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Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України 

розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби (реєстр. 

№ 7528 від 25.01.2018), поданий народними депутатами України С.Власенком, 

О.Ледовських, А.Шкрум, О.Дехтярчуком, Ю.Бубликом, А.Рекою, 

М.Федоруком, О.Бойко, В.Курилом, С.Кудлаєнком, Л.Зубачем, О.Березюком та 

В.Гуляєвим. 

Метою зазначеного законопроекту є забезпечення комплексної реалізації 

вимог Закону України «Про державну службу» та приведення певних 

нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом шляхом внесення до 

них відповідних змін і доповнень. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку на даний законопроект зазначає, що переважна більшість 

запропонованих у ньому новел не викликає заперечень. Водночас, на думку 

Головного управління, викликає сумніви доцільність певних змін, зокрема, 

щодо: наділення керівника апарату Антимонопольного комітету України 

повноваженням затверджувати положення про структурні підрозділи, 

віднесення працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) Верховної 

Ради України до посад патронатної служби, зміни статусу посадових осіб 

центральних державних архівів України, розширення дисциплінарних 

повноважень Державного Секретаря Міністерства оборони України. З огляду 

на зазначене, Головне управління вважає, що за результатами розгляду у 
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першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним 

урахуванням висловлених зауважень. 

Рахункова палата у своєму листі на адресу Комітету висловила 

застереження, що процедура обрання і призначення керівників державної 

служби у державних органах із спеціальним статусом (Рахункова палата, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Центральна виборча 

комісія тощо) не може регулюватися нормами законів, які притаманні 

функціональним завданням органів виконавчої влади. 

Міністерство оборони України за наслідками вивчення законопроекту 

вважає за необхідне доповнити його положеннями щодо законодавчого 

врегулювання питання виконання повноважень керівника державної служби в 

органах військового управління Збройних сил України у разі, якщо керівником 

військового управління є військовослужбовець. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, підтримуючи необхідність 

узгодження чинного законодавства України з положеннями Закону України 

«Про державну службу», врахувавши висновок Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України та всебічно обговоривши питання, 

Комітет у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері 

державної служби (реєстр. № 7528 від 25.01.2018), поданий народними 

депутатами України С.Власенком, О.Ледовських, А.Шкрум, О.Дехтярчуком, 

Ю.Бубликом, А.Рекою, М.Федоруком, О.Бойко, В.Курилом, С.Кудлаєнком, 

Л.Зубачем, О.Березюком та В.Гуляєвим, за наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України А.Шкрум. 

 

 

 

Голова Комітету      С.ВЛАСЕНКО 


