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Березюк О.Р., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л. 

  

Відсутні: Ледовських О.В., Балога І.І., Добкін М.М., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні працівники секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету 

Малюга А.В.; заступники Завідувача секретаріату  Комітету  Данилюк О.А., 
Маковський О.А.; головні консультанти  Гарбуз Ю.П., Корнієнко Т.М., Ляшко І.В., 
Рибак О.Ф., Степанян Г.С.; старший консультант Падалко О.В.  

 

Запрошені: 

Анікін М.Г. - старший референт департаменту кадрового забезпечення 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Бродський Д.В. - експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет 

реформ»; 

Ващенко К.О. - Голова Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Волкова О.М. - керівник відділу кадрової роботи та державної служби 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Вдовиченко С.В. - головний спеціаліст відділу підбору, навчання та розвитку 

кадрів державного управління персоналом Адміністрації Президента України; 

Гнидюк Н.А. - Заступник Міністра Кабінету Міністрів України; 
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Заболотний А.В. - директор Департаменту нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань 

державної служби;  

Ковалівська С.В. - експерт Інституту суспільно-економічних досліджень  

Інституту суспільно-економічних досліджень; 

Коліушко І.Б. - Голова Правління Центру політико-правових реформ; 

Кондик П.М. - Заступник голови державної судової адміністрації України; 

Кондрачук В.П. - керівник сектору «Реформа державного управління» 

Представництва Європейського Союзу в Україні; 

Кошова І.А. - головний спеціаліст Управління взаємодії з Верховною Радою 

України Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Онищенко Г.В. - Міністр Кабінету Міністрів України; 

Панченко А.М. - Радник Голови Верховної Ради України; 

Попель А.О. - Заступник директора Урядового офісу з питань європейської 

інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України - Начальник управління 

стратегічного планування; 

Рожкова Л.О. - директор Департаменту видатків бюджету органів влади 

Міністерства фінансів України; 

Руснак І.С. - Перший заступник Міністра оборони України; 

Савков А.П. - Перший віце-президент Національної академії державного 

управління при Президентові України; 

Сорока С.В. - координатор проектної групи «Реформа державної служби в 

Україні» громадянської платформи «Нова країна»; 

Тимощук В.П. - науковий співробітник Інституту держави і  права 

ім. В.М.Корецького НАН України, заступник Голови правління Центру політико-

правових реформ; 

Федоренко В.Л. - завідувач кафедри державної служби та кадрової політики 

Національної академії державного управління при Президентові України; 

Хілобок І.Т. - Радник Адміністрації Президента України; 

Яцино О.В. - начальник Департаменту кадрової політики Міністерства 

оборони України. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

*** 
 

1. Про проект Закону України «Про державну службу» (реєстр. №2490, друге 

читання). 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
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Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проект Закону України «Про державну службу» (реєстр. №2490, друге 

читання). 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував наступний регламент розгляду 

питання порядку денного засідання: продовжити розглядати та обговорювати усі 

поправки суб’єктів права законодавчої ініціативи, які викладені в порівняльній 

таблиці і голосувати кожну поправку окремо. 

Пропозицію підтримано. 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, керівника Робочої групи А.Шкрум 

про проект Закону України «Про державну службу» (реєстр. №2490, друге 

читання) щодо закладеної у проект концепції розмежування політичних та 

адміністративних посад та, відповідно, повноваженнях, закріплених за державним 

секретарем та міністром. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету, запрошені. 

С.Власенко ставив на голосування всі пропозиції та поправки, які у 

відповідності до статті 116 Регламенту Верховної Ради України надійшли до 

Комітету. 

 

«Враховано» – поправки з №№1225, 1227, 1228, 1233, 1240, 1241, 1242, 1248, 

1252, 1256, 1261, 1271, 1278, 1291. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – поправки з №№ 1246, 1247, 1258. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – поправки з №№ 1220, 1226, 1250, 1253, 1281. 

Рішення прийняті. 
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«Відхилено» поправки з №№ 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1229, 

1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243, 1244, 1245, 1249, 

1251, 1254, 1255, 1257, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 

1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 

1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293. 

Рішення прийняті. 

 

Голова Комітету протягом засідання доручав секретаріату Комітету 

фіксувати та формулювати поправки, які будуть внесені членами Комітету до 

порівняльної таблиці, як результат компромісу, змінивши відповідно їх 

нумерацію, а саме: 

– віднести до повноважень міністра утворення, ліквідацію, реорганізацію 

територіальних органів міністерства, а також підприємств, установ, організацій, 

що належать до сфери управління відповідного міністерства, призначення на 

посаду (у десятиденний строк) та звільнення з посади їх керівників; 

– віднести до повноважень міністра затвердження структури апарату 

міністерства; 

– передбачити, що керівник центрального органу виконавчої влади 

призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за 

пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Комісія з 

питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів 

України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду керівника 

центрального органу виконавчої влади за результатами конкурсу відповідно до 

законодавства про державну службу; 

– передбачити, що Державний секретар Міністерства оборони України 

здійснює повноваження, визначені частиною четвертою статті 10 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади», крім повноважень, які здійснює 

Міністр оборони України, зокрема: затвердження структури апарату Міністерства 

оборони України, граничної чисельності Генерального штабу Збройних Сил 

України та погодження його структури; затвердження Положення про структурні 

підрозділи апарату Міністерства оборони України, призначення на посади та 

звільнення з посад їх керівників, прийняття рішення щодо присвоєння їм рангу 

державного службовця, заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; внесення подання щодо представлення в установленому 

порядку військовослужбовців, державних службовців, працівників Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України до відзначення державними 

нагородами України, нагородження їх відзнаками Міністерства оборони України, 

застосування інших видів заохочень; скасування повністю чи в окремій частині 

наказів державного секретаря Міністерства оборони України, актів органів 

військового управління, що суперечать Конституції України, іншим актам 

законодавства та актам Міністерства оборони України; 

– поширити дію цього Закону протягом двох років з дня набрання ним 

чинності на працівників Національної академії державного управління при 

Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, 
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Інституту законодавства Верховної Ради України, які на день набрання 

чинності цим Законом є державними службовцями; 

– вилучити з Перехідних положень норми, відповідно до яких керівникам 

державних органів для реалізації норм цього Закону доручається здійснити 

заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, шляхом упорядкування та 

оптимізації структури їх апарату, скорочення чисельності працівників. 

Рішення прийняті. 

 

Голова Комітету С.Власенко перервав розгляд питання і запропонував 

розглянути наступні поправки на засіданні Комітету 7 жовтня. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

   Секретар Комітету                   ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

6 жовтня 2015 року 

 

1. Про проект Закону України «Про державну службу» (реєстр. №2490, друге 

читання). 

 

 


