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

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

Зубач Л.Л.  

Відсутні: Ледовських О.В., Балога І.І., Березюк О.Р., Добкін М.М.,      

Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Керівник  секретаріату Комітету 

Малюга А.В.;  заступник Керівника секретаріату  Комітету  Маковський О.А; головний 
консультант  Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

 

Бега А.М. – генеральний директор Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Ващенко К.О. – Голова Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Горбач М.Л. – начальник відділу департаменту контролю у сфері юстиції та 

запобігання корупції Рахункової палати; 

Іванов О.В.– старший економічний аналітик Офісу з фінансового та 

економічного аналізу у Верховній Раді України; 
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Каменчук О.М. – керівник експертної групи з координації адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Козловська Н.А. – заступник генерального директора Директорату публічної 

адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Кузовой Ю.В. – генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної 

праці Міністерства соціальної політики України; 

Майснер А.В. – заступник Голови Рахункової палати України; 

Малишко Н.Л. – головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері 

Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів України; 

Малярчук Л.Я. – юрисконсульт програми «U-LEAD з Європою». 

Маслак В.О. – експерт  Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; 

Меркушева Н.В. – головний спеціаліст відділу права на працю Департаменту 

моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини;  

Нікіфоров Л.А. – начальник відділу з питань видатків на органи державного 

управління департаменту з питань соціальної політики Рахункової палати України; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи з розвитку місцевого самоврядування 

Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України; 

Студенецька А.О. – завідувач відділу Головного департаменту регіональної та 

кадрової політики Адміністрації Президента України; 

Шевченко О.В. – завідувач відділу правового та організаційного забезпечення 

Профспілки державних установ України; 

Мягкоход В.М. – Директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Смішко Л.В. – керівник експертної групи з питань місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади Директорату територіального та місцевого 

розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Мікрюкова О.М. – керівник відділу з питань методичної роботи Управління 

по зв’язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування 

Апарату Верховної Ради України. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо максимального розміру заробітної плати державних службовців (реєстр. 

№9437, н.д. О.Сугоняко) 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо удосконалення питання просування по службі (реєстр. №10145, н.д. 

Ю.Бублик) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64779
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II. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству 

України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у 

сфері державної служби 

4. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аналізу використання 

коштів державного бюджету на оплату праці працівників органів державного 

управління 

5. III. Різне 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Голова Комітету С.Власенко нагадав присутнім, що вчора 14 травня на 

пленарному засіданні Парламенту було направлено до Комітету на повторне перше 

читання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр.№6439-Д).  

Голова Комітету зазначив, що відповідно до статті 115. Особливості процедури 

повторного першого читання законопроекту Регламенту Верховної Ради України 

законопроект на повторне перше читання подається у визначений Верховною 

Радою строк, але не пізніше 30 днів після дня його попереднього розгляду, у новій 

редакції, підготовленій головним комітетом та/або суб'єктом права законодавчої 

ініціативи, з висновками головного та інших комітетів і розглядається в порядку, 

передбаченому цим Регламентом (статті 112, 113). С.Власенко запропонував 

включити даний законопроект до порядку денного засідання Комітету для 

виконання доручення Верховної Ради України та прийняття рішення. 

 

Порядок денний прийнято за основу  

з урахуванням висловленої пропозиції. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр.№6439-Д) 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо максимального розміру заробітної плати державних службовців (реєстр. 

№9437, н.д. О.Сугоняко) 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1861-17/print#n899
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1861-17/print#n901
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64779
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3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо удосконалення питання просування по службі (реєстр. №10145, н.д. 

Ю.Бублик) 

II. Виконання контрольних повноважень 

4. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству 

України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у 

сфері державної служби 

5. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аналізу використання 

коштів державного бюджету на оплату праці працівників органів державного 

управління 

III. Різне 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка  про проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр.№6439-д), направлений 

Комітету для розгляду на повторне перше читання. 

Голова Комітету С.Власенко зазначив, що при направленні зазначеного 

законопроекту Верховною Радою України до Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування для підготовки на 

повторне перше читання народними депутатами України не було визначено 

основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати 

доопрацьований законопроект чи його структурні частини. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував внести на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр. № 6439-д) в редакції першого читання та рекомендувати відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за 

наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу. 

Голова Комітету запропонував доручити виступити на пленарному засіданні 

Верховної Ради України під час розгляду цього питання народному депутату 

України, голові підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439-д) в редакції першого 
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читання та рекомендувати відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в повторному 

першому читанні прийняти його за основу. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 
 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо максимального розміру 

заробітної плати державних службовців (реєстр. №9437, н.д. О.Сугоняко). 

Голова підкомітету поінформувала, що законопроектом пропонується 

внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про 

державну службу», відповідно до яких максимальний розмір місячної заробітної 

плати державних службовців обмежується 12-ма мінімальними заробітними 

платами. 

А.Шкрум вказала, що до Комітету надійшли висновки: 

- Комітету з питань бюджету, який зауважує, що всупереч вимогам статті 91 

Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України 

суб’єктом права законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічного 

обґрунтування до законопроекту (включаючи відповідні розрахунки); 

- Міністерства фінансів України, яке у своєму експертному висновку не 

підтримує законопроект та зауважує, що обмеження максимального розміру 

заробітної плати лише для державних службовців є дискримінаційним, враховуючи 

збереження права на отримання заробітної плати без обмежень для працівників 

державних органів, на яких не поширюється дія Закону України 

«Про державну службу» (прокурорів, суддів, народних депутатів України тощо); 

- Комітету з питань європейської інтеграції, який зазначає, що положення 

законопроекту не стосуються міжнародних зобов’язань у сфері європейської 

інтеграції; 

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України, яке, підтримуючи ідею упорядкування та визначення на економічно 

обґрунтованому рівні оплати праці працівників, яка фінансується з Державного 

бюджету, зауважує, що положення законопроекту не ведуть до досягнення 

задекларованої мети, та зазначає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. При цьому Головне управління наголошує, що обмеження розміру 

заробітної плати відносно невисоким максимумом для всіх категорій державних 

службовців (незалежно від складності, умов виконуваної роботи, професійно-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64779
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ділових якостей працівника, результатів його праці) є загалом демотивуючим 

фактором. 

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум запропонувала рекомендувати Верховній Раді України 

проект з реєстр. № 9437 за наслідками розгляду у першому читанні повернути 

суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Голова Комітету запропонував визначити співдоповідачем з цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову 

підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо максимального розміру 

заробітної плати державних службовців (реєстр. № 9437 від 20.12.2018), поданий 

народним депутатом України Сугоняко О.Л., відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону про 

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

питання просування по службі (реєстр. №10145, н.д. Ю.Бублик). 

Голова підкомітету поінформувала, що законопроектом пропонується внести 

зміни до Закону України «Про державну службу», передбачивши можливість 

просування по службі без проведення конкурсу для державних службовців, які 

досягли найкращих результатів у роботі, постійно підвищують свій рівень 

професійної компетентності шляхом професійного навчання, або успішно 

пройшли стажування, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, чи 

отримали відмінну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності. 

Доповідач зауважила, що члени підкомітету загалом підтримують ідею 

законодавчого врегулювання порядку просування по службі, але виключно за 

наслідками внутрішнього конкурсу для державних службовців категорії «Б» і «В». 

З огляду на зазначене, голова підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум запропонувала 

рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. № 10145 за наслідками 
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розгляду у першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

Голова Комітету запропонував визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

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

питання просування по службі (реєстр. № 10145 від 13.03.2019), поданий народним 

депутатом України Бубликом Ю.В., за наслідками розгляду у першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -   одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному 

агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне 

управління у сфері державної служби. 

М.Горбач, начальник відділу департаменту контролю у сфері юстиції та 

запобігання корупції Рахункової палати поінформувала Комітет, що за результатами 

аудиту встановлено, що загальний розмір бюджетних призначень за бюджетною 

програмою 6121010 «Керівництво та функціональне управління у сфері державної 

служби» протягом 2017–2018 років становив 156 027,4 тис. грн. (у тому числі 

кошти загального фонду – 155 250,7 тис. грн., кошти спеціального фонду – 776, 7 

тис. грн.). При цьому неефективне управління коштами становило 7 640,6 тис. грн., 

у т. ч. у 2017 році не використано та повернено до державного бюджету 1 349,6 тис. 

грн., а у 2018 році – 6 291,0 тис. грн. 

Центральному апарату НАДС у 2017–2018 роках відкрито асигнувань на 

загальну суму 121 200,0 тис. грн., у т. ч. у 2017 році – 31 804,4 тис. грн. та 2018 році 

– 89 395,0 тис. грн. Касові видатки центрального апарату за два роки становили 

113 559,4 тис. грн., у т. ч. у 2017 році – 30 454,8 тис. грн., 2018 році – 83 104,6 тис. 

грн. 

Аналіз структури заробітної плати, нарахованої у НАДС за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, свідчить, що частка додаткових 

стимулюючих видів заробітної плати (премії, надбавка за виконання особливо 
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важливої роботи, матеріальні допомоги, доплати) була більшою, ніж основні 

види (оклад, ранг, вислуга років), і становила в середньому 58 %. 

Рахунковою палатою встановлено нерезультативне використання коштів у 

розмірі 4845,86 тис. грн. Так, на кінець 2018 року в НАДС донорська допомога на 

розвиток інформаційних ресурсів становила 3 848,46 тис. грн., а саме: оплата 

послуг консультантів для створення інформаційної системи управління людськими 

ресурсами HRMIS (кошти Гранту ЄС «Зміцнення управління державними 

ресурсами») у сумі 2 964,16 тис. грн.; офіційний веб-сайт НАДС вартістю 396,6 тис. 

грн.; портал вакансій фахівців з питань реформ вартістю 488,1 тис. грн. Створені 

та/або передані НАДС інформаційні ресурси не введені в експлуатацію. Крім того, 

портал управління знаннями в центральному апараті НАДС, придбаний за кошти 

державного бюджету в сумі 997,0 тис. грн., перебуває у стадії розробки. 

При плануванні видатків бюджетної програми за КПКВК 6121010 допущено 

певні недоліки та порушення вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. Так, за відсутності 

детальних розрахунків на 2017-2018 роки заплановано та затверджено бюджетні 

асигнування на загальну суму 14265,8 тис. грн. 

Не дотримано вимоги частини сьомої статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі» та укладено договори без застосування процедур публічних закупівель 

на загальну суму 693,35 тис. грн. 

Аналіз нормативно-правової бази щодо організації та забезпечення виконання 

НАДС вимог законодавства України про державну службу свідчить про 

необхідність його вдосконалення. Зокрема, щодо спрямування і координації 

діяльності Агентства через відповідного міністра, а не Кабінетом Міністрів 

України; визначення у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та «Про службу в органах місцевого самоврядування» повноваження Агентства 

щодо діяльності органів місцевого самоврядування; створення та адміністрування 

інформаційних систем; прискорення нормативних розробок щодо забезпечення у 

повному обсязі виконання базових нормативних документів з питань державної 

служби та управління людськими ресурсами. 

У НАДС у повному обсязі не забезпечується діяльність з функціонування 

системи внутрішнього контролю. Протягом 2017-2018 років не проводились 

внутрішні аудити діяльності центрального апарату. 

За результатами аудиту Рахункова палата вирішила: 

1) рекомендувати Кабінету Міністрів України ініціювати перед Верховною 

Радою України внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» у частині 

врегулювання питання визначення повноважень НАДС стосовно діяльності 

органів місцевого самоврядування; 

2) запропонувати Національному агентству України з питань державної 

служби: 

– внести зміни до Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби щодо спрямування і координації діяльності Агентства через 

відповідного міністра, а також передбачити функції щодо створення, 
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впровадження, адміністрування та забезпечення функціонування 

інформаційних систем; 

– розробити методику розрахунку результативних показників бюджетної 

програми апарату Національного агентства України з питань державної служби; 

– розробити методику впровадження сучасних методів управління 

персоналом на державній службі, а також методику проведення прозорого 

моніторингу чисельності працівників центральних органів виконавчої влади та 

фонду оплати праці таких органів;  

– забезпечити виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р «Деякі 

питання реформування державного управління України»; 

– провести державну експертизу інформаційних систем НАДС та оформити 

висновки експертизи комплексної системи захисту інформації на програмне 

забезпечення згідно із законодавством України; 

– неухильно дотримуватися обов'язкових етапів робіт під час проектування, 

впровадження та експлуатації засобів інформатизації; 

– вжити заходів стосовно забезпечення виконання договору від 06.11.2018 № 

6988/03 щодо фактичного передання нежилого приміщення загальною площею 

170,4 кв. м, розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15; 

– оптимізувати кількісний склад департаменту контролю та взаємодії з 

органами влади та створити окремий структурний підрозділ з питань внутрішнього 

аудиту; 

– забезпечити внутрішній контроль за плануванням та ефективним 

використанням бюджетних коштів за КПКВК 6121010 «Керівництво та 

функціональне управління у сфері державної служби» та використанням коштів 

міжнародних організацій, щодо мінімізації ризиків неефективного витрачання 

коштів донорської підтримки; 

– поліпшити контроль за дотриманням законодавства про публічні закупівлі; 

– посилити контроль за належним веденням бухгалтерського обліку; 

– забезпечити усунення виявлених порушень і недоліків. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

К.Ващенко, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби поінформував, що за наслідками комплексної перевірки Рахункової палати 

у НАДС було затверджено план заходів щодо усунення виявлених недоліків, 

підготовлені зміни до положення про НАДС, вжиті заходи щодо постановки на 

облік основних засобів, які станом на проведення перевірки не були обліковані. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував Звіт про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених 

Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та 

функціональне управління у сфері державної служби, затверджений рішенням 

Рахункової палати від 26.02.2019 № 4-2, взяти до відома та рекомендувати 

Кабінету Міністрів України та Національному агентству України з питань 

державної служби вжити заходів щодо врегулювання порушених у звіті Рахункової 
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палати питань, інформувавши Комітет про стан виконання наданих за 

результатами аудиту рекомендацій. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного 

бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби 

на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби, 

затверджений рішенням Рахункової палати від 26.02.2019 № 4-2, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Національному агентству 

України з питань державної служби вжити заходів щодо врегулювання порушених 

у звіті Рахункової палати питань та інформувати Комітет про стан виконання 

наданих за результатами аудиту рекомендацій. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову підкомітету з 

питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 

народного депутата України А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Рахункової палати щодо результатів аналізу 

використання коштів державного бюджету на оплату праці працівників органів 

державного управління. 

Заступник Голови Рахункової палати А.Майснер поінформував Комітет, що 

не зважаючи на закладення достатнього правового підґрунтя відповідно до Закону 

України «Про державну службу» та схваленої Кабінетом Міністрів України 

Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки (далі –

Стратегія), пріоритетні цілі реформування державної служби та системи оплати 

праці державних службовців на сьогодні не досягнені. 

Так, за висновками, зробленими у Доповіді SIGMA (Звіт про базові 

вимірювання), справедливість і конкурентоспроможність системи оплати праці 

державних службовців в Україні були оцінені у «1» бал (за шестибальною шкалою 

оцінювання від 0 до 5 балів). 

Досягненню встановлених Стратегією завдань перешкоджає, насамперед, 

наявність міжпосадових диспропорцій та встановлення особливих умов оплати 

праці працівників низки державних органів, зниження бази розрахунку посадового 

окладу державного службовця найнижчої категорії, поступове підвищення частки 

додаткових та стимулюючих виплат у структурі заробітної плати державних 

службовців, несвоєчасне затвердження схеми посадових окладів працівників 

державних органів на відповідний рік. 

Під час доповіді А.Майснер зазначив, що у результаті утворення в окремих 

центральних органах виконавчої влади підрозділів з питань формування державної 

політики та введення до їх штатів посад фахівців з питань реформ гранична 

чисельність працівників цих органів збільшилася у 2017 році на 1,3 тис. осіб. При 

цьому оптимізації чисельності працівників у системі органів державного 
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управління, яка ставила на меті потенційне заощадження коштів, у 2018 

році не відбулося. 

Планування Міністерством фінансів України видатків державного бюджету на 

оплату праці працівників органів державного управління ускладнено відсутністю 

актуальних даних про чисельність цих працівників у розрізі державних органів, 

груп з оплати праці та посад державної служби.  

Представник Рахункової палати також зауважив, що нормативно-правова 

база, яка врегульовує питання оплати праці працівників органів державного 

управління, залишається суперечливою і непрозорою. Закріплення на 

законодавчому рівні особливих умов оплати праці для працівників окремих 

установ у системі органів державного управління зводить нанівець закладені 

Законом України «Про державну службу» єдині засади і принципи державної 

служби, знижує мотивацію працівників решти органів державного управління, 

нівелює встановлені Законом України «Про оплату праці» принципи рівної оплати 

за рівну працю. 

В порушення вимог частини третьої статті 51 Закону України «Про державну 

службу» схема посадових окладів працівників на посадах державної служби 

затверджується щороку Кабінетом Міністрів України із значним запізненням після 

прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. 

При цьому міжпосадові диспропорції в умовах оплати праці державних службовців 

з року в рік поглиблюються. 

За висновками Рахункової палати за таких умов пріоритетне завдання 

Стратегії в частині досягнення співвідношення частки посадового окладу та премії 

на рівні 70/30 % не може бути забезпечено взагалі. А прийняття на законодавчому 

рівні базової величини для визначення посадового окладу державного службовця 

на основі рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (межа бідності) не 

узгоджується з нормами Закону України «Про прожитковий мінімум» та не сприяє 

конкурентоспроможності заробітної плати державних службовців в умовах 

забезпечення фінансової стабільності державного бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум наголосила на необхідності імплементації наданих за 

наслідками аудиту рекомендацій Рахункової палати. При цьому до головних 

проблем у сфері державного управління А.Шкрум віднесла кількісний склад 

державних службовців та досягнення співвідношення частки посадового окладу та 

премії у державних службовців на рівні 70/30 %. 

К.Ващенко, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби зауважив, що кількісний склад державних службовців – це спільна 

відповідальність Парламенту і Уряду, адже до збільшення чисельності державних 

службовців значною мірою призвело створення нових державних органів 

відповідно до прийнятих останнім часом законів України. Щодо реформи оплати 

праці державних службовців К.Ващенко поінформував, що відповідні законодавчі 

пропозиції наразі напрацьовуються створеною у НАДС робочою групою. 
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Ю.Кузовой, генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної 

праці Міністерства соціальної політики України поінформував про напрацювання 

у міністерстві пропозицій щодо зміни законодавства у сфері оплати праці. 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету зауважили, 

що інформаційною основою для оптимізації чисельності державних службовців та 

врегулювання питання їх оплати праці має стати комплексне функціональне 

обстеження органів державного управління, на необхідності проведення якого 

Комітет неодноразово наголошував. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував взяти до відома Звіт про 

результати аналізу використання коштів державного бюджету на оплату праці 

працівників органів державного управління, затверджений рішенням Рахункової 

палати від 19.03.2019 № 6-1 та рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити 

заходів щодо врегулювання порушених у звіті питань, інформувавши Комітет про 

стан виконання наданих за результатами аудиту рекомендацій. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Звіт про результати аналізу використання коштів державного бюджету на 

оплату праці працівників органів державного управління, затверджений рішенням 

Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-1, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

врегулювання порушених у звіті Рахункової палати питань та інформувати Комітет 

про стан виконання наданих за результатами аудиту рекомендацій. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову підкомітету з 

питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 

народного депутата України А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

РІЗНЕ. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що  до Комітету 

надійшов лист від Національної академії державного управління при Президентові 

України щодо участі членів Комітету 24 травня 2019 року у щорічній 

Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародної участі 

«Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних 

та глобалізаційних викликів». 

Голова Комітету С.Власенко запропонував членам Комітету розглянути 

можливість участі та поінформувати про своє рішення секретаріат Комітету. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що  до Комітету 

надійшло доручення Голови Верховної Ради України А.Парубія про розгляд 
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пропозиції Комітету у закордонних справах щодо опитувальника 

Міжпарламентського союзу.  

Голова Комітету С.Власенко запропонував розглянути опитувальник та 

поінформувати секретаріат Комітету до 10 червня для підготовки узагальненої 

інформації. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

15 травня 2019 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр.№6439-Д). 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо максимального розміру заробітної плати державних службовців (реєстр. 

№9437, н.д. О.Сугоняко) 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо удосконалення питання просування по службі (реєстр. №10145, н.д. 

Ю.Бублик) 

II. Виконання контрольних повноважень 

4. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству 

України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у 

сфері державної служби 

5. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аналізу використання 

коштів державного бюджету на оплату праці працівників органів державного 

управління 

III. Різне 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64779

