємося все-таки буде остаточно схвалений, він уже більш-менш 

вичищений. Я би якраз застерігав від того, щоб ми якісь починали радикальні 

зміни в нього вносити, тому що як тільки ми почнемо це робити, то шансів 

його прийняти, мені здається, буде набагато менше.  

Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже за ремарку.  

Було бажання висловити думку. Будь ласка, представляйтеся.  

Дякую.  

 

БОРЕЦЬ М.Я. Борець Микола Ярославович, обласна рада, керуючий 

справами, Чернівці. Дійсно, важливий закон, і нам він… Коли він був вже 

проголосований, ми всі його вивчали.  

Я просто хотів би наголосити на тому, що от, допустимо, якщо він  

буде прийнятий восени, і, умовно кажучи, він вступить в дію з 1 січня 19-го 

року, умовно кажучи, чи, можливо, я не знаю, з 1 вересня 18-го року, то чи 

будуть там так би мовити відкоректовані ті дати, які були в цьому законі 

раніше. Умовно кажучи, там, наскільки я пригадую, було по пенсійному 

забезпеченню така дата як 1 травня 2017 року станом, якщо на 1 травня 2017 

року у працівників було 10 років стажу, то там цей представник органів 

місцевого самоврядування він так само може претендувати на те, щоби мати 

це все якесь пенсійне забезпечення в перспективі. Так от чи будуть 

відкоректовані ці дати, умовно кажучи, на 1.09, там, 2018 року? Це перше. 

Тому що для працівників органів місцевого самоврядування достатньо 

важлива ця річ, хто працює уже 10-15 років. Це перше питання: чи будуть 

відкоректовані? 

Друге. Дійсно, дуже важливо і ми всі з нетерпінням чекаємо прийняття 

остаточно цього закону не тільки там в обласних радах і так далі. 

І третій момент. Якщо ми обговорюємо процес децентралізації (ну воно 

дещо не стосується цього круглого столу, а можливо і стосується), чи бачать 

процес децентралізації завершенням, ліквідацією цих всіх білих плям, які 

утворені, об'єднаних територіальних громад, умовно кажучи, зверху. 

Верховна Рада бачить це чи як? Яким чином буде завершено, цікаво, 

об'єднання територіальних громад: 5 років, 10 років чи 2 роки? 

 Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Ну, непрості питання. Дійсно, питання по децентралізації – це точно не 

питання одного року, двох років, трьох років, тобто я думаю, що нам ще 

предстоїть ця непроста дискусія, як вона буде завершуватися. На сьогодні ми 

стоїмо на позиції добровільної децентралізації, добровільного приєднання 

громад. Точно не будемо від цієї позиції відходити.  

Щодо вашого другого, першого, точніше, питання: подати – дуже 

слушно. Ми вже декілька разів переносили всі можливі і неможливі дати. І я, 

коли доповідала законопроект з трибуни, знову їх зсувала. Тому я думаю, що 

ми будемо реєструвати законопроект, закладемо просто формулу, наприклад, 

що станом на дату набрання чинності закону ті люди, які мають 10 років або 

20 років отримають особливе пенсійне забезпечення. Будемо сподіватися, що 

так воно і залишиться.  

Будь ласка, ще хтось бажає дати коментар? Дуже прошу. 

 

ЯРЕМЕНКО Т.Ф. Вінницька обласна рада, керуючий справами, 

Яременко Тетяна.  

Безумовно, що питання професіоналізації служби в органах місцевого 

самоврядування на сьогодні є дуже важливим завданням, як і на 

законодавчому рівні, так і на рівні місцевого самоврядування. Тому що в 

умовах децентралізації розширюються функції і повноваження органів 

місцевого самоврядування, і від професійного рівня посадових осіб залежить 

якість тих послуг, які надаються громадянам. І, безумовно, що сьогоднішнє 

засідання круглого столу є одним із форм підвищення професійного рівня, а 

саме керуючих справами, і велика вдячність за це і комітету Верховної Ради, 

Апарату Верховної Ради. Особлива подяку від мене особисто, від моїх колег 

це Управлінню по зв'язках з місцевими органами влади, вони професійно і 

системно підтримують зв'язок з регіонами, надають консультативну і 

методичну нам допомогу. І в умовах, коли в місцевому самоврядуванні, в 
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системі немає вертикалі, немає підзвітності і підпорядкованості, на відміну, 

наприклад, від виконавчої гілки влади, для нас цей зв'язок є дуже важливим.  

Хочу звернутися до Олександра Андрійовича, до Апарату Верховної 

Ради, щоби ви розглянули як одну із пропозицій – проходження стажування 

на базі Апарату Верховної Ради для начальників управлінь, відділів обласних 

рад,  міських рад. Це теж підвищення нашої професійної кваліфікації. Якщо 

буде така можливість, ми будемо вам вдячні.  

І Костянтин Олександрович озвучив, що сьогодні готуються зміни до 

постанови, яка регулює правила прийому до Національної академії 

державного управління. На сьогодні діє така норма, що посадові особи, які на 

виборних посадах – за рішенням сесії, наприклад, обласної ради. Діють всякі 

моменти під час проходження сесій, це колегіальний орган, в тому числі і 

політичні моменти. , 

Ну, на мою думку, не зрозуміло чому в будь-який інший вищий  

навчальний заклад, наприклад, заступник голови обласної ради  може 

вступати, а в Національну академію– тільки за рішенням сесії. Чому він не 

може  реалізувати  своє право підвищити свій  професійний кваліфікаційний  

рівень? Якщо, можливо,  врахуйте це в постанові Кабінету Міністрів. 

 

ВАЩЕНКО К.О. Зразу  можу відповісти.  

 

ЯРЕМЕНКО Т.Ф. Так,  дякую.  

 

ВАЩЕНКО К.О. Значить,  абсолютно ви праві і оці штучні  бар'єри всі 

треба знімати. Ми насправді приводимо оці правила у відповідність  до 

нового  Закону про вищу освіту і про освіту, і з точки зору, термінів  

навчання, які  мають бути  скорочені так, як  і в інших навчальних закладах. 

І, з точки зору, доступності, ну, рівного доступу всіх державних службовців і 

посадових  осіб місцевого самоврядування до навчання В НАДУ. Тому що 

колись це було виправдано, можливо, там 15-20 років назад така претензія на 
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певну елітарність з точки зору того, що от не всі, а тільки окремі люди і за 

окремою  процедурую повинні вступати. І сьогодні я думаю, що це треба все 

максимально лібералізувати, і академія повинна змагатися виключно за 

якість послуг і ставати лідером  відповідно до того, що вона є і мусить бути 

найкращою. А вже так це чи ні, це вже мають оцінювати ті слухачі, які там 

навчаються. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Колеги, хтось  ще  бажає висловитись?  Будь ласка. 

 

ПОДОРОЖКО В.В. Доброго дня! Подорожко Володимир, керуючий 

справами Запорізька обласна рада. Я дуже хотів би розділяти той оптимізм, 

який  ви всі плекаєте на рахунок прийняття законопроекту. Дійсно, ми всі 

спостерігали за тією процедурою, яка понад  рік  тому відбувалась, потім за  

цьогорічною процедурою, але на мій погляд, на мій погляд, не варто чекати 

нам прийняття, на жаль. На жаль, в цьому році, адже на мій знову ж таки 

погляд,  це політичне рішення… політичне  рішення і, власне кажучи,  той 

статус, який будуть мати керуючі справами в цьому законопроекті, як 

керівник служби в органі місцевого самоврядування. Він, власне кажучи, і  

вивід посади голови, першого заступника та заступника до такої категорії як 

політичні посади, він унеможливить напередодні тих подій, які  планують 

відбуватись у 2019 році той вплив, який… на який, можливо, хтось  

розраховує, так? Це по-перше.  

Я згоден повністю, Альона Іванівна, з вами про те, що на сьогоднішній  

день формується престижність служби в органах місцевого  самоврядування. 

В першу чергу, ми це повинні робити, формувати цей престиж. І, власне 

кажучи, дійсно, на сьогоднішній день підвищується матеріальна складова, 

матеріальне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Ми на своєму рівні як Запорізька обласна рада проводимо масово 
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роз'яснювальну роботу серед, в першу чергу, молодого покоління, 

студентства.  

Але, на жаль, на сьогоднішній день, і звертаючись до Костянтина 

Олександровича, хотів би сказати, що дуже важливу роль повинна відіграти в 

цьому процесі – формуванні престижності служби, проходження служби в 

органі місцевого самоврядування, навчання, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації. Ну, як ми вже сказали, ставка робиться, в першу чергу, на 

Національну академію державного управління та регіональні інститути. Це 

дуже правильно.  

І стосовно тих тез, які висловив Сергій Іванович, я повністю підтримую 

стосовно конкурсного добору при прийнятті на посаду. Це, власне кажучи, 

врегульовано тим законопроектом, який вносився, адже коли  там 10-15 осіб 

за, можливо, півроку через патронат входять до складу виконавчого апарату, 

і є такі приклади, коли вони не в повній мірі професійно підготовлені і здатні 

виконувати ті завдання, які на них покладені, це, на мій погляд, підриває 

авторитет служби в органі місцевого самоврядування.  

І хотів би, звертаючись до народного депутата, щоби, якщо можливо, 

передати колегам, що, знаєте, у посадовців органів місцевого 

самоврядування на сьогоднішній день – це не особиста там претензія – 

складається враження про те, що кращий друг на сьогоднішній день 

службовця – це уряд Гройсмана, оскільки саме вони приймають постанови, 

підвищують посадові оклади посадовим особами органів місцевого 

самоврядування.  

Хотів би, щоби Верховна Рада повернулась до нас обличчям – це не 

претензія – і, власне кажучи, виконала ті зобов'язання, які взяла і перед 

міжнародними партнерами, і, власне кажучи, перед громадянами України, 

прийнявши цей законопроект.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам за ваші слова.  
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Ну, насправді, ну, як вам сказати, насправді депутати розуміють 

важливість цього законопроекту, більшість депутатів, особливо 

мажоритарщики, вони самі виходили з місцевого самоврядування, вони 

працювали в місцевому самоврядуванні, так само як і в нашому комітеті. Так 

сталося, що дійсно ми тут стали заручниками трошки і політичних амбіцій, і, 

ну, фактично вето Президента, воно стосувалося 100 людей, які працюють 

заступниками мерів, да, і через 100 людей ми 100 тисяч позбавили якогось 

нормального врегулювання. 

Я тут є оптимістом, тому що, ну, немає сенсу працювати у Верховній 

Раді, битися одночасно головою об одну і ту саму стінку, якщо ти – не 

оптиміст. Тому я думаю, що ми все ж таки цей законопроект дотиснемо, от 

коли і коли – тут дійсно залишається це питання. Але я вам дякую за те, що, 

ну, я не бачу якраз у нас суперечностей в нашому баченні і у вас 

суперечності між собою. Насправді щоб Верховна Рада не приймала – вам це 

впроваджувати в життя. Це набагато складніше імплементувати ці норми, 

ніж просто їх правильно написати, там навіть... навіть врахувавши весь 

міжнародний і закордонний досвід.  

І тут я от хотіла ще сказати, забула попереднього разу, що навіть 

хороші норми можна дуже по-різному імплементовувати. Ми це бачимо зараз 

в імплементації Закону про державну службу. Наприклад, от пан Чернов 

зазначив про те, що йому подобається норма в законопроекті щодо звіту, 

річного звіту, як його виконувати, не виконувати і які наслідки він буде мати. 

Ну, на жаль, наприклад, в Законі "Про державну службу" цей обов'язковий 

звіт, він не став тим механізмом, яким би він міг би бути. 

Тому вже від вас буде, в тому числі залежати... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, поки що не став, на жаль, поки що не став. Ну, 

але від вас буде залежати дуже багато в тому, як буде врегульовуватися саме 
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служба місцевого самоврядування, як будуть виконуватися, 

імплементовуватися ті норми, чи вони будуть виконуватися декларативно, чи 

вони будуть дійсно, ну, підвищувати престиж за рахунок того, що там будуть 

професійні серйозно підготовлені люди за нормальну зарплату, з 

нормальними посадовими окладами, з правильним якби щорічним звітом і це 

теж буде, ну, це теж буде відображатися насправді на тому як сприймається 

служба в органах місцевого самоврядування. 

І знову ж таки, я думаю, що нам... нам, ми не зможемо вже рухатися 

назад, тобто ця процедура вже почалася, децентралізація, вона вже йде і це, в 

принципі, не можна буде зупинити. І тут в незалежності від політичних 

уподобань і політичних партій, які будуть при владі, вона буде йти. І я 

думаю, що це дуже позитивно має відбуватися для країни. Я сподіваюся, що 

дійсно у нас буде більше перемог, коли ми з вами зустрінемося там через рік 

чи через два, ніж у нас є на сьогодні. 

У нас ще є можливість надати пару буквально слів, ремарку, як хтось 

хоче, можливо, з колег саме керуючих сказати. Так? Якщо ні, тоді, будь 

ласка, до вас, да. 

 

_______________. А треба, да, говорити? Шановні колеги, я не знаю чи 

варто брати слово в контексті того, що я не представляю місцеве 

самоврядування, і така гарна гармонія. Я представляю ВНЗ, Академію 

адвокатури, але сім років я працював в Інституті законодавства Верховної 

Ради, дякую комітету і профільному правлінню за запрошення бути сьогодні 

тут, і був членом робочої групи, якою керувала Альона Іванівна. Це і з 

приводу Закону "Про держслужбу", службу в органах місцевого 

самоврядування. 

Я чому прийшов? Тому що, власне, тема круглого столу "Нормативно-

правове регулювання інститут посадової особи..". І ми сьогодні звісно 

почули все, ну, не все, але такі ключові моменти взагалі розвитку місцевого 

самоврядування, служби. А я йшов і думав про те, яким же чином, чи є 
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правильна постановка питання, і чи вона вирішуєма з точки зору, чи можна 

нормативно врегулювати статус посадової особи. І ви знаєте, згадував Сергій 

Іванович про доктрину. Якраз от правова доктрина, якщо говорити про 

правове врегулювання і доктрина держуправління чи публічного управління, 

вона, на превеликий жаль, не має сьогодні єдиних підходів, хто така посадова 

особа. Ось хто така посадова особа, на превеликий жаль, це тільки можна 

побачити в Кримінальному кодексі України. І не дарма сьогодні говорили 

про відповідальність, тому що тільки з відповідальністю ми пов'язуємо 

визначення особи. І то є певна проблема, тому що закон, Кримінальний 

кодекс говорить про визначення службових осіб і називає ці функції 

організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські, не розкриваючи 

їх. Але це неправильно, що в кримінальному законі, сам по собі це закон 

охорони, а в регулятивних норма нема. 

Є визначення в Законі про місцеве самоврядування, але не може, на моє 

переконання, в тому визначенні є функція консультативно-дорадча. Ну, 

невже посадова особа – це консультативно-дорадча функція. Загальний 

підхід до визначення посадових осіб по країнах Ради Європи, оскільки у нас 

сьогодні  ……………….. під егідою проводимо, є два підходи це лінійний і 

функціональний. І він має перебувати одночасно.  

Лінійний підхід посадової особи це особа, яка керує підлеглими. Тобто, 

якщо вона керує підлеглими, вона очолює структурний підрозділ чи орган, чи 

так далі і в неї підлеглі відділи або особи, вона є посадова особа, але це може 

бути і функціональна посадова особа, яка не керує ні ким, але за своїми 

службовими повноваженнями, обов'язками здійснює їх.  

В чому проблема визначення і чи потрібно нормативне врегулювання 

посадової особи? Я вважаю, що потрібно. Чому? Тому що, якщо знову ж 

повернутися до Закону про службу в ОМС, 2490, який не було прийнято, чи 

89, ми ж відразу поділяємо посадових осіб місцевого самоврядування на 

категорії. Не мають визначення, що це таке і це те ж саме в держслужбі. 

Тобто ми говоримо всіх, ще службовці. Але, разом з тим, визначення 
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посадової особи дає більше і краще зрозуміти, як на мене, і не тільки це не на 

мою тільки думку, сам підхід до визначення службової кар'єри службовців з 

приводу того, що повинен робити в системні конкретно державного органу 

посадова особа і службовець, мабуть, різний статус. І сьогодні правильно 

було сказано, все в статусі. Мабуть, різний підхід все-таки до вимог і так 

далі. 

І ще я хотів би сказати, що от, ви знаєте, цікавився, коли в радянський 

період, хоча зараз не модно цитувати взагалі радянський період, радянські 

підходи, ну, це я говорю як науковець. Але я повинен сказати, що в 

радянський підхід вперше, як недивно, визначення посадової особи з'явилося 

в акті 1935 року, ви знаєте, по кому? По регулюванню колгоспної діяльності, 

тому що не знали в колгоспі, хто посадова особа в колгоспі, а хто службова. І 

сказали, що голова колгоспу це посадова особа і він приймає рішення, які 

мають юридично значимий характер, службово-організаційно-

адміністративного характеру. З 1935 року аж до 70-х років зовсім нічого не 

було зроблено в цьому напрямі. За період незалежності і в концепції 

адмінреформи говорилося про розмежування посадових і службових осіб. І 

далі, далі, далі, але законодавець нічого не робить.    

І я от почув Альони Іванівни тезис про те, чи потрібен єдиний був 

закон про публічну  службу чи різні види. Знаєте, важко відповісти, але як на 

мене, враховуючи від зарубіжного досвіду, я думаю, що єдиний закон, звісно, 

неможливий, тому що є особливості видів публічної служби, але саме якийсь 

базовий закон, уніфікований, який би так і називався "Про публічну службу", 

потрібен. Чому? Тому що все рівно є загальні вимоги, загальні критерії, 

загальні засади, які на будь-якій службі діють. І це навпаки, правильно, бо 

таким чином держава може проводити єдину кадрову політику у цій сфері.  

Якщо ж ми маємо розбалансування правових норм, то досягти 

результатів ефективних в кадровій політиці буде вкрай,  тому що кожного 

разу в кожному випадку потрібно буде, ну, знаєте, присідати трохи на коліна 

і думати, що зробити.  
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І от я з приводу контрактної форми. Ну, опять же, зарубіжний досвід 

різний, і є підхід до контрактної форми, і є підхід до призначення, ну, так би 

мовити, "пожизненно", пожиттєво. Мені… Я, наприклад, прихильник  

німецького підходу до держслужби, коли вперше на випробувальну службу 

людину беруть по контракту до трьох років, а якщо – і це тільки після 27 

років – і якщо особа проходить прекрасно цей трьохрічний цикл, то її 

призначають вже пожиттєво на посаді державних… публічного службовця 

ФРН.  

Я думаю, що відкриті дискусії. І мені б дуже хотілось, щоб просто в 

проекті Закону про службу в ОМС, от на мою думку, ще раз було розглянуто 

питання щодо категорій, щодо того, хто має бути все-таки посадовою особою 

в ОМС, що це дає для місцевого самоврядування, і, власне, це впливатиме на 

співвідношення категорій, рангів і службової кар'єри, як на мене, посадових 

осіб. Щось в цій посадовій особі є. Ну, не хочеться, щоб тільки прив'язка в 

нашому національному праві, на жаль, але воно так і є, лише до примітки 

статті 364 Кримінального кодексу.  

Ну, це примітивно. Все ж таки, якщо ми говоримо, що в нас хороша 

управлінська практика, ми маємо там кучу стратегій – не важливо, як вони 

виконуються – ми маємо нові редакції планів до стратегій, коли в жовтні 

Кабмін міняє план, бо, відєтє ли, багато чого в строки в 2017 році не 

виконано,  треба пересунути на 2018-й і так  далі – це все інші питання. Але 

якщо ми не матимемо чітких рамочних якихось загальних норм права... І 

закон не повинен все врегулювати, я дуже погоджуюсь. Ну, нема такого в 

світі підходу – закон регулює все. Закон навпаки повинен врегульовувати 

лише базові питання, а все інше передавати на підзаконний рівень, а якщо ми 

говоримо про місцеве самоврядування, то на рівень, на рівень органів 

місцевого самоврядування. 

І на завершення скажу, цікаве питання пролунало про завершення 

процесу ОТГ, добровільного об'єднання. Тут правильно був коментар на 

мікрофон, що це залежить від Закону про адмінтерустрій. І я вам скажу, якщо 
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говорити про службу в органах місцевого самоврядування і Закон про 

адмінтерустрій, я думаю, що друге питання більш складніше. І взагалі 

терустрій, адмінтерустрій, адмінтериторіальна організація – це вже три 

поняття. Під якого підібрати, як розібрати, але однозначно, що тут треба 

погодитись з віце-прем'єром Геннадієм Зубком, який говорить, що якщо 

процес завершиться, то само по собі відпаде необхідність, з точки зору такої, 

конечно, певної права де-факто. Де-факто ми отримуємо новий устрій, 

хочемо ми цього чи ні. 

Питання просто в тому, що зміни необхідні чому? Тому що, якщо 

вийде закон, то це дасть можливість вносити зміни в Бюджетний, інші 

кодекси, законодавства для того, щоб витіснити ті суб'єкти, які не будуть вже 

суб'єктами адмінтерустрою, і по-іншому встановити питання взаємовідносин 

з центральними органами влади. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам за цікаві коментарі.  

Насправді наша робоча група і була сильна в тому, що у нас були 

представники дуже багатьох різних сфер: і науковці, і службовці місцевого 

самоврядування, міжнародні експерти і державні службовці. Я сподіваюсь, 

що в нас не буде більше потреби в новій робочій групі, тому що робоча група 

у нас попереднього часу займала майже півроку роботи. Більше там, більше 

вісімдесяти чотирьох людей було присутні, але якщо дійсно з'являються якісь 

принципові зауваження, то тоді будемо знову створювати між першим і 

другим читанням робочу групу. 

Я просто от хотіла дуже вам подякувати ще раз за цю дискусію. І я на 

наступному засіданні Комітету цього держбудівництва і місцевого 

самоврядування буду якраз презентувати результати нашої дискусії 

обов'язково. Це буде в середу, буквально післязавтра. І скажу про ті питання, 

які пролунали, про ті пропозиції, які пролунали обов'язково. І попрощу 

просто вас, якщо можливо, конкретні вже пропозиції, дай, Боже, після 
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першого читання прийняття нового закону оформити нам письмово. Ми із 

задоволенням також будемо їх обговорювати, включати, обов'язково 

дослухатися. І про дати, які нам треба змінити, я доповім і про ці речі, які 

були далі озвучені. У нас, в тому числі є мій колега, якщо я не помилюсь, це 

пан Дехтярчук, хто відповідає за нагороди. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так. І я йому передам пропозицію, яка 

пролунала. Мені здається, абсолютно слушно щодо того, що органи 

місцевого самоврядування можуть теж подавати пропозиції на державні 

нагороди, сто відсотків це може підвищити престиж. Тобто ми готові... ми 

готові абсолютно до плідної праці.  

Ще дуже коротко скажу просто ремарку щодо контрактної форми, ну, 

насправді у нас були дискусії майже по кожному питанню. Це теж була 

дискусія, яка лунала тут на робочій групі в комітеті і там, де ми дивилися на 

різні системи міжнародні, є абсолютно різні системи, які однаково класно 

працюють, тобто, ну, немає, немає чорного і білого, немає правильного і 

неправильного підходу, треба просто обирати систему і далі в ній рухатися. 

Тут якраз ми не обрали систему, ми те, що не могли врегулювати і 

вирішити що правильно – ми віддавали на самі... на вирішення самих рад. Да. 

І тут якраз така історія і була, що, в принципі, керівник і керуючий справами 

призначається безстроково, але далі вже рада може визначити, що він 

призначається на 4 роки, наприклад, і далі там може бути продовжений чи не 

продовжений його термін. Тому тут уже буде залежати також від 

децентралізації і від рішення самих рад, що я вважаю, ну, цікавим 

компромісом. Подивимося як воно буде діяти, коли, дай Боже, запрацює. 

У вас був ще коментар. Будь ласка, прошу. 
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_______________. Альона Іванівна, а чи готовий комітет розглянути 

пропозицію введення такого почесного звання "Заслужений працівник 

місцевого самоврядування"? Не тільки щоб органи місцевого самоврядування 

були суб'єктом звернення до Президента, ну, наприклад, обласні ради? Тому 

що є дуже багато голів громад, які одне, два, три скликання надзвичайно 

багато зробили на розвиток громади і їх заохотити і стимулювати, і це, на 

мою думку, було б справедливо. Маємо заслужених працівників в різних 

галузях економіки, там господарства, а не маємо – така важлива галузь 

суспільного розвитку як місцеве самоврядування. 

 

_______________. ...відсотків… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мені, будь ласка. 

Да, колеги, звертаюсь, будь ласка, до комітету, я точно, точно вам 

можу обіцяти, що ми будь-які пропозиції вислухаємо, обговоримо. Вам не 

сподобається моя особиста думка: я проти цього, я проти заслужених в усіх 

сферах, ну, це моя от особиста історія. Я проти юристів заслужених, проти 

всіх інших. Але, знову ж таки, комітету у нас дуже відкритий для дискусій. 

Ви можете писати будь-яким депутатам і з секретаріатом комітету 

підтримувати весь час зв'язок. І я б хотіла насправді просто подякувати вам 

всім від комітету загалом, ми дуже раді вас завжди будемо бачити тут у залі 

засідань нашого комітету і на засіданням, і сподіваємося, що цей зв'язок у нас 

не буде перериватися з вами.  

Я вам вдячна, що ви плідно слідкуєте за тим, що відбувається у стінах 

Верховної Ради. Не завжди це виглядає оптимістично і красиво, але ми 

будемо сподіватися, що будемо працювати краще. І насправді я вам просто 

бажаю плідного завершення вашої поїздки. Я так розумію, що у вас попереду 

ще дуже багато дискусій, в тому числі з паном Ващенком щодо статусу 

службовців місцевого самоврядування. Я вам просто бажаю, щоб ви винесли 
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з цього якість конкретні позитивні для себе ідеї, і дуже вам дякую ще раз від 

імені комітету. 

Дякую.  


