
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

8 листопада 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги! 

У нас на засіданні присутні 9 членів нашого комітету, що відповідно до 

закону про комітети Верховної Ради, надає мені можливість відкрити 

засідання нашого комітету. Вам всім роздано орієнтовний проект порядку 

денного. Якщо не має заперечень, прошу підтримати за основу. 

Хто - за, колеги? Дякую.  

Хто - проти? Немає.  

Хто утримався? Немає.  

Чи є зміни й доповнення? Да, будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, стенограма.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. О, працює. Дякую.  

Шановні колеги, є пропозиція включити до порядку денного розгляд 

законопроекту №7126, проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо окремих питань проходження державної служби). Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можна карточку законопроекту побачити? Колеги, а 

хто бачив цей законопроект? 

 

_______________. Віталій Семенович, Ви бачили? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в мене є пропозиція наступна, давайте, щоб ми 

зараз не ламали копья.  В нас наступний тиждень сесійний. До наступної 

середи проведемо підкомітет, і першим питання - наступне засідання. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, в мене є пропозиція включити до 

порядку денного,  так як питання надзвичайно важливе,  законопроект є на 

сайті, є висновок ГНЕУ, тобто розглядати ми можемо, і є присутні члени 

підкомітету, ми можемо розглянути і прийняти щодо нього рішення.  

Він невеликий, він досить зрозумілий, тому в мене пропозиція 

підтримати включення до порядку денного сьогодні. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олено Володимирівно, будь ласка. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Ми теж розглядали на фракції цей проект, я 

піднімала тому що мені він пер6еданний був, ми можемо включати його 

сьогодні до розгляду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я щиро радий, що фракції, політичні фракції, цей 

законопроект розглянули, але я просто хочу нагадати дві речі.  

Ну, по-перше, що  комітетські внутрішні процедури, які цей 

законопроект повинен пройти. Я не бачу жодних проблем. Я вважаю, що цей 

законопроект, оскільки він не пройшов підкомітет, він сьогодні не готовий до 

розгляду, а відтак не може бути включений в порядок денний. Я пропоную 

зняти з порядку денного… 

(Шум у залі) 

 

_________________. Яким чином? Яким чином, Сергій 

Володимирович? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно з Законом про комітети Верховної Ради 

України. 

 

________________. Будь ласка, посилання на конкретну статтю 

Регламенту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, якщо можно,  мені Регламент дайте, будь ласка. 

 

________________. Будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Альона Іванівна. 

 

ШКРУМ А.І. Колеги, доброго дня всім. Рада всіх бачити. Насправді, у 

нас є вісім чи дев'ять законопроектів про державну службу, які зареєстровані 

більше року назад, які мають висновок ГНЕУ, які не розглядаються нами 

поки ми не пройдемо, наприклад хоча б, підкомітети.  

Олексію,  якщо б ви мені сказали б, ми б сьогодні підкомітет провели 

по цьому питанню. Ви знаєте, що я, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб 

проекти про державну службу рухалися, але я його не бачила жодного разу 

після його реєстрації. Я не знаю, навіть, номер, про який ви зараз говорите. 

Не знаю, про що ви зараз говорите. Я думаю, що просто з поваги , в тому 

числі до мене, яка цією реформою займається, треба все ж таки проходити 

той порядок, який ми ніколи не змінювали: підкомітет - півгодинки, потім – 

комітет і ми швидко це розглядаємо, ми тільки в цьому зацікавлені. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ще раз кажу: давайте не створювати бучу 

там, де її не треба створювати. Не включаються до порядку денного 

законопроекти, які не готові. У нас всі законопроекти… У нас така традиція і 

так цього вимагає регламент. І для цього створюються підкомітети. Я ще раз 

кажу: на наступному засіданні… 



 

ГОНЧАРЕНКО О.О. 7126 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На наступному тижні у нас -  сесійний тиждень.  Я 

ще раз підкреслюю: при всій повазі до всіх політичних фракцій, які вивчили 

цей законопроект, які ініціювали цей законопроект. На відміну від закону про 

державну службу, цей законопроект не лежить тут півроку. Я теж не знаю, 

про що ми зараз говоримо і про що цей законопроект. Він не готувався, не 

включався, не пройшов підкомітети. Я надам відповідь: яка норма 

Регламенту, закону про комітети говорить про те, що непідготовлений 

законопроект не може включатися в порядок денний. Ми це проходили уже. 

(Шум у залі) 

  

_________________. Не чути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не грає жодної ролі -  хто автор. Ще раз, Олена 

Володимирівна, я підкреслюю: не може включатися до порядку денного 

законопроект, який не готовий до розгляду, законопроект не пройшов 

підкомітет. Давайте оголосимо перерву, проведемо підкомітет зараз. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Давайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не має жодних проблем. Я оголошую перерву в 

засіданні нашого комітету до наступної середи. Дякую. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, я вибачаюсь, не-не, так не 

можна. Моя позиція: в нас є закон про комітети Верховної Ради України, в 

нас зібрався комітет, в нас є кворум, тому, Олена Володимирівна, вас як 

першого заступника, я би просив провести засідання. 

(Шум у залі) 



  

_________________. Шановні колеги, у мене прохання до всіх 

присутніх, хто не є членами комітету і не членами апарату комітету, будь 

ласка, як ви бачите, поки що засідання комітету не відбувається, то в мене 

прохання до вас: покинути засідання комітету. Дякую вам дуже за те, що ви 

прийшли. Прохання: залишитися членів комітету. І прохання: залишитися 

працівників секретаріату комітету. Дуже дякую. Шановний колего, Шахов, 

при всій повазі до вас, також… Я розумію, що ви прийшли як автор, но ви 

бачите… 

(Шум у залі) 

  

__________________. Не чути 

 

__________________. Да, водички, будь ласка, допийте і будь ласка… 

 

(Шум у залі) 

  

__________________. Шановні колеги! Я попросив, будь ласка, хто не 

члени комітету і не члени апарату, я попросив покинути… 

 

(Шум у залі) 

 

__________________. Заступник голови… 

  

__________________. Шановні колеги, в мене…  

 

(Далі аудіозапис відсутній) 


