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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. № 2260), поданий 

народними депутатами України А.Шкрум, В.Безгіним, М.Безуглою, 

О.Корнієнком. 

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи законопроект 

розроблено у зв’язку з необхідністю приведення положень деяких законів 

України у відповідність до Закону України «Про державну службу», 

удосконалення електронної форми комунікації між громадянами, інститутами 

громадянського суспільства та державними органами, а також уточнення 

окремих понять. 

З цією метою законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу 

законів про працю України, законів України «Про Службу безпеки України», 

«Про статус народного депутата України», «Про Антимонопольний комітет 

України», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про 

звернення громадян», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні», «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів», «Про Раду національної безпеки і оборони 

України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про Статут внутрішньої 
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служби Збройних Сил України», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про державну службу» та  інших законів України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку зазначає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект потребує доопрацювання. Так, Головне управління висловило 

низку застережень щодо: запропонованого механізму правового регулювання 

застосування електронної форми документів (в частині визначення 

«автоматичного режиму» електронного документообігу, обов’язковості підпису 

громадянина під електронним зверненням, черговості розгляду електронних 

звернень, використання термінів «електронна форма документу» та 

«електронний документ» тощо); порядку розгляду звернень громадян 

уповноваженими особами; непоширення законодавства про працю на державних 

службовців, з якими укладається контракт; припинення державної служби за 

ініціативою суб’єкта призначення без отримання згоди виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника); порядку 

проведення розрахунку при звільненні державного службовця; необхідності 

узгодження між собою Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України та 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». 

Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України, Комітет вважає за необхідне внесення при 

підготовці законопроекту до другого читання пропозицій і поправок щодо 

виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті 

законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів 

Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, 

Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 23 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. № 2260), поданий 

народними депутатами України А.Шкрум, В.Безгіним, М.Безуглою, 

О.Корнієнком. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. № 2260), поданий 

народними депутатами України А.Шкрум, В.Безгіним, М.Безуглою, 

О.Корнієнком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

3. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно 

до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 

поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 
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законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

5. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


