
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань бюджету  

04 березня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, колеги! Я вас вітаю, що всі все-таки 

зібралися і виконали розпорядження  Голови Верховної Ради. Я прошу вас 

зареєструватися, прошу активівувати ваші картки. Ще хтось не 

активівувався. Пан Олександр Качура, можна відійти від телефону і 

зареєструватися. А хто ще?  

Перевірте, будь ласка,  інженерна служба, щоб реєстрація пройшла в 

усіх. (Шум у залі) Вже є, перший раз не спрацювало щось.  

Хтось ще не зареєструвався. Я прошу всіх, перевірте, будь ласка,  

реєстрацію.  У нас 24 депутати, а реєстрація – 17. Я прошу пройти по залу і 

перевірити реєстрацію. 

Шановні народні депутати, інженерна служба попросили ще раз 

перереєструватися. Достаньте, будь ласка,  з лоту ваші картки й ще раз 

перереєструйтесь.  (Шум у залі)  

Пане Олександре, від вас це дивно чути. Саме  з  вашою заявою 

активізували  "Електронний комітет". От бачите, одразу всі зареєструвалися.  

Дякую всім.  Вибачте за затримку. 

Шановні колеги, зареєструвались 24 народних депутати. Склад нашого 

комітету – 28 народних депутатів. У відповідності до статті 44 Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України" засідання комітету є 

повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого 

Верховною Радою України складу його членів. 

На засіданні присутні більше половини від затвердженого складу його 

членів, засідання комітету є повноважним. Розпочинаємо засідання.  

Колеги, пропонується прийняти порядок денний за основу. Прошу 

поставити електронне голосування. Прошу підтримати і проголосувати.  
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За – 24, проти – 0, утримались – 0. Одноголосно. Рішення прийнято. 

Переходимо до питання порядку денного.  

А, в цілому, я перепрошую.  Пропонується прийняти порядок денний в 

цілому. Перепрошую. Поставте, будь ласка, голосування. Прошу підтримати 

і проголосувати. 

За – 24. Рішення прийнято. 

Переходимо до питання порядку денного. Про заяву Прем̓єр-міністра 

України Гончарука Олексія Валерійовича.  

Колеги, до комітету за дорученням Голови Верховної Ради України 

надійшла заява Прем̓єр-міністра України Олексія Гончарука про його 

відставку. В системі "Електронний комітет" є документ. Звертаю вашу увагу, 

що відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України 

вирішення питання про відставку Прем̓єр-міністра України належить до 

повноважень Верховної Ради України. Згідно з частиною другою статті 115 

Конституції України, частинами першою, третьою та четвертою статті 15 

Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Прем̓єр-міністр України 

має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Прем'єр-

міністр України звільняється  з посади з дня прийняття рішення про його 

відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прийняття  

Верховною Радою України рішення про відставку  Прем'єр-міністра України 

має наслідком відставку всього складу  Кабінету Міністрів України.  

Пропоную членам комітету обговорити дане питання. Хто бажає 

виступити? Прошу, Ігор Гузь. Олександр Качура потім.  

Прошу, вам слово. 

 

ГУЗЬ І.В. Ігор Гузь, депутатська група "За майбутнє". Ясно, що ми 

проголосуємо. Друзі, але давайте  так.  Якщо наш комітет  профільний, 

наскільки я розумію. Так, Андрій Андрійович?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. 
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ГУЗЬ І.В. Хто представляє сьогодні цю позицію? Представника уряду в 

парламенті, наскільки я розумію, немає. Жодного з урядовців немає. Якось 

так, знаєте. Міністр Бабак іде, а ніхто не приходить, не запрошує, не знаємо 

ситуації. Так само тут. Серйозне ж питання. Ми сьогодні  будемо голосувати 

і тому подібне. Бачення нема. Формалізована історія, нам роздали копію, що  

є така заява. О'кей, питань немає. Але хотілося б задати питання, бачення і 

так далі.  

Наприклад, мене хвилює, я не знаю інформації, але міністр Дубілет, 

наскільки я розумію, якого я особисто як громадянин, як народний депутат 

його дії підтримую. Я бачу, що він не буде в наступному уряді. Тобто дуже 

багато запитань, на які немає відповіді. І хотілося б тут задати, а  нема кому.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам. 

Ми маємо те, що маємо, як вже казали. Але ми йдемо по процедурі і ми 

її не будемо порушувати.  

Олександр Качура, прошу, вам слово.   

 

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді, 

коли ми призначали цей склад уряду, я їм казав, що, хлопці, у вас немає 

чотири, п'ять місяців, півроку, у вас є  максимум три місяці для того, щоб 

показати результат. Це стало причиною вже, але відсутність результату на 

сьогоднішній день і причиною заяви пана Гончарука.  

У нас в Україні немає кріпосного права. Регламентом не передбачено, 

що Прем'єр-міністр повинен бути присутнім на засіданні комітету в разі 

подання такої заяви. Тому я вважаю,  що ми в обов'язковому порядку повинні 

задовольнити дане прохання. Тримати нікого ми не будемо. Не можуть   

впоратися із завданням, значить, не можуть. Так що тоді будемо  відправляти 

у відставку.  
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Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре, за вашу позицію. 

Роман Лозинський, прошу, вам слово.  

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Доброго ранку всім. Роман Лозинський, фракція 

"Голос". 

Ну, насправді, знаєте, я вже не знаю, що сказати. от зараз у мене було 

дежавю. У мене щойно було дежавю, коли Ігор Гузь місяць тому теж 

говорить про  відсутність тут  профільного міністра і так далі, і так далі. 

Ну по-перше, я не знаю, чи це можна назвати кріпосним правом, 

прописано в Конституції   контрольну функцію Верховної Ради, зокрема в 

Законі України  про  комітети контрольну функцію комітетів Верховної Ради. 

Не знаю, чи можна  назвати це кріпосним правом, але після минулого театру 

абсурду і сюрреалізму, який у нас, на жаль, на платформі нашого комітету 

відбувся з пані Бабак, я зініціював законопроект, який, дякую, підписали 

більшість членів цього комітету (ми щойно зареєстрували, то буде 

можливість ще підписати) про обов'язкову присутність, про обов'язкове 

звітування  міністрів, у тому числі Прем’єр-міністра під час того, як він іде у 

відставку за власним бажанням. Тому що ми повинні говорити про сталість  

політики, ми повинні говорити  про послідовність, і ми повинні говорити не 

про вегетативний стан членів комітету і не про вегетативний стан 

парламентарів, які просто по процедурі мають  тиснути кнопки. Це перше.  

Друге. На  жаль,  ми досі продовжуємо жити в такій, знаєте, 

президентсько-телеграмно-канальній республіці, де ми дізнаємося і більшість 

інформації мусимо отримувати з якихось незрозумілих джерел інформації. Я 

би дуже хотів, щоби ми  перед тим, як будемо надалі комітетом приймати ті 

чи інші рішення, ми могли їх зважено приймати, ми могли мати інформацію 

до комітету, задовго до комітету. Зокрема, ну вчора, чесно кажучи, у мене 

усмішку таку, знаєте,  викликало про заяву Прем’єр-міністра України. Ну 



5 

 

очевидно було яка заява, так, не будемо тут   грати вар'ята, але тим не менше, 

повинно бути розуміння, хто буде наступним Прем’єр-міністром, хто буде 

наступним нашим профільним міністром. Ви знаєте? Ну в телеграм-каналі 

видно  пару прізвищ. Ми знаємо як комітет, хто буде нашим  наступним  

профільним міністром?  Ви знаєте, хто буде Прем’єр-міністром?  (Шум у 

залі) Мабуть, фракція монобільшості знає, і мабуть  це буде наш теперішній 

профільний міністр, але насправді я би дуже хотів, щоб ми припиняли оці 

реально сюрреалістичні методи, у нас немає сюрреалістичного функції 

комітету, чи парламентарів. І щоб менше займалися формальностями і 

процедурними питаннями, а більше займалися суттю, тому що це буде вічний 

двигун. Новий Прем'єр-міністр, нові міністри, які постійно будуть 

оновлюватися в такому режимі, як зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я трошки додам, те, що ви кажете сюрреалізм, я 

думаю, що це ваша особиста думка, і на сьогодні ніхто не скаже, що у нас 

комітет закритий чи отримує інформацію в останній час. 

Коли надійшла заява, дата стоїть 03.03. Повідомлення було від Голови 

вам для нас всіх у залі. Те, що ви кажете про міністрів, так, це наш 

профільний міністр, ми тепер будемо його погоджувати і робити, скажемо 

так, ми будемо дізнаватися хто це. Але я впевнений, що ті зауваження і 

застереження, які у вас є, так, вони, дійсно, наразі можуть бути, але не в такій 

критичній формі. Тому що ви теж розумієте, і ви в залі теж спілкуєтесь і 

розумієте по кожному питанню, які будуть наслідки, які є повноваження в 

кого. І в Регламенті не прописано, коли Прем'єр подає свою заяву на 

звільнення чи призначення, що він повинен прийти до комітету.  Тому я тут 

сподіваюсь, що у нас в усіх єдина думка. Дякую вам за вашу позицію. 

Олександр Качура, з процедури. 

 

КАЧУРА О.А. Да. Колеги, все-таки якщо надходить заява, якщо хочете 

звільнитися з роботи, то вас ніхто тримати права не має. Щодо, дійсно, 
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регламентних процедур, спочатку надходить заява про складання своїх 

повноважень про прохання відставки від Прем'єр-міністра діючого. Потім 

коаліція депутатських фракцій або монобільшість, як називають, приймає 

рішення кого призначити Прем'єр-міністром. І тільки після цього Прем'єр-

міністр вносить подання щодо міністрів. Тому  процедура така, і говорити 

про те, що зараз комітету чогось невідомо, це точно буде неправильно, тому 

що такої процедури немає. Давайте рухатись за процедурою, за буквою 

закону, саме для цього обирали народними депутатами партію "Голос", 

партію "Слуга народу", всіх інших, щоб ми дотримувались букви закону.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую за вашу позицію. 

Безгін, з процедури, потім далі. 

 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую пане голово.  

Дивіться, у мене кілька тез. Перша з приводу, власне, заява. Я думаю 

тут ми вже цю позицію неодноразово озвучували, що якщо людина хоче йти 

за власним бажанням,  в принципі, немає сенсу її тримати насильницько.  

Дякую пану Олександру Качурі за те, що процедуру більш детально 

розтлумачив. Але все ж таки тут я, що стосовно профільного міністра. 

Дійсно, перед тим, як ми мали б його голосувати безпосередньо в залі 

засідань, я б хотів побачити претендента на цю посаду безпосередньо на 

засіданні нашого комітету, щоб ми мали можливість з кандидатами на посаду  

міністра  розвитку громад і територій провести бесіду тут і отримати 

відповіді, як він взагалі бачить і кадрову політику в міністерстві, і, власне, 

роботу над пріоритетними реформами, які зазначені і урядом, і Президентом.  

Тому, якщо в нас буде така процедура і можливість, я  думаю, що це 

було би зробити вкрай правильно, ніж просто голосувати за людину без 

попередньої комунікації. Дякую. 

 



7 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віталію. 

Лариса Білозір і  Олена Шкрум. Прошу, вам слово,  

 

БІЛОЗІР Л.М. Шановні колеги, от і настала ця мить. Нинішній уряд, 

дійсно, увійде в історію як наймолодший  уряд, але також в активі його буде і 

те, що вони пропрацювали найкоротший термін. 

Чесно вам скажу, ми сподівалися на співпрацю. Самою великою 

помилкою цього уряду  було те, що, звичайно, в них  було дуже багато 

викликів, перед ними стояло. Але у нас не було ділової комунікації.  Я як 

депутат-мажоритарник представляю 200 тисяч людей, своїх виборців. Я 

намагалася  представляти їх інтереси і співпрацювати з урядом, було десятки 

зустрічей, звернень, запитів. І, на жаль, співпраці не було. 

Тому я дочекалася цього моменту. І чесно хочу сказати, що це дуже 

добре, що прийнято таке рішення, що  Прем'єр-міністр  написав заяву. Але ж  

теж мене хвилює питання, що ми не бачимо і не знаємо нашого профільного 

міністра. Там є різні варіанти. Тому хотілося би все ж таки розуміти, хто ця 

людина взагалі, яка фактично очолить профільне міністерство, яке робить 

основну реформу в країні – реформу децентралізації.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ларисо, за  вашу. 

Олена Шкрум. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую, колеги.  

Доброго ранку! Дивіться, у нас, насправді, непогана вийшла дискусія. 

Мені здається, що треба говорити не тільки з точки зору букви  закону або 

процедури, а і для чого ці процедури прописані в законі. Бо насправді, якщо 

ви задасте собі питання, навіщо в законі прописано, що спочатку розглядає 

звільнення міністра або Прем’єр-міністра комітет, так само, як навіть, коли 

депутат подає заяву на те, що він хоче скласти добровільно свої 
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повноваження, він має прийти в залу, його рішення має розглянути комітет, а 

потім має розглянути це рішення зала. То, в принципі, це баланси і противаги 

в усьому світі для того, щоб, дійсно, заява була добровільною, по-перше. По-

друге, щоб заява була з причин саме тих, які викладені в заяві. І в принципі, 

це має перевіряти в тому числі і комітет, і зала Верховної Ради, коли за це 

голосує. 

Тому так, дійсно. На жаль, я не знаю, чи запрошували пана Гончарука, 

Прем’єр-міністра діючого до нашого комітету, але хотілося б, щоб дійсно до 

нашого комітету частіше приходили міністри, навіть частіше, ніж це було 

попередньо. 

Для мене очевидно, що заяву треба задовольняти. І я, і фракція 

"Батьківщина" будемо голосувати за заяву на звільнення Прем’єр-міністра, 

оскільки він її сам подав. Хотілося б почути все-таки його причини особисті. 

Але я тут повністю погоджуюсь зі своїми колегами, що коли буде мова йти 

про профільного міністра, то сто відсотків, комітет має заставляти себе 

більше поважати і має приймати дуже активну участь у тому, щоб ми могли 

хоча б, якщо не весь комітет, хоча б дуже хотілося, щоб увесь комітет, – то 

принаймні фракція монобільшості в комітеті точно має знати людину, яка 

буде профільним міністром, має проводити співбесіди, має рекомендувати 

людей. 

І, знаєте, колеги, я от зараз скажу таку річ не як там представник 

опозиційної фракції, а просто як людина, яка вивчала "Державу і право" 

теорію дуже довго. У нас насправді в перший раз в історії України 

мажоритарний уряд, тобто уряд більшості, да, коли уряд сформувала одна 

фракція, і зазвичай в теорії "Держави і права" це означає, що це буде 

найбільш стабільний уряд, який зможе пропрацювати 5 років і виконати свою 

програму, бо це одна фракція його подала. 

А у нас вийшло, що уряд найкоротший. І це насправді причина 

задуматися, чому у нас так вийшло, тому що якраз уряд більшості завжди є в 

усіх країнах найбільш стабільним. А у нас так вийшло, мабуть, тому що все ж 
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таки за Конституцією фракція, яка формувала цей уряд, вона не формувала 

цей уряд насправді. Вона не подавала Президенту представника кандидата на 

Прем’єра, а Президент далі не повертав. 

І в мене вчора було дуже цікаве спілкування із журналістами і з 

деякими нашими колегами, коли багато з наших колег навіть не знають про 

те, що саме коаліція і фракція коаліції має подавати кандидатуру Прем’єра 

Президенту і ті кандидатури проговорювати. В деяких країнах вони 

проговорюються по 80 днів, по 60 днів. Меркель, наприклад, обирали після 

того, як обговорювали 84 дні, що буде саме пані Меркель, а не хто інший. І 

саме тоді це подається Президенту, Президент вносить назад цю 

кандидатуру, якщо він з нею погоджується. Або не вносить, якщо не 

погоджується. У нас це все трошки пішло з іншої сторони зі зрозумілих 

причин, але саме тому воно і не дуже працює. 

І останнє, що я скажу. Ви знаєте, колеги, треба говорити ще про 

майбутнє. Насправді, наш комітет може дуже сильно допомогти будь-якому 

наступному уряду в частині реформи державного управління. Я вважаю, що 

ця реформа має бути розпочата терміново і має бути реформою номер один 

для будь-якого Прем'єр-міністра будь-якого уряду. І тут ми з вами точно 

можемо допомогти, можливо, бути більш активними, можливо, більш 

критикувати публічно чи не публічно, і це точно запустить  

переформатування самого уряду. І я думаю, що першим рішенням треба в 

тому числі вимагати зміни Закону про Кабінет Міністрів і ЦОВВ. Це 

допоможе будь-якому Прем'єр-міністру отримати насправді контроль і 

провести аудит країни, і зробити функції країни більш ефективними.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам.  

Те, що ви кажете, знаєте, у нас ще проблема уряду, яка була,  є багато 

теорій і трошки не вистачило практики. Тому саме так, як в книжках пишуть, 

що коли є більшість, вона повинна. Але ніхто не повинен, реальність трошки 
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інакша. Тому ми теж ламаємо ту систему, яка закоренилася 28 років, яка 

надавала змогу навіть чи в опозиційній фракції, чи в новій фракції, ми 

робимо зміни для країни, зміни для кожного українця.  

Я впевнений, що в якій би ви не були опозиційній партії чи фракції, ви 

теж дбаєте про наших людей, і ми разом з вами йдемо до змін нашої країни. І 

я вам дякую за вашу роботу активну по державній службі, там, де ви дійсно 

гарний фахівець, і ваша думка не тільки враховується, а ви знаєте, що деякі 

ініціативи подаються вами особисто, вони дуже цінні. Ми це дуже цінуємо. 

Дякую, пані Олена. 

Ще хтось бажає виступити? Олександр Корнієнко, прошу. 

 

КОРНІЄНКО О.С.  Да, я коротко хочу розвіяти міфи про те, що "слуги 

народу" не знають, кого будуть призначати. Все ми знаємо. Все ми знаємо. 

Вчора були озвучені всі кандидатури, на деякі посади є кілька кандидатур.   

Тому зараз медійно це не подається для того, зокрема, щоб провести 

правильні подалі з ними консультації. Це по-перше. 

По-друге, на відміну від того, як це завжди було в країні, ми, коли 

бачимо, що щось не працює і люди це нам кажуть, через депутатів, в першу 

чергу (у нас багато мажоритарників, найбільше в історії) через опитування 

соціологічні і так далі, то ми відразу робимо висновки і зокрема приймаємо 

кадрові рішення. І зокрема непрості. І те, що цей уряд пробув такий короткий 

термін, це нам будуть закидати, я хотів би сказати, що в цьому є і позитивна 

сторона, що швидко була реакція на це і на результати роботи цього уряду і з 

боку Президента, і з боку нашої політичної сили. І ми далі будемо так само 

кадрові рішення приймати дуже швидко і дуже зібрано, і не зважаючи там на 

якісь хто кого захищає, хто кого вважає якого рівня професіоналами і так 

далі. Тому що ситуація в країні, в світі, вона така, що треба ці рішення 

приймати швидко. І я думаю, що той уряд, який сьогодні, дай Бог, ми 

сформуємо, він буде більш фахово, більш практично і більш предметно 
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реагувати на всі виклики долі, які очікують нашу країну найближчі пару 

тижнів і в цьому році, і найближчі пару років.  

Щодо реформи державного управління, не можу з вами не погодитись, 

пані Альона, ми з вами вже давно цим займаємось. І дійсно в мене є 

пропозиції до Прем̓єр-міністра, я йому вже їх неформально озвучував. Я 

думаю, що ми запросимо або Прем̓єр-міністра, або того, хто буде відповідати 

далі за державну службу, за реформу державної служби, до нас в комітет і 

фахово поговоримо як виходити з цієї ситуації, в якій ми опинилися. Тому 

що ми всі розуміємо, що зараз певний ступор в реформі державної служби, 

вона не рухалась. Це одна з претензій до минулого уряду, вона більш така 

дуже фахова, вона менш зрозуміла простим людям. Але вже стає зрозуміліше 

простим людям, коли в районній державній адміністрації немає персоналу, 

коли в обласній державній адміністрації проблеми з персоналом і так далі. 

Щоб ми не опинились після реформи децентралізації без службовців взагалі 

в країні, нам треба зараз вже цим почати дуже предметно займатись, ми цим 

обов'язково будемо займатись.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре, за вашу думку.  

Я сподіваюсь, що всі отримали відповіді на запитання.  

Чи є ще хтось хто хотів би щось додати?  

Якщо ні, вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 

115 Конституції України прийняти відставку Прем'єр-міністра України 

Олексія Валерійовича Гончарука. Керуючись пунктом 1 частини першої 

статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" доручити 

народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України відповідний проект постанови. Доручити виступити 

на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду даного 

питання мені як голові комітету.  
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Прошу підтримати і проголосувати. Поставте, будь ласка, голосування.  

За – 23, проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято.  

Шановні колеги, чи є у колег заяви, пропозиції? Да, прошу.  Олександр 

Корнієнко.  

 

КОРНІЄНКО О.С. У мене просто коротка інформація, що у нас тут є 

пан Гурін, і в нас відбувається, продовжують відбуватися консультації по 

децентралізації, по змінах в Конституцію. Вони відбуваються дуже, на наш 

погляд, жваво, ефективно, інклюзивно. І хотів би просто проінформувати, що 

там у нас деякі зміни будуть в графіку, і ми хотіли б фінальне обговорення в 

Києві відтермінувати десь в район там тижня наступного пленарного. Це з 

16-го, здається? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З 16-го. З 17-го по… 

 

КОРНІЄНКО О.С. Да. І наступний тиждень, коли у нас буде виїзна 

робота в Страсбурзі, ще провести кілька додаткових, можливо, зустрічей або 

в Києві, або ще в регіонах. Ми зараз працюємо над цим планом, щоб ще 

залучити до обговорення ще додаткові маси людей.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Дмитро Гурін, прошу взяти тоді до уваги вам.  

Шановні колеги, я оголошую в засіданні комітету перерву. Колеги, нам 

прийдеться ще раз зібратися на засідання, щоб розглянути подання 

Президента України Володимира Зеленського про призначення нового 

Прем'єр-міністра України.  

Про місце і час проведення засідання комітету вас буде 

проінформовано додатково. В WhatsApp, да. 

Хто з членів комітету має бажання підписати постанову про відставку, 

прошу підійти до президії.  
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Дякую. Комітет не закриваємо. 

 

(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас зареєструвався 21 народний 

депутат.  Ми оголошували перерву в засіданні на 9 ранку. Засідання комітету 

було повноважним, на ньому були присутні 25 членів комітету. Зараз на 

засіданні присутні 23 вже народних депутати. І продовження засідання 

комітету є можливим і повноважним. Продовжуємо засідання. 

Пропоную включити до порядку денного засідання комітету питання 

про подання Президента Володимира Олександровича Зеленського про 

призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича Прем'єр-міністром України. 

Прошу підтримати та проголосувати.  

Хто – за?  Порахуйте, будь ласка.  Хто – проти? Хто – утримався? Двоє. 

22 – за,  2 – утримались. Рішення прийнято.  

Переходимо до наступного питання порядку денного. Про подання 

Президента України Володимира Олександровича Зеленського про 

призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича Прем’єр-міністром України. 

Колеги, за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга 

народу", яка згідно з частиною десятою статті 83 Конституції України має 

права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді  України  дев'ятого 

скликання  Президентом України Володимиром Зеленським до парламенту 

внесено подання  про призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича на 

посаду Прем’єр-міністра України. Відповідно до пункту 12 частини першої 

статті 85 Конституції  України до повноважень Верховної Ради України  

належить вирішення питання  про призначення за поданням Президента 

України Прем’єр-міністра України.  

Надаю слово Представнику Президента у Верховній Раді Стефанчуку 

Руслану Олексійовичу. Прошу. 
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СТЕФАНЧУК Р. О. Дякую.  

Вельмишановні народні депутати, вельмишановні колеги, я як 

Представник Президента у Верховній Раді я  прошу підтримати це   подання 

Президента України і за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", 

яка у Верховній Раді України дев'ятого скликання має права коаліції 

депутатської фракції, підтримати внесення на розгляд Верховної Ради 

України  подання  про призначення  Прем’єр-міністром України Дениса 

Анатолійовича Шмигаля. Будь ласка. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Надаю слово кандидату на посаду Прем’єр-міністра 

України Шмигалю Денису Анатолійовичу. Прошу, вам слово.  

 

ШМИГАЛЬ Д.А.  Дякую за слово. 

Буду вдячний за довіру депутатському корпусу. Можу зараз зразу 

пообіцяти таку тісну конструктивну співпрацю з комітетом профільним і з  

парламентською залою. Вже ми говорили на фракції, очікуємо з  перших днів 

пропозиції від кожного комітету по тих реформах і напрямках, які вже були 

розпочаті, для того, щоб зберегти  таку інституціональну пам'ять, і рухатися в 

тому руслі, в якому ми цей рух розпочали.  

За пропозицію комітету, за підтримку комітету буду вдячний. Дякую за 

увагу.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

До нас  ще приєднались…  27 народних депутатів. 

Пане Ігоре, у вас запитання, да? Прошу, вам слово. Ігорь Гузь.  

 

ГУЗЬ І.В. Ігор Гузь, "За майбутнє". 

Пане Денисе, я так розумію, що все-таки зараз ви будете призначені 

Прем’єр-міністром. 
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Прохання наступне. Наш комітет, я сподіваюсь, з вашою допомогою 

повинен все-таки в жорсткому такому режимі завершити питання 

децентралізації. Я думаю, ви як екс-голова обласної адміністрації, як не так 

довгий період часу керівник профільного міністерства розумієте ці речі. Я 

сподіваюсь, що у вас буде пріоритет. Ми тут ваші союзники при всіх 

нюансах, але ми маємо відбити всі атаки, які можуть бути.  

Є у нас в багатьох колег занепокоєння з приводу профільного міністра, 

який там обговорюється, з приводу того, наскільки він розуміє цю тему, бо 

прийшов з бізнесу, наскільки він в області, якою керував, зміг там питання ці 

проводити, тому що там теж є багато нюансів. Але ми сподіваємося, що ви 

оцю тему візьмете як пріоритетну і зможете завершити, щоб місцеві вибори в 

кінці жовтня змогли стартувати, вже фактично завершити основний етап.  

Дякую.  

 

ШМИГАЛЬ Д.А.   Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.      

Чи всі народні… Шановні депутати, я розумію, що у нас багато, всі 

надамо слово, але я дуже прошу, так як у нас перерва невелика, щоб ми 

встигли всі задати питання.  

Прошу, Олена Шкрум, по гендерній квоті. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую.  

Шкрум Альона, фракція  "Батьківщина". Пане Денис Анатолійович, я 

сподіваюсь, що насправді не лише децентралізація для вас буде одним з 

головних завдань, у вас буде дуже багато завдань – і по економіці, і по 

промисловості. А я дуже сподіваюсь від себе особисто і, сподіваюсь, від 

комітету, що також по реформі державного управління і державної служби. 

Ви були державним службовцем достатньо тривалий час, ви знаєте ті зміни, 

які відбулися, і тому я маю надію, що ви розумієте, тому що це одна теж з 
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реформ номер один, без якої, в принципі,  доручення Прем'єра ефективно не 

виконується в уряді. І от мені б хотілося почути від вас дуже коротко, 

розуміючи брак часу, чи готові ви очолити Координаційну раду з реформи 

державного управління. Вона, на жаль, в усіх країнах світу очолюється або 

профільним віце-прем'єром, або Прем'єром, у нас же вона очолюється на 

рівні Міністра Кабінету Міністрів або навіть нижче на рівні директора 

департаменту і не дає своїх наслідків. І чи готові ви з нашою допомогою 

почати, не завершити реформу децентралізації, а почати реформу державного 

управління? 

Дякую.  

 

ШМИГАЛЬ Д.А.  Дякую за ваше питання.  

Насправді, Міністр Кабінету Міністрів, якого я буде рекомендувати 

призначити, він кандидат наук якраз в галузі реформування державної 

служби. Він, дійсно, крутий і він сім чи вісім разів проходив конкурс на 

посади, він проходив АТО, він просто, дійсно, така потужна особистість і 

дуже вагомий спеціаліст.  

Звичайно, я буду в цих всіх реформах. Я не можу вам зараз, щоб потім 

не бути брехуном, пообіцяти, що я там буду лідером цього, але точно буду ці 

речі підтримувати, і знаю, хто їх буде реалізовувати, хто в цьому 

високопрофесійний. Але дякую за вашу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, ви. А потім Лариса Білозір, Безгін. 

 

_______________.  Давайте Ларисі поступлюся.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лариса Білозір, прошу, вам слово.  

 

БІЛОЗІР Л.М. Денис Анатолійович. Лариса Білозір, група "За 

майбутнє".  
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Прохання також. В світлі того, що відбувається процес децентралізації, 

в нас абсолютно охорона здоров'я йде окремо від цього процесу. Я прошу 

вмонтувати це все, розглянути і долучити також Міністерство регіонального 

розвитку. Переглянути ті постанови, які все ж таки можливо, з опорними 

лікарнями, коли послуги вже не визначилися, просто такі медичні майдани на 

місцях. Я прошу вас все ж таки включитись в цей момент і все ж таки по 

охороні здоров'я відкласти цю реформу, щоб запустити її з моменту 

формування нового адмінтерустрою. Це просять всі лікарі. Це просять всі 

регіони, обласні ради і районні ради. Тому що фактично не мають коштів на 

те, щоби…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, питання зрозуміле. Дякую. 

 

 ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую.  

Ми попрацюємо над цим з профільним комітетом і, звичайно, і вас 

запросимо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Віталій Безгін.  

 

БЕЗГІН В.Ю. Так, я дуже коротко, 10 секунд. Я, власне, це на фракції 

вже наголошував. Реформа децентралізації, я думаю, це спільна позиція 

комітету: вкрай необхідно зберегти ті кадри, що були на посадах заступників, 

на посадах радника Прем'єра. В контексті реформи велике прохання звернути 

на це увагу.  

Дякую. 

 

ШМИГАЛЬ Д.А.   Дякую.  
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_______________. Денис Анатолійович, я впевнений, що ми сьогодні 

приймемо правильне рішення, тому що я сьогодні на 100 відсотків 

упевнений, що ми правильний вибір зробимо всією Верховною Радою, не 

тільки депутатською фракцією.  

Я б хотів би тут не питання, а дві пропозиції. По-перше, хотів би, щоб 

профільне міністерство першим своїм дорученням всім міністрам дали 

завдання, щоб вони комунікували напряму по законодавчим всім ініціативам 

з профільними комітетами.  

По-друге, коли ви будете призначати представника у Верховній Раді 

Кабінету Міністрів, щоб це була людина, і вона чітко розуміла, що усіма 

мажоритарниками треба спілкуватися, що треба всі прохання, які надходять, 

щоб вони хоча б вислуховувалися, я не кажу, що задовольнялися, хоча би 

вислуховувалися. Тому що у вас дуже багато буде завдань стояти перед вами. 

Оцей представник  це буде дуже важлива людина в комунікації, тому що 

проблема цього уряду, який іде у відставку… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександр, у нас час. 

 

_______________. Проблема в тому, що він не комунікував з 

Верховною Радою.  

Дякую. 

 

ШМИГАЛЬ Д.А.   Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Рубльов, і ми на цьому завершуємо. 

 

РУБЛЬОВ В.В. Підтримуючи вас, я тільки одне побажання. Знайдіть 

хоча би раз у місяць час зустрітися з мажоритарниками, коли приїжджають з 

округів. 
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Дякую за розуміння, і ми вас підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, всі задали питання, які були у вас. 

Тому вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 

114 Конституції України призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича 

Прем’єр-міністром України. Доручити виступити на пленарному засіданні 

Верховної Ради України під час розгляду даного питання прошу мені як 

голові комітету. 

Хто – за? Хто – проти? Утримались? Троє.  

24 – за. Рішення прийнято. 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошую в засіданні комітету перерву. Колеги, нам 

прийдеться ще раз зібратися на засідання, щоб розглянути подання Прем’єр-

міністра про призначення членів Кабінету Міністрів. Про місце та час 

проведення засідання комітету буде проінформовано додатково, але сьогодні. 

Дякую. Да, сьогодні.  

 

(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми продовжуємо наше засідання. 

Ми оголошували перерву у засіданні. На 17:05 засідання комітету було 

повноважне, і на ньому було 27 членів комітету. Зараз на засіданні, скільки у 

нас, Дмитро Валерійович, прошу озвучити. Юра, кількість людей зараз. 24. 

Зараз на засіданні присутні 24 народних депутати. І продовження засідання 

комітету є можливим і повноважним. Продовжуємо наше засідання.  
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Пропоную включити до порядку денного засідання комітету питання 

про Подання Президента України Зеленського Володимира Олександровича 

про призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ України; 

Андрія Тарана міністром оборони України та подання Прем'єр-міністра 

України Шмигаля Дениса Анатолійовича про призначення інших членів 

Кабінету Міністрів України.  

Прошу підтримати та проголосувати. Хто – за? Прошу порахувати. Хто 

– проти? Утримались?  

 

______________. 23 – за, 2 – утримались.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 23 – за, 2 – утрималось. На засіданні 25 людей. 

Рішення прийнято.  

Питання порядку денного. Про подання Президента України 

Володимира Олександровича Зеленського про призначення Дмитра Кулеби 

міністром закордонних справ України; Андрія Тарана міністром оборони 

України та подання Прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса 

Анатолійовича про призначення інших членів Кабінету Міністрів України.  

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України 

до повноважень Верховної Ради України належить вирішення питання про 

призначення за поданням Президента України міністра оборони України, 

міністра закордонних справ України та призначення за поданням Прем'єр-

міністра України інших членів Кабінету Міністрів України.  

Надаю слово Представнику Президента України Стефанчуку Руслану 

Олексійовичу щодо представлення кандидатів на посади міністра оборони 

України та міністра закордонних справ України. 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Дякую.  



21 

 

Вельмишановний пане голово, шановні колеги, відповідно до статей 

85, 106 і 114 Конституції України міністр оборони України призначається 

Верховною Радою України за поданням Президента України.  

Реалізуючи свої повноваження, викладені пунктом 10 частини першої 

статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України, Президент 

України вносить відповідне подання до Верховної Ради про призначення 

Тарана Андрія Васильовича на посаду міністра оборони України. Президент 

просить і комітет і в подальшому і Верховну Раду підтримати дане подання.  

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хто з членів комітету бажає виступити з даного питання задати 

питання? Якщо тут немає запитань, переходимо  до наступного.  

Надаю слово Прем'єр-міністру України Шмигалю Денису 

Анатолійовичу щодо представлення кандидатів на посади членів… 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Я перепрошую, у мене ще міністр закордонних 

справ. Якщо ви дозволите.  

Шановний голово, шановні колеги, я перепрошую, у нас два міністри. 

Тому, з вашого дозволу, я також хочу, реалізуючи повноваження Президента, 

викладені у зазначених вже вище частинах відповідних статей Конституції 

України, внести відповідне подання до Верховної Ради України і відповідно 

до комітету спочатку про призначення Кулеби Дмитра Івановича на посаду 

міністра закордонних справ України. Також Президент звертається з 

проханням до комітету підтримати дане подання і винести його в зал.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто із членів комітету бажає виступити і задати 

питання з даного питання?  

Ігор Гузь, прошу, вам слово.  
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ГУЗЬ І.В. Дмитро Іванович. "За майбутнє", група. Єдине прохання до 

вас є. Живемо не певний час, ви бачите події, процеси. Я знаю вас, і ми всі 

знаємо вас як людину глибоко патріотичну,  яка не зійде з євроатлантичного 

шляху. І хотілося би, щоб ви в цих непевних часах, а вони, на жаль, 

наступили, все-таки в уряді тримали жорстку позицію, і у випадку якихось 

моментів все-таки ми надіємося на те, що ви жодним чином з цього шляху не 

зійдете як гарант цих моментів. Ще раз третій раз скажу про те, що, на жаль, 

дуже велика частина українців сьогодні боїться за те, що може бути розворот 

– той, за який, власне, ми не стояли на Майдані і не тільки. Я надіюся, що ви 

як майбутній міністр закордонних справ от за ці позиції будете стояти 

однозначно. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ще хтось бажає виступити? 

Якщо ні, тоді переходимо до надання слова Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Денису Анатолійовичу щодо представлення кандидатів на посади 

членів Кабінету Міністрів України. Прошу, вам слово. 

 

ШМИГАЛЬ Д.А. Шановний Андрій Андрійович, шановні народні 

депутати! Відповідно до частини восьмої статті 83, частини четвертої статті 

114 Конституції України вношу за пропозицією депутатської фракції 

політичної партії "Слуга народу" у Верховній Ради України дев'ятого 

скликання, яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України дев'ятого скликання, подання про призначення: Пристайка Вадима 

Володимировича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України… Іду по порядку, так?  

Рєзнікова Олексія Юрійовича на посаду віце-прем’єр-міністра України 

–  міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 
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Федорова Михайла Альбертовича на посаду віце-прем’єр-міністра України –  

міністра цифрової трансформації України; Авакова Арсена Борисовича на 

посаду міністра внутрішніх справ України; Бессараба Сергія Борисовича на 

посаду міністра у справах ветеранів України; Гутцайта Вадима Марковича на 

посаду міністра молоді і спорту України; Ємця Іллю Миколайовича на 

посаду міністра охорони здоров'я України; Криклія Владислава Артуровича 

на посаду міністра інфраструктури України. (Шум у залі)  Все вчасно. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ШМИГАЛЬ Д.А. Лазебну Марину Володимирівну на посаду міністра 

соціальної політики України; Малюську Дениса Леонтійовича на посаду 

міністра юстиції України; Немчінова Олега Миколайовича на посаду 

Міністра Кабінету Міністрів України; Уманського Ігоря Івановича на посаду 

міністра фінансів України; Чернишова Олексія Михайловича на посаду 

міністра розвитку громад  та територій України. 

У нас лишається чотири вакансії. І ми будемо планувати далі і 

працювати з комітетом над окремим напрямком –  це промисловий розвиток, 

окремий напрямок – агропромисловий комплекс. І також будемо вести 

розмову, коли підберемо кандидатури, найближчим часом окремо по 

енергетиці, окремо по екології. Тобто така стратегія. На даний момент із 

діючих членів уряду у нас вакансія першого віце-прем'єра – міністра 

економіки і три міністри. 

 

_______________. А освіта? 

 

ШМИГАЛЬ Д.А. Освіта –  також вакансія. Освіта і наука. 

 

_______________. І охорона здоров'я? 
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ШМИГАЛЬ Д.А. Ні, охорона здоров'я є, Ілля Миколайович Ємець.  

Освіта, культура, економіка з першим віце-прем'єром і Мінпаливо та 

охорони навколишнього середовища. Поки що не розділене, але воно є. 

Культура вже відділена від спорту. Спорт ми вже призначаємо окремо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Шановні колеги, вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини 

четвертої статті 114 Конституції України підтримати подання Президента 

України про призначення міністра закордонних справ України та міністра  

оборони України і подання Прем'єр-міністра України  про призначення 

інших  членів  Кабінет Міністрів України. 

У разі підтримки Президента України щодо міністра закордонних 

справ України та міністра оборони України і подання Прем'єр-міністра 

України щодо призначення інших членів уряду та сформування нового 

складу Кабінету Міністрів України рекомендувати Верховній Раді України 

звільнити з посад членів Кабінету Міністрів України, який перебуває  у 

відставці.  

Керуючись пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України "Про 

комітети Верховної Ради України", доручити народним депутатам України, 

членам комітету, розробити і внести на розгляд  Верховної Ради України 

проект Постанови Верховної Ради України про звільнення членів  Кабінету 

Міністрів України, який перебуває у відставці.  Доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду даного  

питання мені як голові комітету. 

Хто – за, прошу підтримати і проголосувати. Прошу трохи вище 

підняти руку, щоб порахувати  всіх.  

 

______________.  Присутні 26 членів комітету. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? Утримались?  

 

______________.  5 – утримались, 21 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 21 – за. Рішення прийнято.  

Хто з членів комітету має бажання підписати постанову про звільнення 

з посади членів Кабінету Міністрів України, який перебуває у відставці,  

прошу залишитися.  

Оголошую засідання  комітету закритим. Всім дякую. 

 

______________. Хто бажає підписати постанову, підійдіть, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі з кандидатами, хто хоче поспілкуватися, 

підходьте і спілкуйтесь.  


