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Про проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів  

Кабінету Міністрів України» 

(реєстр. № 3195 від 10.03.2020) 

_____________________________________________________________ 
 

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 законодавчих актів України щодо вдосконалення 

порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України» 

(реєстр. № 3195 від 10.03.2020), поданий народними депутатами України 

Лозинським Р.М., Безгіним В.Ю., Клочком А.А. та іншими. 

За визначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи метою 

законопроекту є надання комітетам Верховної Ради України та Верховній Раді 

України повноважень при розгляді питання про звільнення члена Кабінету 

Міністрів України заслуховувати його звіт про свою діяльність на посаді, а також 

приведення у відповідність до Конституції України положень Регламенту 

Верховної Ради України, якими регулюється порядок призначення та звільнення 

членів Кабінету Міністрів України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

проаналізувавши законопроект, в цілому підтримує запропоновані ним новели, 

спрямовані на усунення прогалин у Регламенті Верховної Ради України. 

Водночас, Головне управління висловлює зауваження щодо невідповідності 

чинному законодавству окремих положень законопроекту. З огляду на зазначене, 

Головне управління дійшло висновку, що за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання.   
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Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород, взявши до уваги висновок Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України та всебічно обговоривши питання, 

Комітет ухвалив: 
 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України» 

(реєстр. № 3195 від 10.03.2020), поданий народними депутатами України 

Лозинським Р.М., Безгіним В.Ю., Клочком А.А. та іншими, за наслідками 

розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 116 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк 

подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 

підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад 

членів Кабінету Міністрів України» (реєстр. № 3195 від 10.03.2020) до другого 

читання. 

3. 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 


