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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби (реєстр. № 4531, Президент України 

В.Зеленський). 

IІ. Різне 

 

*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 24 

народних депутата України – члена Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 23 народні депутати України (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, 

Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, 

О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, 

В.М’ялик, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

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

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби (реєстр. № 4531, Президент України 

В.Зеленський). 

IІ. Різне 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Верховної Ради 

України, Представника Президента України у Верховній Раді України 

Р.Стефанчука про пропозиції Президента України до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів 

на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» (реєстр. 

№ 4531, Президент України В.Зеленський). 
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Доповідач поінформував присутніх, що Президент України зазначає, що 

прийнятий Закон не може бути підписаний, виходячи з такого. 

Пропонований Законом підхід порушує конституційні засади формування та 

функціонування державної влади, а Верховна Рада України у такий спосіб 

фактично самоусувається від виконання конституційних повноважень з 

призначення за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів 

України (пункт 12 частини першої статті 85, частина п’ята статті 114 Конституції 

України), допускаючи натомість у період, коли посада міністра є вакантною, 

покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання 

лише окремих повноважень міністра із визначених статтями 8 та 18 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади». 

Р.Стефанчук повідомив, що Глава держави зауважує, що неприйняття 

Верховною Радою України протягом тривалого часу рішення про призначення 

міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного центрального 

органу виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у 

визначеній сфері. 

Крім того, Президент України вказує, що Закон містить недоліки техніко-

юридичного характеру. Так, Законом передбачається, що абзаци четвертий і п'ятий 

підпункту 1 пункту 1 розділу I цього Закону набирають чинності через 60 днів з дня 

опублікування цього Закону (пункт 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні 

положення»). Проте підпункт 1 пункту 1 розділу I Закону складається лише з двох 

абзаців (абзаци четвертий та п’ятий відсутні). 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин четвертої та п’ятої 

статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі пропозиції 

Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби» та прийняти Закон в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Перший заступник Голови Верховної Ради України, 

Представник Президента України у Верховній Раді України Р.Стефанчук. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію 

Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби»: 

в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу I Закону виключити такі 

речення: «Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на 

першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов’язків 

міністра, визначених пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 частини другої статті 8 цього 

Закону. Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється 

покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання 

обов’язків міністра, визначених пунктами 1 (крім очолювання міністерства), 2, 5, 

7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 частини другої статті 8 цього Закону, а також 
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пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої статті 18 цього Закону. Забороняється 

покладання обов'язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного 

міністра була відхилена Верховною Радою України поточного скликання». 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 21 

народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Г.Бондар, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Проти» – 1 народний депутат України (В.Балога); 

«Утримались» – 6 народних депутатів України (Д.Ісаєнко, В.Кальцев, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

  

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію 

Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби»: 

у пункті 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» слова «крім 

абзаців четвертого і п'ятого підпункту 1 пункту 1 розділу I цього Закону, які 

набирають чинності через 60 днів з дня опублікування цього Закону» виключити. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Г.Бондар, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

В.М’ялик, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримались» – 5 народних депутатів України (В.Балога, Д.Ісаєнко, 

В.Кальцев, Д.Микиша, Т.Плачкова). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини п’ятої 

статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення 

конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної 

служби» (реєстр. № 4531) в цілому; 

- у разі прийняття пропозицій Президента України та Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення 

конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної 

служби» (реєстр. № 4531) в цілому запропонувати Верховній Раді України 

доручити Комітету при підготовці тексту Закону України на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 
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- доручити виступити із співдоповіддю 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 частин четвертої та 

п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі пропозиції 

Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби» та прийняти Закон в цілому. 

2. У разі прийняття  всіх пропозицій Президента України та Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення 

конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної 

служби» (реєстр. № 4531) в цілому запропонувати Верховній Раді України 

доручити Комітету при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

3. Доручити виступити із співдоповіддю 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 21 

народного депутата України – члена Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 15 народних депутатів України (В.Безгін, Г.Бондар, О.Дунда, 

А.Загоруйко, В.Іванов, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, В.М’ялик, 

В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримались» – 6 народних депутатів України (В.Балога, Д.Ісаєнко, 

В.Кальцев, Д.Микиша, Т.Плачкова, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

19 лютого 2021 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби та інших питань державної служби (реєстр. № 4531, Президент України 

В.Зеленський). 

IІ. Різне 


