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Шмигаль Д.А. – Голова Івано- Франківської обласної державної 

адміністрації. 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

I. Організаційні питання 

1. Про звільнення Бабак А.В. з посади Міністра розвитку громад та територій 

України. 

2. Про призначення Шмигаля Д.А. Віце-прем’єр-міністром України – 

Міністром розвитку громад та територій України. 

IІ. Різне 

*** 

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 висловити свої зауваження і пропозиції 

до порядку денного. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко вніс пропозицію включити до порядку денного питання про ситуацію, 

яка склалася у зв’язку з витоком інформації, що містить персональні дані громадян, 

з Єдиного порталу вакансій державної служби. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з врахуванням 

висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

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

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

*** 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Організаційні питання 

1.  Про звільнення Бабак А.В. з посади Міністра розвитку громад та територій 

України 

2. Про призначення Шмигаля Д.А. Віце-прем’єр-міністром України – 

Міністром розвитку громад та територій України 

3. Про ситуацію, яка склалася у зв’язку з витоком інформації, що містить 

персональні дані громадян, з Єдиного порталу вакансій державної служби 

IІ. Різне 
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1. 
 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про звільнення            

Бабак А.В. з посади Міністра розвитку громад та територій України. 

Голова Комітету зазначив, що за дорученням Голови Верховної Ради України 

Д.Разумкова до Комітету для розгляду надійшло подання Прем’єр-міністра 

України щодо звільнення А.Бабак з посади Міністра розвитку громад та територій 

України, внесене на розгляд Верховної Ради України 16 січня 2020 року. 

А.Клочко вказав, що Міністр розвитку громад та територій України написала 

заяву про звільнення за власним бажанням.  

Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що відповідно до положень 

статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» організаційна 

функція комітетів полягає у попередньому обговоренні відповідно до предметів їх 

відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, 

призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, 

підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих 

кандидатур. 
Голова Комітету вказав, що внесення такого подання Прем’єр-міністром 

України відповідає положенням пункту 2 частини першої статті 18 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України». Водночас Верховна Рада України, керуючись 

положеннями пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України має 

розглянути зазначене подання та може прийняти рішення про звільнення члена 

Кабінету Міністрів України із займаної посади. 
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення питання членами Комітету наголошувалось на 

доречності заслуховування інформації щодо діяльності Міністерства розвитку 

громад та територій України за період з 29 серпня 2019 року по 16 січня 2020 року. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України звільнити А.Бабак з посади Міністра розвитку громад та територій 

України, доручивши членам Комітету розробити і внести на розгляд Парламенту 

відповідний проект Постанови та рекомендувати прийняти його в цілому. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити його співдоповідачем на 

пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді даного питання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини 

першої статті 85 звільнити Бабак Альону Валеріївну з посади Міністра розвитку 

громад та територій України. 

2. Доручити народним депутатам України - членам Комітету, з огляду на 

положення частини другої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» та пункту 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розробити і внести на розгляд Верховної Ради України 

проект Постанови про звільнення Бабак А.В. з посади Міністра розвитку громад та 

територій України. 
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3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про 

звільнення Бабак А.В. з посади Міністра розвитку громад та територій України 

прийняти в цілому. 

4. Доручити виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної 

Ради України при розгляді даного питання народному депутату України, Голові 

Комітету А.Клочку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 21 народний депутат України, «Утримались» – 4 народних 

депутати України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про призначення 

Шмигаля Д.А. Віце-прем’єр-міністром України – Міністром розвитку громад та 

територій України. 

Голова Комітету А.Клочко зазначив, що за дорученням Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова до Комітету для розгляду надійшло подання Прем’єр-

міністра України про призначення Д.Шмигаля Віце-прем’єр-міністром України – 

Міністром розвитку громад та територій України, внесене на розгляд Верховної 

Ради України 16 січня 2020 року. 

Голова Комітету А.Клочко вказав, що внесення такого подання Прем’єр-

міністром України відповідає положенням пункту 12 частини першої статті 85, 

частини четвертої статті 114 Конституції України. Водночас Верховна Рада України, 

керуючись положеннями пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, 

має розглянути зазначене подання та може прийняти рішення про призначення 

запропонованої кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував Д.Шмигалю відповісти на питання 

народних депутатів України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України призначити Д.Шмигаля Віце-прем’єр-міністром України - Міністром 

розвитку громад та територій України, доручивши членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Парламенту відповідний проект Постанови та рекомендувати 

прийняти його в цілому. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити його співдоповідачем на 

пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді даного питання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини 

першої статті 85 Конституції України призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича 

Віце-прем’єр-міністром України - Міністром розвитку громад та територій України. 

2. Доручити народним депутатам України - членам Комітету, з огляду на 

положення частини восьмої статті 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» та пункту 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розробити і внести на розгляд Верховної Ради України 
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проект Постанови про призначення Шмигаля Д.А. Віце-прем’єр-міністром 

України - Міністром розвитку громад та територій України. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про призначення 

Шмигаля Д.А. Віце-прем’єр-міністром України - Міністром розвитку громад та 

територій України прийняти в цілому. 

4. Доручити виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної 

Ради України при розгляді даного питання народному депутату України, Голові 

Комітету А.Клочку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 22 народних депутати України, «Утримались» – 4 народних 

депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

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

символів та нагород О.Корнієнка про ситуацію, яка склалася у зв’язку з витоком 

інформації, що містить персональні дані громадян, з Єдиного порталу вакансій 

державної служби. 

Голова підкомітету вказав, що за інформацією, яка стала відома під час 

моніторингу мережі Інтернет, виявлено витік персональних даних громадян, які 

зареєструвались на сайті Єдиного порталу вакансій Національного агентства з 

питань державної служби (career.gov.ua) з метою проходження конкурсу на посади 

державної служби, що несе репутаційні загрози для державної служби, і 

запропонував надати слово для пояснень Голові Національного агентства України 

з питань державної служби О.Стародубцеву. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

О.Стародубцев з цього приводу запевнив, що станом на ранок 17 січня 2020 

року вказана проблема ліквідована, Єдиний портал вакансій державної служби 

працює у штатному режимі, зазначивши також, що з метою убезпечення 

виникнення подібних ситуацій у майбутньому Нацдержслужбою проводиться 

перевірка порталу із залученням спеціалістів з кібербезпеки Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

О.Корнієнко запропонував звернутися до Кабінету Міністрів України, Служби 

безпеки України, Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією 

розглянути питання виявлення вразливості, подолання її наслідків та забезпечення 

сталої роботи Єдиного порталу вакансій державної служби та належного захисту 

персональних даних; Національного агентства України з питань державної служби 

з проханням поінформувати Комітет про ймовірні причини, обсяги та репутаційні 

ризики витоку персональних даних громадян, які зареєструвались на сайті Єдиного 

порталу вакансій державної служби з метою проходження конкурсу на посади 

державної служби; про стан забезпечення адміністрування Єдиного порталу 

вакансій державної служби на даний час; про організацію роботи Нацдержслужби 

щодо заповнення вакансій державної служби у зв’язку із проблемами 

функціонування Єдиного порталу вакансій державної служби.  
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О.Корнієнко та А.Шкрум запропонували звернутися до 

Координаційної ради з питань реформування державного управління з 

пропозицією щодо проведення аудиту заходів з реалізації Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 року, що були здійснені за кошти 

Європейського Союзу. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозиції О.Корнієнка 

та А.Шкрум і заслухати інформацію представників цих органів на наступному 

засіданні Комітету 5 лютого 2020 року. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Звернутися до: 

1.1. Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Ради національної 

безпеки і оборони України з пропозицією розглянути питання виявлення 

вразливості, подолання її наслідків та забезпечення сталої роботи Єдиного порталу 

вакансій державної служби та належного захисту персональних даних;  

1.2. Національного агентства України з питань державної служби з проханням 

поінформувати Комітет про ймовірні причини, обсяги та репутаційні ризики 

витоку персональних даних громадян, які зареєструвались на сайті Єдиного 

порталу вакансій державної служби з метою проходження конкурсу на посади 

державної служби; про стан забезпечення адміністрування Єдиного порталу 

вакансій державної служби на даний час; про організацію роботи Нацдержслужби 

щодо заповнення вакансій державної служби у зв’язку із проблемами 

функціонування Єдиного порталу вакансій державної служби.  

2. Заслухати інформацію представників вищевказаних органів на наступному 

засіданні Комітету 5 лютого 2020 року. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутати України, «Не брали участь в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

   Голова Комітету                         ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________             Д.ІСАЄНКО 

 

 

 

 

 



 7 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

17 січня 2020 року 

 

I. Організаційні питання 

1.  Про звільнення Бабак А.В. з посади Міністра розвитку громад та територій 

України. 

2. Про призначення Шмигаля Д.А. Віце-прем’єр-міністром України – 

Міністром розвитку громад та територій України. 

3. Про ситуацію, яка склалася у зв’язку з витоком інформації, що містить 

персональні дані громадян, з Єдиного порталу вакансій державної служби. 

IІ. Різне 


