
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  

17 січня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги! Я прошу займати ваші 

місця. Прошу активувати ваші електронні картки. Ще у когось, подивіться, 

будь ласка, щоб в усіх картки активувались. Ще хтось один не активував. Всі, 

хто… 

Нагадую, що до складу нашого комітету входить 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 22, да? У кого не активувалась? 

Ага, у Ігоря. 23 – 23 народних депутатів. Тому повноважним засідання 

комітету є, 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 голосування. Прошу підтримати та проголосувати.  

За – 23. Проти – 0. Утримались – 0. Рішення прийнято.  

Слово надається народному депутату Олександру Корнієнку. Прошу, 

вам слово.  

 

КОРНІЄНКО О.С. Колеги, є пропозиція спробувати оперативно 

розглянути ще одне питання про ситуацію, яка склалася у зв'язку з витоком 

інформації, що містить персональні дані громадян з єдиного порталу вакансій 

державної служби. Тому що це предмет відання нашого комітету. Склалася 
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не дуже приємна ситуація, зараз прийде, ми викликали терміново вчора 

керівництво Національної агенції державної служби. Вони зараз підійдуть, 

да, наскільки я розумію? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А вони вже є чи немає?  

 

КОРНІЄНКО О.С. Ну, мають бути. Вони писали, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можете, будь ласка, зателефонувати?  

 

КОРНІЄНКО О.С. Я зараз уточню. Просто є пропозиція включити до 

порядку денного дане питання. Воно не може бути в "Різному", як мене 

проконсультував секретаріат, тому що нам треба прийняти рішення з цього 

питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, пропонується прийняти порядок денний в цілому з 

урахуванням пропозиції Олександра Корнієнка. Якщо не заперечуєте, прошу 

підтримати і проголосувати. Будь ласка, поставте голосування.  

За – 23. Проти – 0. Утримались – 0. Рішення прийнято.  

Переходимо до розгляду питання порядку денного про звільнення 

Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад та територій 

України.  

Колеги, за дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова до комітету для розгляду надійшло подання Прем'єр-міністра 

України щодо звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра 

розвитку громад та територій України, власне, на розгляд Верховної Ради 

України 16 січня 2020 року.  

Нагадаю вам, що відповідно до положень статті 13 Закону України 

"Про комітети Верховної Ради України" організаційна функція комітетів 



3 

 

полягає в попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання 

кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, 

призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє 

призначення, підготовці до розгляду Верховної Ради України відповідних 

висновків щодо цих кандидатур.  

Інформую вас, що внесення такого подання Прем'єр-міністром України 

відповідає положенню пункту 2 частини першої статті 18 Закону України 

"Про Кабінет Міністрів України". Водночас Верховна Рада України, 

керуючись положенням пункту 12 частини першої статті 85 Конституції 

України, має розглянути зазначене подання та може прийняти рішення про 

звільнення члену Кабінету Міністрів  України із займаної посади.  

Хтось з народних депутатів бажає виступити з даного питання? Ігор 

Гузь, прошу вам слово. 

 

ГУЗЬ І.В. Шановні друзі, а ми запрошували пані Альону Бабак?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми її не запрошували. Вона написала заяву за 

власним бажанням. 

 

ГУЗЬ І.В. Ясно.  

Дивіться, я вважаю, що це неправильно. Чому? Ми в парламенті і я в 

тому числі голосував за уряд і за міністра Бабак. Так, ми почули, що вона 

написала заяву про складення повноважень. Але, як на мене, якщо ми 

будуємо якісь цивілізовані європейського штибу стосунки, було би 

правильно, аби пані міністерка прозвітувала за свою роботу за декілька 

місяців;  друге, аргументувала нам, і це дуже важливо, як на мене, аргументи 

чому вона іде з посади. Це можуть бути різні аргументи: політичні, не знаю, 

там психологічні, несумісність якась, якісь інші моменти. І це дуже важливо, 

щоби ми ці речі розуміли. А отак просто… 
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І ще одне. Ну, гаразд, якщо немає пані Бабак, повинен бути хтось, 

представник уряду, який має теж аргументувати. Ну, яка все-таки причина 

того, що людина попрацювала, буквально, декілька місяців і, фактично, іде з 

посади. Це, насправді, є важливо, тому що в іншому випадку у нас, знаєте, 

призначення-звільнення буде відбуватися отак. Написали заяву, в Інтернеті 

ми почитали і все. Як на мене, це неправильна ситуація. І ми мали би 

заслухати тут пані міністерку.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу думку. 

Роман Лозинський, прошу вам слово.  

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Я, насправді, думаю, що ми пішли трохи не за тою 

логікою розгляду цього питання. Тому що перед тим, як давати слово на 

виступи народним депутатам, ми би мали прослухати принаймні когось, хто 

би пояснив, яка ситуація зараз склалась в міністерстві, яка причина цього 

звільнення і які індикатори, можливо, були не виконані. Я думаю, що тут 

кожний народний депутат підписаний на багато Telegram-каналів, але я 

думаю, що це не про інституції і не про парламентаризм, коли ми будемо 

зараз обмінюватися версіями, чому звільнено чи чому сам міністр подавала 

на звільнення, якщо ми цією інформацією будемо зараз оперувати з 

Telegram-каналів.  

Тому я думаю, що має бути чітко зрозуміло і на комітеті проговорено… 

Пане голово! Має бути проговорено, власне, якщо немає пані Альони, якщо 

вже не запросили, я вважаю, що це насправді дуже велика проблема, то щоб 

хтось від її імені озвучив причину такої заяви. І якщо така заява була за 

згодою сторін, то щоб ми почули, які цілі міністерства не були виконані, а 

такі були встановлені. Які індикатори були недопрацьовані, що стало 

підставою для такого звільнення. Тому що ми не можемо тут в межах 

комітету чи в межах Верховної Ради звільняти і призначати людей кожного 
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дня нових, тим більше, коли ми говоримо… Пане голово! Ну я звертаюсь до 

депутатів і до голови комітету. І коли голова комітету під час розгляду 

питання про відставку міністра, я думаю, що це не до кінця коректно. Так от, 

я пропоную, щоб ми все-таки заслухали від будь-кого, якщо немає міністра, 

яка причина відставки, які, можливо, не були виконані цілі і щоб ми на 

майбутнє обов’язково, коли розглядатимемо звільнення, запрошували тих 

людей, які ідуть у відставку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за вашу позицію.  

Причина звільнення – це за власним бажанням. Якщо людина бажає, 

вона може прийти і тут ніхто не заперечує у відкритості нашого комітету.  

Шановні колеги, ще є хто бажаючий виступити з даного питання? 

Олена Шкрум, прошу, вам слово. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую, колеги. 

Доброго ранку! По-перше, можливо, це питання вже задавалося, тоді 

вибачте, якщо я повторюся. Чи є офіційне подання на сайті Верховної Ради? 

Тому що я його ще не бачила на сайті Верховної Ради, тобто це подання ще 

не зареєстровано, не зайшло, я так розумію. Або якщо я помиляюся, будь 

ласка, скажіть мені відповідь.  

А по-друге, колеги, знаєте, я та фракція "Батьківщина" не голосували за 

цей уряд і не голосували в тому числі за пані Альону Бабак. Яку я насправді 

дуже добре знаю і я вважаю, що вона досить непогано себе проявила і досить 

непогано з нашим комітетом співпрацювала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Альона, ось оригінали документів в мене, 

упереджаючи ваше питання. Ось вони, можете підійти ознайомитись.  

 

ШКРУМ А.І. А на сайті Верховної Ради це подання є, скажіть, будь 

ласка?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Після проекту  постанови воно з'явиться на сайті. Ми 

зараз з вами приймаємо рішення, потім воно з'являється на сайті.  

 

ШКРУМ А.І. О'кей. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От оригінали, будь ласка, можете підійти і 

ознайомитись. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую.  

Тому що, на жаль, звичайні громадяни не можуть знати, зайшло воно 

чи не зайшло у Верховну Раду, доки воно не з'явиться на сайті. Тому  у мене 

це питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно Регламенту воно з'явиться на сайті після 

рішення комітету.   

 

ШКРУМ А.І. Добре, я зрозуміла.   

Щодо звільнення пані Альони Бабак. І ще раз, я не голосувала і фракція  

"Батьківщина" не голосувала ні за її призначення,   ні за призначення уряду. 

Але мені здається, що у нас є така дуже погана звичка у Верховної Ради, і це 

стосується не нової влади, а це стосується останніх, мабуть,  вже 10 років, 

коли перед звільненням ми не заслуховуємо звіт високопосадовців. Це 

стосується і голови Антимонопольного комітету, і уповноважених з прав 

людини, і міністрів, і це відбувалося неодноразово, на жаль, в цьому 

парламенті. Тоді, як у всьому цивілізованому світі, і, насправді, вимогою 

нашого законодавства є заслуховувати звіт або принаймні заслуховувати 

причини про звільнення, що зроблено, що не зроблено і що залишає кращого.  

І можливість задавати питання тій людині, яку ми будемо звільняти  або 

рекомендувати до звільнення як комітет. 
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Тому тут я абсолютно погоджуюся з паном Романом Лозинським. Мені 

здається, що не можна голосувати за такі речі, не запрошуючи людину, яку  

ми намагаємося або не намагаємося звільнити, і не заслуховуючи її звіт. Це, 

насправді, засади парламентаризму, які нам  треба починати впроваджувати, і 

це було б правильно.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Слово Вячеславу Рубльову. А потім – Олександр Корнієнко. 

 

РУБЛЬОВ В.В. Шановні колеги, я просив би перейти до голосування. 

Тому що, перше, у нас сесія сьогодні на 10 годину. А друге, я думаю, що ще 

кожен з нас має якісь певні справи. І сьогодні ж комітет позачергово  

зібрався. Тим більше у нас є представник, відповідно, який претендує на 

посаду міністра. І тому я б хотів би йому ще декілька задати питань, його 

почути. Я просив би голову перейти до голосування.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Корнієнко, прошу, вам слово. 

 

КОРНІЄНКО О.С. Колеги, на жаль, у нас немає представників уряду 

тут, і, фактично, ми можемо  тільки політично говорити. Тому я як із позиції 

керівника політичної сили, яка сформувала  цей уряд, у нас немає зараз 

розуміння, чому Альона Валеріївна, які причини у неї особисті, тому що 

вона, на жаль, теж нас не повідомила так глибоко. Я думаю, що кожен має 

право, чиновник такого рівня, на такі дії і вже як їх пояснювати, це теж 

справа, насправді, політичної відповідальності цього чиновника. Якщо він не 

вважає за потрібне пояснювати або там немає таких обставин, які можуть 

допомогти це зробити, то це теж якось треба врахувати.  
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Щодо ситуації в Мінрозвитку громад територій, то я думаю, що в 

рамках нової людини на цій посаді якраз ми зможемо пана Дениса озадачити 

тим, щоб він надав цей аудит за якийсь час, якраз у нас буде наступний 

комітет на початку лютого, і ми можемо почати роботу третьої сесії із такого 

аудиту, що є, чого немає, куди рухатись міністерству і нам як комітету, які є 

до нас нагальні очікування або прохання з боку міністерства, які є не 

нагальні. 

І єдине, про що ще можу прокоментувати з такого політичного боку, це 

щодо віце-прем'єра. У нас це рішення було політичне, ми аналізували 

ситуацію організаційну і апаратну, і зрозуміли, що ідея відмовитись від 

посади віце-прем'єра з питань розвитку регіонів, вона була хибною, і, дійсно, 

таки потрібен віце-прем'єр, тому що дуже багато питань, які потребують 

координації кількох міністерств. На жаль, це пані Альона не могла робити як 

міністр. І це один з висновків щодо реалізації державної регіональної 

політики, що нам потрібна все-таки координуюча функція цього 

міністерства. Воно для реалізації регіональної політики державної має 

охоплювати багато сфер. 

Тому є пропозиція, яка надійшла від Прем'єр-міністра, і ми її 

ініціювали, щоб це теж був віце-прем'єр-міністр.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги, ще є бажаючі виступити з цього питання?  

Шановні колеги, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 звільнити Бабак Альону 

Валеріївну з посади міністра розвитку громад та територій України. 

Доручити народним депутатам України членам комітету з огляду на 

положення частини другої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів 

України" та пункту 1 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 

Верховної Ради України" розробити і внести на розгляд Верховної Ради 



9 

 

України проект Постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади 

міністра розвитку громад та територій України. Рекомендувати Верховній 

Раді України проект Постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з 

посади міністра розвитку громад та територій України прийняти в цілому. 

Доручити виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної 

Ради України при розгляді даного питання мені як голові комітету, якщо 

немає заперечень. 

Якщо заперечень немає, прошу підтримати і проголосувати. Прошу 

поставити голосування. 

За – 21, проти – 0, утримались – 4. Рішення прийнято. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про 

призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем’єр-міністром 

України, міністром розвитку громад та територій України. Колеги, за 

дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до комітету 

для розгляду надійшло подання Прем’єр-міністра України про призначення 

Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем’єр-міністром України, міністром 

розвитку громад та територій України. Внесено на розгляд Верховної Ради 

України 16 січня 2020 року. 

Інформую вас, що внесення такого подання Прем’єр-міністром України 

відповідає положенню пункту 12 частини першої статті 85, частини четвертої 

статті 114 Конституції України. Водночас Верховна Рада України, керуючись 

положенням пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, має 

розглянути зазначене подання та може прийняти рішення про призначення 

запропонованої кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України. 

Колеги, наш кандидат присутній на засіданні комітету. Чи є у членів 

комітету запитання до кандидатури? Будь ласка, Ігор. Ми зараз… Прошу, 

Денис Анатолійович, до трибуни. Ігорю, у вас, да, є питання? 

Прошу, Ігор Гузь, Віталій Безгін, Олександр Качура. 
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БЕЗГІН В.Ю.  Доброго  дня!  Я вчора ознайомився як би з відкритих 

джерел  з вашою біографією. Я вчора ознайомився з відкритих джерел  з 

вашою біографією. Я думаю, що у вас є всі задатки  справитися з цією 

посадою. 

У мене до вас є не так питання, як ну скажем, порада. Я не збираюся 

вчити, але цей рік 2020, він в контексті децентралізації буде вирішальним. І, 

очевидно, ви повинні розуміти, що  в цьому комітеті є ваші найбільші 

союзники.  Але я вам побажав би в контексті співпраці Офіс Президента -

Прем’єр-міністр займати завжди жорстку позицію. Поясню чому. От 

дивіться, ми  останній місяць мали просто ганебну історію, коли фактично 

Президент буде в четвертий раз перевносити  в парламент зміни до 

Конституції в питанні децентралізації. Розумієте? І це не тому, що хтось 

бракує тут. Це тому, що ті люди, які йому радять, які йому підсовують ці 

документи, дискредитують і Президента, інститут президентства.  

Я вважаю, що в таких питаннях міністр  регіонального розвитку 

повинен займати ключову позицію і бути… я не знаю,  ну тією людиною, яка 

буде зупиняти непродумані, неадекватні рішення, які потім будуть  

відображатися на рейтингах, на сприйнятті команди Президента і так далі. 

Тому що от це те, що ми бачили буквально оці тижні, воно говорить про те, 

що, на жаль, ні в урядовому як би секторі, ні  нас тут ніхто не почув, і Офіс 

Президента, на превеликий жаль, дає ну  рішення, продукує рішення, на мою 

думку, дуже помилкові або поспішні. І хотілося, щоби ви на цій посаді, да,  

займали  жорстку позицію, тому що термін перебування нас, вас, він є 

недовгий у будь-якому випадку, а наші рішення, вони є дуже важливі. Тому я 

думаю, що ми  будемо вашими  союзниками. Я не знаю, як буде приймати 

рішення моя депутатська  група з приводу голосування, а я  би переконував 

все-таки вас підтримати на цій посаді.   

Сьогодні ми  будемо голосувати, да? Ось. І, ну, готові до співпраці. 

Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Шановні колеги, у нас сьогодні Верховна Рада, тому якщо є запитання, 

є що відповісти, будь ласка. Давайте ще декілька запитань і потім відповідь, і 

проголосуємо. Тому що нам ще треба Олену Олексіївну теж відпустити, вона 

дуже просить, їй треба йти на брифінг. 

Прошу, Олександр Качура, Олена Шкрум, Віталій Безгін, Вячеслав 

Рубльов. Буквально, по 30 секунд.  

 

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

Анатолійович, я хотів би, щоб ви все-таки розуміли, що на вас зараз стоїть 

історична місія, ця місія називається "децентралізація і повернення влади 

громадам". Я хотів би, щоб ви стисло в декількох реченнях сказали, з якою 

програмою ви йдете, що ви хочете зробити за перший квартал свого 

перебування на посаді міністра, і як ви бачите результат за цей рік вашого 

перебування на посаді.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Прошу, наступний. Давайте просто декілька питань, а потім загальна 

відповідь.  

Безгін, прошу. 

 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую.  

Денис Анатолійович, будемо раді, наша фракція, я думаю, точно буде 

вас підтримувати. І мої колеги вже казали про реформу децентралізації, це 

точно пріоритети фракцій, парламенту і Президента на 20-й рік. Тому я 

просто сподіваюсь, що безпосередньо у нас буде така сама щільна співпраця 

безпосередньо вже з міністерством під вашим керівництвом, як вона є наразі. 

І сподіваюсь, що вже найближчим часом, можливо, наступного тижня, якщо 
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не цього, ми будемо мати фахові зустрічі з цього приводу, щоб узгодити 

співпрацю комітету та міністерства, оскільки, дійсно, наша роль тут ключова.   

Будемо підтримувати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Лозинський, прошу. Олена Шкрум, потім –    

Роман Лозинський.  

 

ШКРУМ А.І. Дякую.  

Колеги, перше, все ж таки на нашому комітеті розгляд питання про 

призначення або про звільнення міністра, знаєте, це не тупа формальність. І я 

б все ж таки просила не принижувати трошки наш комітет, а дати нам 

можливість поспілкуватися з кандидатом на посаду такого надважливого для 

нас міністерства. Якщо треба було  зібратися о 8-й, треба було збиратися о 8-

й. А якщо треба збиратися через два тижні, то можна  було зібратися через 

два тижні, але дайте, будь ласка, нам можливість задати питання, бо для мене 

це важливо з точки зору і майбутньої співпраці, і насправді, чи буду я і моя 

фракція також підтримувати вашу кандидатуру. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

 

ШКРУМ А.І. А це не до вас, це саме до колег. Дякую.  

Шановний Денисе Анатолійовичу, я теж мала змогу ознайомитись з 

вашою біографією. У мене коротке питання насправді. Міністерство буде 

профільним з питання якраз розробки законопроектів, які будуть дотичні до 

змін до Конституції по децентралізації. Перед вами буде непросте завдання і 

завершувати децентралізацію, я сподіваюся, що все ж таки завершувати, і 

нам це вдасться, і розробляти базу, якщо будуть прийняті зміни до 

Конституції. Я все ж таки залишаюся оптимістом і, я думаю, що рано чи 

пізно будуть прийняті зміни до Конституції в частині децентралізації, країна 

в принципі цього потребує. Але правильні зміни.  
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І у мене питання саме по тому, як ви бачите законопроект, наприклад, 

який ви будете розробляти про префектів, про їх повноваження, про те, як 

вони будуть призначатися і обиратися, і як вони будуть балансувати, скажімо 

так, для захисту національної безпеки та тих питань в регіонах. Насамперед 

мене дуже турбує питання державної служби. Тобто чи бачите ви, я розумію, 

що це на сьогодні може бути ваша неофіційна позиція, і вона може 

змінюватися, але на сьогодні чи бачите ви, що префекти будуть державними 

службовцями, обиратися по конкурсу, чи вони будуть призначатися 

Президентом за поданням Кабінету Міністрів і не будуть державними 

службовцями? Чи буде кадровий резерв і спеціальні вимоги до цих 

префектів? Чи цього не буде відбуватися? І чи працівники префектури теж 

будуть державними службовцями залишатися, чи ні? Можливо, коротко ваше 

бачення.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Вячеслав Рубльов і Лозинський. Прошу.  

 

РУБЛЬОВ В.В. Денис Анатолійович, дійсно, децентралізація – важливе 

питання. В понеділок там буде якраз іти обговорення щодо ОТГ у 

Волинській області. Я хотів би по можливості тоді з вами зустрітися і 

детальніше обговорити.  

А так бажаю вам успіхів на цій нелегкій ниві. Будемо вас підтримувати. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Роман Лозинський. 

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Денис Анатолійович, в першу чергу бажаю сили 

міцності, тому що зараз буде дуже багато складних рішень, і в тому числі 
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рішень на перетині різних інституцій: Офісу Президента, який має своє 

бачення, свої ініціативи, міністерство, яке точно буде мати свою позицію, я 

дуже на це сподіваюся, парламенту, який тут теж інколи, а особливо останнім 

часом, ми бачимо, дуже часто розходиться в своїх позиціях і думках. Але я 

сподіваюся, що ви і міністерство буде платформою для консенсусу, якого 

дуже бракувало останнім часом. І ті провали, і програші децентралізації, які 

ми бачили останніми тижнями, насправді, дуже сподіваюся, що ви з 

міністерством допоможете теж вирішити. Я одразу запрошую вас на фракцію 

партії "Голос", аби ми могли обговорити, обмінятися думками і формувати 

консенсус. Тому що всі ми тут, і в комітеті, і в парламенті, точно 

прихильники децентралізації. Ми на голосуванні останнього комітету це 

продемонстрували, підтримавши законопроект 2653. Тому будемо 

спілкуватись, будемо співпрацювати. Фракція "Голос" утримувалась від всіх 

призначень уряду. Я ще не знаю, яка буде позиція наша наступна, але, тим не 

менше, ми готові до тісної співпраці для завершення якісної децентралізації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Прошу, хто ще?  Дмитро Микиша, прошу, вам слово. 

 

МИКИША Д.С. Дякую.  

Тут питання не тільки в децентралізації. Профільне міністерство має 

дуже багато питань. Два з них я озвучив міністру, якого вже ми 

рекомендуємо до звільнення. Це питання Агенції регіонального та місцевого 

розвитку, а також обов'язкове реформування Державного фонду 

регіонального розвитку – шикарного інструменту для місцевих громад, 

взагалі для громад, але, на жаль, не так ефективно працює, як це необхідно.  

У нас згідно плану в комітеті в березні буде комітетське слухання, 

якраз однією з панеллю буде Агенція регіонального розвитку. Тож я вас 

запрошую, будь ласка. І сподіваюсь, що в цих напрямках ми з вами дуже 

плідно попрацюємо.  
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Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Всі задали питання?  

Прошу, Денис Анатолійович, дайте відповідь на ті питання, які ви 

почули. І розкажіть про ваше бачення. 

 

ШМИГАЛЬ Д.А. Шановний пане голово комітету, шановні народні 

депутати України! Дякую за ваші побажання, поради і запитання.  

Насправді, безсумнівно, реформа децентралізації –  головна реформа 

сьогодні у нас в державі. Основна увага буде приділена їй. Не відкидаємо, всі 

решта напрямків, якими має займатись міністерство, вони також критичні. І 

Агенція регіонального розвитку, і ДФРР, і ЖКГ, про яке ми говоримо. Але 

там мало що робиться. Це все мають бути, скажемо, такі пріоритети і ті речі, 

на які треба звертати увагу. 

Стосовно бачення розвитку реформи децентралізації є декілька 

підходів, декілька моделей. Ми вчора мали такий круглий стіл з польською 

делегацією, з головами ОТГ, і розглядали, як в Польщі працює майже  така  

схожа система, з  іншими назвами. Поки що моя неофіційна позиція, що 

префектів має призначати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дайте слово, будь ласка. Прошу. 

 

ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую.   

Префектів в інших державах в таких моделях призначають керівники 

держав. І це є  інструмент такого державного контролю. Це не означає, що 

цей інструмент, який має, скажемо там, перегибати палку або десь там 

обмежувати місцеве самоврядування. Але держава має мати свій інструмент 

також.  

Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ми зараз Олені Олексіївні, дозвольте, надаємо слово. Зачекайте, будь 

ласка.  Олена Олексіївна Шуляк. Прошу. 

 

ШУЛЯК О.О. Пане Ігорю, ми продовжуємо працювати.  

Всі колеги вже висловились. В нас в комітеті працює 11 підкомітетів, а 

6 з них пов'язаних саме з містобудуванням та будівництвом. І я б дуже 

хотіла, щоб саме будівельна галузь не випала з фокусу уваги  міністерства. А 

ми готові працювати, як єдина команда, для того щоби, як кажуть, кожна 

гривня, вкладена в будівництво, давала ще 6 з інших галузей, для розвитку 

нашої  економіки.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги, Олено Олексіївно, зараз ми проголосуємо і потім 

всі… Чи є ще запитання у нас? 

 

ГУЗЬ І.В. Андрій Андрійович, а можете нам пояснити? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що саме? 

 

ГУЗЬ І.В. У нас є в комітеті представник уряду в парламенті? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Саме так. 

 

ГУЗЬ І.В. 20 хвилин тому голова уряду подав у відставку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олено Олексіївно, можете дати коментар, будь ласка. 
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ГУЗЬ І.В. Зараз, секундочку. Ні-ні, як не подав? Він подав заяву про 

відставку.  

 

_______________. Президенту. 

 

ГУЗЬ І.В. Ну, і що? Дайте, я скажу. Відповідно, ми зараз призначаємо 

міністра чи  даємо згоду в уряд, який подає у відставку. Є тут якась логіка чи 

ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую за ваше запитання. 

Давайте надамо слово Представнику уряду у Верховній Раді. Олена 

Олексіївна Шуляк, прошу. 

 

ШУЛЯК О.О. 20 хвилин назад, дійсно, Олексій Гончарук,  Прем'єр-

міністр України, написав  заяву про своє звільнення. Ця заява передана на 

розгляд Президенту. Якщо Президент буде вбачати за потрібне, він передасть 

це на розгляд парламенту. І я думаю, що ми повинні працювати далі, а не 

відкладати, да, зволікати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги, якщо у нас всі запитання. Денис Анатолійович, прошу 

займати ваше місце. Всі документи у нас є по Денису Анатолійовичу, всім 

роздані.  

Пропозиція рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити 

Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем'єр-міністром України  -  міністром 

розвитку громад та територій України. 

Доручити народним депутатам України, членам комітету з огляду на 

положення частини восьмої статті 9 Закону України про "Кабінет Міністрів 

України" та пункту 1 частини першої статті 15 Закону України "Про 
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Комітети Верховної Ради України" розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Постанови про призначення Шмигаля Дениса 

Анатолійовича віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад 

та територій України. Рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови про призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем'єр-

міністром України - міністром розвитку громад та територій України 

прийняття в цілому. Доручити виступити із співдоповіддю на пленарному 

засіданні Верховної Ради України при розгляді даного питання мені як голові 

комітету, якщо немає заперечень у вас.  

Якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати. Прошу 

поставити голосування.  

За – 22. Проти – 0. Утримались – 4. Рішення прийнято.   

Переходимо до розгляду питання: про ситуацію, яка склалася у зв'язку 

з витоком інформації, що містить персональні дані з єдиного порталу 

вакансій державної служби.  

Шановні колеги, на засіданні присутній голова Національного 

агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев. Якщо 

так, прошу до трибуни.  

 

_______________. Поки Олександр йде, я коротко проінформую тих, 

хто пізніше прийшов. Трапилась  дуже неприємна ситуація, яка має 

репутаційні загрози для державної служби, для оновлення державної служби 

і так далі. Був витік даних, наскільки я розумію, зараз пан Олександр  

пояснить конкретно, але ксерокопії паспортів чи номери паспортів, ну, от 

щось таке дуже чутливе, у великому масштабі, там в тисячах опинилися в 

Інтернеті, і є занепокоєння з боку тих, хто там був  і з боку просто людей. 

Тому ми чекаємо  якоїсь інформації від керівника  Національного агентства 

державної  служби.  

 

СТАРОДУБЦЕВ О.Є. Дуже дякую, що запросили.  
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Колеги, добрий ранок. Значить, три поінти. 

Поінт перший. Дірку ми закрили, сайт працює в штатному режимі. 

Поінт другий. Ніякі таємні призначення ДСКшні через нас не йдуть, 

тобто ми не збираємо  ці документи. Всі ці,  там різні є процедури, і ті, які не 

цілком таємні, які ДСКшні, просто є оголошення, що якийсь орган влади 

шукає  собі  спеціаліста. Все. Жодні документи через нас не йдуть. І, ну, 

тобто не так погано, як могло бути. 

І третій поінт стосовно не так погано, як могло бути, це те, що у нас 

немає  жодних фінансових чи медичних даних. Тобто, звичайно, 

суперпогано, що пішли копії паспортів, там копії дипломів, але могло бути 

гірше. Гірше не було.  

Ми вивчаємо цю ситуацію, ДСТЗІ запросили, кібербезпеку запросили, 

сайт вчора закрили на декілька годин для того, щоб ще раз все перевірити. 

Перевірили, відкрили наново.  

Від себе можу додати, ну, по-перше, те, що нам, справді, соромно. По-

друге, що в якійсь мірі це плата за прозорість: чим більше ви хочете 

прозорості і підвищення ефективності,  тим більше треба працювати через 

електронні системи. Електронні системи завжди несуть такий ризик. Ми  все 

це врахували, висновки зробили. Нам боляче. Піднялись, працюємо далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Ігор Гузь, вам слово.   

Виключіть, будь ласка,  мікрофон, Олександр. Дякую.   

 

ГУЗЬ І.В. Можна вам питання – поінт нуль.  От ви зараз вийшли, стався 

витік тисяч документів громадян України, да, і ви кажете, могло бути  гірше. 

Ви кажете про  те, що  значить, ми там дірку закрили. Ви розумієте, що це 

відповідальність  на вас? В чому причина? Хто це допустив таку  помилку? І 

чи ви несете персональну відповідальність за це? Тому що ваші доповіді по 

цій ситуації це ніби так, знаєте, ну от, я думаю, що це вперше сталося. І це 

питання не прозорості, тому що хтось нажав кнопку, натиснув кнопку, і 
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тисячі документів були оприлюднені. Це ні в тин, ні в ворота, як то кажуть. 

Тобто ви відчуваєте власну персональність? Ви несете власну персональну 

відповідальність за цю ситуацію? 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ваша відповідь.  

 

СТАРОДУБЦЕВ О.Є. Дякую за питання. 

З юридичною моєю відповідальністю зараз розбираємось. З моральною 

відповідальністю. точно відчуваю. Я вчора увечері написав пост на Фейсбуці 

стосовно принесення вибачень всім, хто получається постраждав.  

Ще одна хороша новина, про яку я не зазначив, що через зміну 

процедури ми суттєво змінювали так само електронну подачу процедури у 

вересні, і весь архів у нас лежить взагалі на іншому сервері. Тобто це в 

основному получається дані ті, які подавали через цей портал фахівці з 

питань реформ, і те, що відбувалось за останні менше ніж півроку. Ми 

вивчаємо, скільки це документів. Ще раз наголошую, що відповідальність є, 

вона серйозна, мені дуже неприємно це все. Виправляємось.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олена Шкрум, прошу, вам слово.  

 

ШКРУМ А.І. Доброго ранку! Ну, по-перше, дякую, що ви прийшли. І я 

думаю, що ми правильно комітетом відреагували і дуже швидко 

відреагували. І дай Боже, це допоможе в майбутньому.  

По-друге, скажіть мені, тому що я не розумію, на сьогодні все ж таки, 

чи встановлено, яка кількість документів і які саме документи, яка кількість 

людей? І чи це було документи за 3 роки чи це було от за останній час? Я так 

розумію, що сайт працював 3 роки і тепер ми маємо таку ситуацію прикру.  
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Насправді, знаєте, важливо не такі кризи, які стаються, чесно вам 

скажу, а важливо, як ми реагуємо на ці кризи. Я пам’ятаю, у Великобританії 

великий витік інформації, 2011 чи 12-й рік, тут я можу точно перевірити, 

коли районна рада теж у вільний доступ випадково винесла там якусь енну 

кількість дитячих файлів про захист дітей. І було величезне розслідування з 

цієї районної ради Великобританії і вона виплатила 130 тисяч фунтів 

стерлінгів компенсації за кожен такий кейс, да. Тобто це дуже серйозна 

історія, це захист персональних даних. Якщо там були ідентифікаційні коди, 

це ще важливіша історія. Я хочу зрозуміти, що там саме було. І чи 

проводиться службове розслідування, як це сталося? Чи ви думаєте або маєте 

інформацію, чи це хакерська атака в тому числі на цей сайт, чи це була 

випадковість, чи це була необережність? Ну, і більше деталей нам скажіть, 

будь ласка, бо ми маємо також, ну, тут пан Корнієнко правий, допомагати 

вам прибирати цей демедж, цю шкоду в публічному просторі, бо люди і так 

недуже хочуть іти на державну службу. І я думаю, що це їх теж налягає. 

Допоможіть нам, будь ласка.  

 

 СТАРОДУБЦЕВ О.Є. Дякую за запитання. 

Дуже швидко. Як нам дістався цей сайт. Цей сайт був створений в 2017  

році для фахівців з питань реформ. Він по суті був створений на колінках і 

весь цей час нормально працював. Ця вада була в цьому сайті весь цей час. І 

ніхто на неї, так, не реагував. Значить, цей сайт, якщо я не помиляюсь, був 

переданий десь у вересні НАДС, держслужбі, до цього він був там в іншому 

місці. І там я працюю, ну, стосовно моєї відповідальності. Я працюю на цій 

посаді там майже два місяці, тобто я його по суті отримав у спадок. У мене  

відразу, коли ми отримали цей сайт, це всі знають, який він незручний, там 

немає по суті пошуку на цьому сайті, у мене був вибір: працювати для 

зручності для того, щоб кандидатам простіше було податись на державну 

службу, чи закривати сайт і робити його повний безпековий аудит. Я обрав, 
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що ми будемо швидко докручувати всякі зручності, по суті, получається 

помилився.  

Чому цей витік відбувся саме позавчора, ця дірка була? Ми про неї не 

знали…  

 

ШКРУМ А.І. Дайте, будь ласка, час. 

 

 СТАРОДУБЦЕВ О.Є. Дякую. 

Чому це так це все співпало одночасно. І чому ця, знову-таки ця дірка 

це з кабінету адміністратора конкурсу. Тобто якийсь державний службовець 

це побачив, це злив, і, відповідно, якісь державні службовці проти 

перезавантаження державної служби. Мене це не дивує.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Яка кількість документів? 

 

СТАРОДУБЦЕВ О.Є. Ми зараз це вивчаємо, які документи. Це копії 

паспортів, це копії дипломів, це іноді копії ……. Скільки їх всього, ми зараз  

вивчаємо, я точно не можу сказати. Ну, от правда. Тобто ми зараз підняли 

логи, просто через недосконалий сайт подивитись, скільки всього там 

документів, це така непроста айтішна задача.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам 

Олександр Качура, прошу.  

 

 КАЧУРА О.А. Можна мікрофон. Працює.  

Олександр Качура… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ближче до мікрофона.  
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КАЧУРА О.А. Скажіть, ви сказали, що начебто сайт зроблений на 

колінках. А ви от проводили якесь службове розслідування? Подавали заяву 

до правоохоронних органів? Як це так, що сайт державної структури, 

фактично, зроблений на колінках якимись активістами, за це ж гроші 

заплачені були, тендери проведені. Ви можете надати взагалі комітету 

інформацію, хто скільки отримав коштів, як так сталося, що вади. Тому що, 

мені здається, що  тут однозначно ж вже ознаки і кримінального злочину. Не 

тільки  тут політична відповідальність може бути за такі дії. Тому що 

персональні дані, вони теж захищаються законом, і за це прямо передбачена 

кримінальна і адміністративна  відповідальність за їх  розповсюдження.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Прошу, відповідь.  

 

СТАРОДУБЦЕВ О.Є. Розслідування вчора почали. Дивіться, якщо є 

глибокі технічні питання до цього, я спеціально попросив прийти двох ІТ-

фахівців, які краще за мене розуміють.  

Ким був створений сайт? Сайт був створений  програмістами. Ми зараз 

намагаємося дізнатися, якими. Тому що це були гроші Європейського Союзу  

в рамках реформи державного управління, так само вони проводили тендер, 

яким чином відбирали підрядника. От ми зараз це все встановлюємо. От 

встановимо і будемо знати краще. 

Коли сказав "на колінках", зараз розумію. Тобто був створений сайт, як 

сайт. Він робився трохи під іншу навантаженість, трохи під іншу кількість 

людей. Тому що він робився під ……. По суті, з вересня місяця, через цей 

сайт, я ще не був призначений на посаду, але через цей сайт пішла вся 

державна служба для того, щоби зробити подачу документів в електронному 

вигляді.  

 

_______________.  (Не чути)  
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СТАРОДУБЦЕВ О.Є. Ні. Люди не подавали копії своїх документів до 

вересня місяця.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, дивіться, так як те, що ми бачимо, представники 

приходять, ми їх заслуховуємо, є пропозиція.  

Олександре Корнієнко, у вас є слово, чи… 

 

КОРНІЄНКО О.С. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас є пропозиція в порядку реалізації 

парламентського контрою? Добре. Прошу, озвучте тоді, Олександре. 

 

КОРНІЄНКО О.С. Так, є пропозиція, зараз під стенограму я озвучу. А 

секретаріат сформує нам потім  за наслідками. 

Перше. Це за наслідками розгляду цієї ситуації зараз з паном 

керівником НАДС звернутися  до Служби безпеки України, до Національної 

поліції щодо проведення розслідування, та  щоб вони тримали хід цього 

розслідування під контролем. І спробувати на наступне засідання комітету 

велике викликати когось з них, щоб вони прозвітували про хід розслідування 

цієї ситуації. Це перше. Це те, що ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, да, в рамках комітету. 

 

КОРНІЄНКО О.С. …можемо звернутися до силових структур. 

Щодо звернення до НАДСу і продублювати це до секретаріату 

Кабінету Міністрів, мабуть, це розробити заходи щодо усунення 

репутаційних ризиків цієї ситуації. Тобто як буде реагувати зараз 

Національне агентство державної служби, решта і уряд в цілому, да, щоб ми 



25 

 

зараз не зірвали, в принципі, той процес, який почався, відновлення довіри до 

державної служби. у нас є кілька призначень дуже вдалих останній час по 

конкурсу якраз людей, які з бізнесу прийшли, там повернулись з еміграції і 

так далі. Це нам не можна зараз, це поставити під сумнів. Це другий момент. 

І третій момент. Звернутися до, як Альона Іванівна зараз мене 

поправить, як воно правильно називається – комісія чи робоча група ця 

велика по реформі державної служби? Координаційна рада. Звернутися до 

цієї координаційної ради, ми члени цієї координаційної ради – я і Альона 

Іванівна –  від комітету з проханням зробити теж аудит оцих всіх речей, те, 

що робилося тоді за рахунок грантів Євросоюзу, там, і так далі, і так далі, 

щоб ми зараз, щоб ця ситуація не повторювалась на технічному рівні. Коли 

ми не розуміємо, хто робив сайт, як тепер їх знайти і так далі, і так далі. Це ж 

серйозні речі, це ж не там, я вибачаюсь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми тоді підготуємо в рамках підкомітету чи комітету, 

пан Олександр? 

 

КОРНІЄНКО О.С. Я думаю, це рішення комітету. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В рамках комітету ми це зробимо, добре. Ще є 

пропозиції? 

Шановні колеги, якщо нема, є пропозиція підтримати те, що… 

пропозицію Олександра Корнієнка. Прошу підтримати і проголосувати. 

Прошу поставити голосування.  

В кого не працює? 

Рішення прийнято. За – 23. Проти – 0. Утримались – 0. Не голосували – 

3. Дякуємо. 

Шановні колеги, переходимо до "Різного". Чи є в членів комітету 

оголошення, заяви, пропозиції? 

Якщо ні, оголошую засідання комітету закритим. Всім дякую. 


