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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр. 

№4096, друге читання). 

2. Проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України 

«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 

та Луганської областей» (реєстр. № 4467, н.д. О.Корнієнко, Д.Арахамія, А.Костін 

та інші). 

ІІ. Різне 

 

*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив присутніх з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував включити до 

проекту порядку денного питання про запрошення на засідання Комітету  Голови 

української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з мирного 

врегулювання ситуації на сході України (далі – ТКГ) Л.Кравчука та речника 

української делегації для у часті в ТКГ О.Арестовича задля ознайомлення із 

діяльністю ТКГ. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 17 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
        «За» – 17 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, 

Д.Гурін, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, Д.Микиша, Т.Плачкова, М.Саврасов, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 
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1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр. 

№ 4096, друге читання). 

2. Проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України 

«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 

та Луганської областей» (реєстр. № 4467, н.д. О.Корнієнко, Д.Арахамія, А.Костін 

та інші). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про запрошення на засідання Комітету Голову української делегації для 

участі у Тимчасовій контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході 

України Л.Кравчука та Речника української делегації для участі у ТКГ 

О.Арестовича. 

ІІІ. Різне 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових 

обмежень для роботи на державний службі (реєстр. № 4096, друге читання). 

Доповідач відзначив, що до розгляду законопроекту Верховною Радою 

України у другому читанні підкомітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка 

містить 80 поправок і пропозицій, що надійшли від 19 суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, з яких пропонується: 13 – врахувати, 67 – відхилити. 

Також О.Корнієнко поінформував присутніх, що у ході підготовки 

законопроекту Комітетом загалом збережено концепцію та ключові положення 

ухваленої в першому читанні редакції, якою передбачається впровадження 

гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній 

службі відповідно до практики законодавства країн - членів Європейського Союзу 

шляхом залишення державного службовця за рішенням суб’єкта призначення на 

державній службі за його згодою після досягнення 65-річного віку, але не більше 

як до досягнення ним 70-річного віку. 

Крім того, Комітетом були враховані зауваження Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України та експертні висновки 

Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA) щодо 

недоцільності повного зняття обмежень граничним віком вступу на державну 

службу та запровадження порядку поновлення на державній службі. 

Голова підкомітету О.Корнієнко запропонував перейти до розгляду 

поправок та пропозицій до вказаного законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України А.Шкрум, Голова Національного 

агентства України з питань державної служби Н.Алюшина. 
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Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко запропонував відхилити поправки та пропозиції з №№ 5–16, 20–39, 

41–51, 53–65, 70–80. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, 

Д.Гурін, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, Т.Плачкова, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових 

обмежень для роботи на державній службі (реєстр.№ 4096) за результатами 

розгляду прийняти в другому читанні в цілому. 

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при 

підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України 

- доручити виступити з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових 

обмежень для роботи на державній службі (реєстр .№ 4096) за результатами 

розгляду прийняти в другому читанні в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при 

підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України. 

3. Доручити виступити з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 17 

народних депутатів України – членів Комітету.  
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ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 14 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

Д.Гурін, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, Т.Плачкова, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утрималися» – 3 народні депутати України (І.Гузь, В.Кальцев, Д.Микиша). 

Рішення прийнято. 
 

2. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про проект Закону України про 

внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. 

№4467, н.д. О.Корнієнко, Д.Арахамія, А.Костін та інші). 

О.Корнієнко зазначив, що необхідність внесення даного законопроекту 

пов’язана з тим, що 31 грудня 2020 року спливає термін запровадження 

особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що 

визначаються рішенням Верховної Ради України, встановлений статтею 1 Закону 

України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей». 

Доповідач поінформував присутніх, що метою та завданням законопроекту є 

створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих 

умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та 

Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН. 

При цьому продовжується на 1 рік можливість тимчасового запровадження 

особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей, встановленого статтею 1 Закону України «Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  

зазначає, що не має до законопроекту зауважень правового характеру та не 

заперечує можливості  його прийняття. 

Голова підкомітету О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» 

(реєстр. № 4467), поданий народними депутатами України Корнієнком О.С., 

Арахамією Д.Г., Костіним А.Є. та іншими народними депутатами України, 

включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання, визначити його як невідкладний, скоротивши наполовину строк 

внесення альтернативних законопроектів та за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету.  
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати   Верховній Раді проект Закону України про внесення зміни 

до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. № 4467), поданий 

народними депутатами України Корнієнком О.С., Арахамією Д.Г., Костіним А.Є. 

та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, визначити його як 

невідкладний, скоротивши наполовину строк внесення альтернативних 

законопроектів; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. 

№4467), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 

цілому; 

- 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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати   Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 21 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. 

№4467), поданий народними депутатами України Корнієнком О.С.,    

Арахамією Д.Г., Костіним А.Є. та іншими народними депутатами України, 

включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання, визначити його як невідкладний відповідно до статті 101 Регламенту 

Верховної Ради України, скоротивши наполовину строк внесення 

альтернативних законопроектів. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей» (реєстр. № 4467), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

за основу та в цілому. 

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. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 16 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

Д.Гурін, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, О.Шуляк, І.Юнаков); 
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«Проти» – 1 народний депутат України (Р.Лозинський); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на 

засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – визначити секретарем 

засідання голову підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород О.Корнієнка. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

16 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, Г.Бондар, 

Д.Гурін, В.Іванов, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, 

В.М’ялик, В.Рубльов, М.Саврасов, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (О.Корнієнко). 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

 3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Комітету 

Р.Лозинського про запрошення на засідання Комітету Голови української 

делегації у ТКГ Л.Кравчука та Речника української делегації в ТКГ О.Арестовича 

задля ознайомлення із діяльністю ТКГ. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував запросити 

на наступне засідання Комітету Голову української делегації у ТКГ Л.Кравчука та 

Речника української делегації в ТКГ О.Арестовича з метою налагодження 

співпраці між Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та українською 

делегацією для участі у ТКГ. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 16 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, В.Іванов, О.Качура, О.Корнієнко О.Літвінов, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, І.Юнаков); 

«Утримались» – 2 народних депутати України (А.Клочко, О.Шуляк). 

Пропозицію підтримано. 
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Різне. 

 

*** 

 Заступник Голови Комітету О.Качура запропонував на одному із наступних 

засідань Комітету розглянути проекти законів України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення партійного плюралізму 

при формуванні складу представницьких органів і обранні виборних осіб на 

парламентському рівні (реєстр. № 3452) та про внесення змін до Виборчого 

кодексу України щодо забезпечення партійного плюралізму при формуванні 

складу представницьких органів і обранні виборних осіб на місцевому рівні 

(реєстр. № 3453). 

 Голова Комітету А.Клочко зазначив, що вказані питання будуть розглянуті 

на засіданні Комітету після того, як до Комітету надійдуть висновки Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо даних 

законопроектів. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір запропонувала розглянути на наступному засіданні Комітету 

питання про проведення Рахунковою палатою за зверненням органів місцевого 

самоврядування аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів у 

частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави (на прикладі 

Вінницької області). 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

Голова Комітету                    ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 

 

 

За Секретаря Комітету        ______________                      О.КОРНІЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

14 грудня 2020 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр. 

№ 4096, друге читання). 

2. Проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України 

«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей» (реєстр. № 4467, н.д. О.Корнієнко, 

Д.Арахамія, А.Костін та інші). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про запрошення на засідання Комітету Голову української делегації для 

участі у ТКГ Л.Кравчука та Речника української делегації в ТКГ О.Арестовича. 

ІІІ. Різне 

 


