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Про проект Закону України  

«Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади» (щодо визначення розмірів посадових окладів 

та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників 

правоохоронних та  інших органів державної влади)» 

(реєстр. № 2572 від 11.12.2019) 

__________________________________________________________________ 

 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні проект Закону України 

«Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження 

влади» (щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати 

праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів 

державної влади)» (реєстр. № 2572), поданий народним депутатом України 

Д.Монастирським. 

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції пункт 3 розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо перезавантаження влади», передбачивши, що 

норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів 

та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників 

державних органів застосовуються в порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України, за виключенням Апарату Верховної Ради України, 

Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро 

України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, 

Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії. 



2 
 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку зазначає, що вказаний пункт розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади» уже викладений у новій редакції у прийнятому 

Верховною Радою України 6 грудня 2019 року Законі України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань 

державної служби та електронного документообігу» (проект Закону з реєстр. 

№ 2260). З огляду на це, Головне управління звертає увагу, що якщо поданий 

законопроект буде прийнятий як Закон, підписаний Президентом України і 

оприлюднений раніше, ніж Закон, прийнятий на підставі проекту № 2260, то 

після підписання останнього, Закон, прийнятий на підставі даного проекту, 

втратить чинність, внаслідок чого його розгляд і прийняття у даний час втрачає 

сенс. 

Комітет вважає, що реалізація запропонованих законопроектом змін 

сприятиме створенню належних умов для ефективної роботи і оплати праці 

працівників правоохоронних органів. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів 

Комітету та обговоривши питання, Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 23 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (щодо 

визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, 

грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів 

державної влади)» (реєстр. № 2572), поданий народним депутатом України 

Д.Монастирським, включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади» (щодо визначення розмірів посадових окладів та інших 

складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних 

та інших органів державної влади)» (реєстр. № 2572), поданий народним 

депутатом України Д.Монастирським, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


