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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1.   Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978). 

2. Проект Закону про внесення змін до Розділу ІI «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, н.д. Д. Монастирський). 

 ІІ. Різне 
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*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А. Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 23 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» –

3  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Пропозицій не надійшло. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 22 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

4  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1.  Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978). 

2. Проект Закону про внесення змін до Розділу ІI «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, н.д. Д. Монастирський). 

ІІ. Різне 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

про Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. №0978). 

Заступник голови Комітету А.Загоруйко зазначила, що пропозиції 

Президента України В.Зеленського до Виборчого кодексу України (далі – 

Кодекс), прийнятого Верховною Радою України 11 липня 2019 року, були 
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розглянуті на засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших 

форм безпосередньої демократії. 

А.Загоруйко зауважила, що за наслідками вивчення та аналізу кожної з 

наданих Президентом України 17-ти пропозицій можна констатувати, що вони 

стосуються практично всіх аспектів сфери регулювання проекту Виборчого 

кодексу України (реєстр. № 0978), його змістовних положень та структурних 

одиниць. При цьому більшість із зазначених пропозицій Президента України 

сформульовано узагальнено і вони охоплюють групи статей та окремі тематичні 

напрями, що відображені у різних частинах документу. 

Зважаючи на дану обставину, предметом розгляду та опрацювання стали увесь 

масив нормативного матеріалу проекту Кодексу, чинне виборче законодавство, 

закони України «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр 

виборців», інші закони України на необхідність узгодження або врахування 

положень яких вказував Глава держави. До співпраці було залучено народних 

депутатів України, представників Офісу Президента України, Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Центральної виборчої 

комісії, її Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, а 

також громадських організацій та міжнародних партнерів, які опікуються 

проблематикою вдосконалення виборчого законодавства. 

Заступник голови Комітету поінформувала, що за результатами проведеної 

роботи, зважаючи на відповідні рішення Комітету від 15 листопада 2019 року і 4 

грудня 2019 року, та з огляду на вимоги частини четвертої статті 133 Регламенту 

Верховної Ради України підкомітетом до розгляду на засіданні Комітету 

підготовлено порівняльну таблицю в редакції від 17 грудня 2019 року, перша 

колонка якої містить текст проекту Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978), 

друга – пропозиції Президента України у запропонованій ним нумерації, третя – 

висновки Комітету щодо врахування кожної з цих пропозицій, четверта – текст 

остаточної редакції Виборчого кодексу України, який комплексно враховує всі 

пропозиції Президента України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію  рекомендувати Верховній 

Раді України з огляду на врахування Комітетом всіх пропозицій Президента 

України відповідно до частини третьої статті 134, частини четвертої та п'ятої 

статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі Пропозиції 

Президента України до Виборчого кодексу України та прийняти Виборчий 

кодекс України в редакції комітету від 17 грудня 2019 року в цілому як закон; 

доручити комітету при підготовці тексту кодексу на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; визначити 

співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України народного депутата України, заступника голови Комітету, голову 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України, з огляду на врахування Комітетом всіх 

пропозицій Президента України, відповідно до частини третьої статті 134, частин 

четвертої та п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі 

Пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України та прийняти Виборчий 

кодекс України в редакції Комітету від 17 грудня 2019 року в цілому як закон. 

2. Доручити Комітету при підготовці тексту Кодексу на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, заступника голови 

Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 20 народних депутатів України, «Утримались» – 4 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 2  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород О.Корнієнка про проект Закону України про внесення змін до 

Розділу ІI «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. 

Голова підкомітету О.Корнієнко вказав, що 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. 

Голова підкомітету оголосив пропозицію підкомітету – проект Закону України 

про внесення змін до Розділу ІI «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) включити до порядку денного другої сесії 

Верховної Ради України IX скликання та рекомендувати Парламенту за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому.  
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України Д.Монастирський. 

Д.Монастирський закликав членів Комітету підтримати внесений ним 

законопроект, оскільки він сприятиме створенню належних умов для ефективної 

роботи і оплати праці працівників правоохоронних органів. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України IX 

скликання 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) та за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому; 

визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України голову підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 
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 IX 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

        Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

17 грудня 2019 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України (реєстр. 

№0978). 

2. Проект Закону про внесення змін до Розділу ІI «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, н.д. Д. Монастирський). 

ІІ. Різне 
 


