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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 України про внесення змін до 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо захисту 

прав ветеранів військової служби (реєстр. № 4834 від 16.06.2016), поданий 

народним депутатом України Мельником С.І 

Законопроектом пропонуються зміни до Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» щодо призначення пенсії по інвалідності в 

розмірах, передбачених законодавством України про державну службу, 

посадовим особам органів місцевого самоврядування, які в період перебування 

на службі в цих органах визнані інвалідами I та II груп, незалежно від причини 

інвалідності, якщо вони є ветеранами військової служби. 

Комітет з питань бюджету у своєму висновку зауважує, що законопроект 

має вплив на показники державного бюджету (може призвести до збільшення 

видатків), а визначений в ньому термін набрання чинності законом не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 

закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують його витрати) і 



приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що законопроект 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупціогенних 

факторів. 

Комітет з питань європейської інтеграції дійшов висновку, що законопроект 

не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, а отже не потребує відповідного експертного висновку. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку звертає увагу на те, що частина дванадцята статті 21 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», яку у проекті 

пропонується викласти у новій редакції, виключена із цієї статті на підставі 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII, а тому викласти її у 

новій редакції неможливо. 

Члени Комітету висловились щодо підтримки закладеної у законопроекті 

ідеї із забезпечення захисту прав ветеранів військової служби, проте 

констатували неможливість реалізації її у запропонований спосіб. 

За підсумками обговорення, беручи до уваги висновок Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» щодо захисту прав ветеранів військової служби 

(реєстр. № 4834 від 16.06.2016), поданий народним депутатом України 

Мельником С.І., відповідно до пункту третього частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

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 


