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Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (реєстр. №8369 від 17.05.2018), поданий народними депутатами 

України С.Власенком, О.Ледовських, О.Гончаренком, А.Шкрум, С.Кудлаєнком, 

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

Л.Зубачем, О.Березюком. 

Метою законопроекту є забезпечення системного оновлення Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», що сприятиме побудові в 

Україні професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування з 

урахуванням кращих міжнародних практик та національного досвіду, а також 

реалізації громадянами України права рівного доступу до служби. 

Так, проектом передбачається створення правових передумов для: 

врегулювання статусу службовців місцевого самоврядування та виборних 

посадових осіб місцевого самоврядування; забезпечення політичної нейтральності 

службовців місцевого самоврядування; надання органам місцевого самоврядування 

повноважень самостійно вирішувати питання формування умов оплати праці 

посадових осіб місцевого самоврядування, адаптації основ служби в органах 



місцевого самоврядування до концептуальних підходів, закладених Законом 

України «Про державну службу»; переведення посад керуючих справами 

виконавчих комітетів рад із категорії виборних посад до категорії службовців, 

передачі їм кадрових повноважень, які на сьогодні належать відповідним головам, 

що дозволить зменшити політичний плив на призначення та звільнення службовців; 

визнання відкритого конкурсу основною процедурою для вступу на службу; 

упорядкування структури заробітних плат шляхом збільшення частки посадового 

окладу та зменшення частки надбавок та премій; створення умов для підвищення 

кваліфікації виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. Зокрема, Головне 

управління зауважує щодо окремих питань правового регулювання статусу 

виборних посадових осіб, керуючого справами та керівника служби, дисціплінарної 

відповідальності службовців місцевого самоврядування, визначень окремих 

принципів та термінів, а також щодо залучення центральних органів виконавчої 

влади до затвердження типових положень з питань управління службою в органах 

місцевого самоврядування, що може призвести до надмірного втручання у їх 

діяльність і порушення принципу самостійності. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» також підтримує прийняття законопроекту за наслідками розгляду у 

першому читанні за основу та зазначає, що його реалізація дозволить впровадити 

низку важливих положень Європейської хартії місцевого самоврядування, зокрема, 

щодо розширення можливостей органів місцевого самоврядування самостійно у 

межах закону визначати порядок добору службовців, проходження ними служби, 

оплати праці, навчання, оцінювання, просування тощо. На думку Асоціації міст 

України прийняття закону створить реальні умови для формування професійного 

складу працівників органів місцевого самоврядування з належними умовами 

оплати праці та стане важливим рушієм децентралізації і реформи місцевого 

самоврядування. 

Спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні пан 

Режі Брійя у листі на адресу Комітету наголосив, що порівняно з чинним 

законодавством законопроект загалом відповідає загальновизнаним європейським 

принципам та досвіду європейських країн. До головних досягнень законопроекту 

представники Ради Європи віднесли розмежування політичних та професійних 

посад на службі в органах місцевого самоврядування, а також вдосконалення 

законодавчої бази щодо підвищення професійної компетентності посадових осіб 

місцевого самоврядування. Реалізація зазначених положень є важливою умовою 

подальшої децентралізації в Україні та сприятиме професіоналізації служби і 

забезпеченню її достатньої професійної незалежності, на необхідності забезпечення 

якої наголошувалося у Фаховому огляді «Реформування системи підготовки кадрів 



органів місцевого самоврядування в Україні», організованому Радою Європи у 

травні 2017 року. 

Законопроект отримав позитивні висновки Інституту законодавства 

Верховної Ради України та Інституту держави і права ім. В.М.Корецького. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію народних депутатів 

України - членів Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши 

питання, Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. 

№8369 від 17.05.2018), поданий народними депутатами України С.Власенком, 

О.Ледовських, О.Гончаренком, А.Шкрум, С.Кудлаєнком, В.Курилом, А.Рекою, 

О.Дехтярчуком, Ю.Бубликом, М.Федоруком, О.Бойко, Л.Зубачем, О.Березюком, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

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. 

 

 

 

Голова Комітету       С.ВЛАСЕНКО 


