
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
    Комітет 

з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування 

  

 Протокол засідання №59  

                                                                                         18 жовтня 2016 року 

                         12 год. 00 хв. 

                                                                                  м. Київ  

 вул. Грушевського, 5, к. 5  

 

Перший заступник Голови Комітету Ледовських О.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

Присутні: члени Комітету: Курило В.С., Бойко О.П., Бублик Ю.В.,  

Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л.  

Відсутні: Власенко С.В.,  Кудлаєнко С.В., Шкрум А.І., Балога І.І.,         

Березюк О.Р., Добкін М.М., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступник Завідувача  секретаріату  Комітету Маковський О.А.; 
головни консультанти  Падалко О.В.  

 

Запрошені: 

Соболєв С.В. - народний депутат України; 

Заболотний А.В. - заступник Голови Національного агентства України з 

питань державної служби. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

службу" (щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) 

(реєстр. №5263, н.д. С.Соболєв, О.Березюк, Я.Москаленко, В.Хомутиннік, 

В.Курило, О.Ледовських, А.Шкрум, О.Співаковський, А.Герасимов, С.Хлань, 

Л.Зубач, В.Карпунцов, М.Фролов) 
 

*** 
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СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських 

поінформувала, що Голова Комітету С.Власенко за дорученням Голови Верховної 

Ради України перебуває у відрядженні та ознайомила членів Комітету з проектом 

порядку денного засідання Комітету, запропонувала висловити свої зауваження і 

пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися 

шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в 

цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

службу" (щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) 

(реєстр. №5263, н.д. С.Соболєв, О.Березюк, Я.Москаленко, В.Хомутиннік, 

В.Курило, О.Ледовських, А.Шкрум, О.Співаковський, А.Герасимов, С.Хлань, 

Л.Зубач, В.Карпунцов, М.Фролов) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" (щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (груп) (реєстр. №5263, н.д. С.Соболєв, О.Березюк, 

Я.Москаленко, В.Хомутиннік, В.Курило, О.Ледовських, А.Шкрум, 

О.Співаковський, А.Герасимов, С.Хлань, Л.Зубач, В.Карпунцов, М.Фролов). 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала надати 

слово для представлення законопроекту одному із авторів законодавчої 

ініціативи, народному депутату України С.Соболєву. 

С.Соболєв вказав, що головною метою законопроекту є врегулювання 

окремих питань статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) як 

працівників патронатної служби шляхом внесення відповідних змін до Закону 

України "Про державну службу". Доповідач наголосив, що при прийнятті 

зазначеного Закону не були враховані особливості функціонування секретаріатів 

депутатських фракцій (груп), які здійснюють організаційне, інформаційне, 

консультативно-правове та інше забезпечення діяльності депутатських фракцій 

(груп), сформованих з числа народних депутатів України, обраних за виборчими 

списками політичних партій та народних депутатів, які були висунуті 

політичними партіями в одномандатних округах. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету, А.Заболотний. 

Члени Комітету взяли до уваги висновок Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, яке зазначило, що віднесення 

працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) до категорії працівників 

патронатних служб є питанням доцільності і може бути позитивно вирішене 

парламентом за наявності необхідної підтримки. 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету 

висловилися за необхідність підтримки законопроекту, оскільки реалізація його 

положень сприятиме подальшій деполітизацій державної служби в Україні. 

С.Соболєв звернувся до членів Комітету з пропозицією підтримки 

законопроекту.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" 

(щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) (реєстр. 

№ 5263), поданий народними депутатами України С.Соболєвим, О.Березюком, 

Я.Москаленком, В.Хомутинніком, В.Курилом, О.Ледовських, А.Шкрум, 

О.Співаковським, А.Герасимовим, С.Хланем, Л.Зубачем, В.Карпунцовим, 

М.Фроловим, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 

цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських наголосила, що у разі 

прийняття законопроекту в цілому буде запропоновано доручити Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування при підготовці закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

    Перший заступник  

      Голови Комітету                    ______________             О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

    Секретар Комітету                   ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

18 жовтня 2016 року 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

службу" (щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) 

(реєстр. №5263, н.д. С.Соболєв, О.Березюк, Я.Москаленко, В.Хомутиннік, 

В.Курило, О.Ледовських, А.Шкрум, О.Співаковський, А.Герасимов, С.Хлань, 

Л.Зубач, В.Карпунцов, М.Фролов) 


