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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748, КМУ, Д.Шмигаль, 

повторний розгляд). 

2. Про включення до Порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проекту Закону України про внесення змін до Виборчого 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей  
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організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого 

з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і 

небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого 

законодавства (реєстр. № 4117 від 18.09.2020, н.д.  А.Загоруйко, О.Корнієнко, 

А.Клочко, П.Бакунець). 

IІ. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748, КМУ, 

Д.Шмигаль, повторний розгляд). 

2. Про включення до Порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проекту Закону України про внесення змін до Виборчого 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей 

організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого 

з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і 

небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого 

законодавства (реєстр. № 4117 від 18.09.2020, н.д.  А.Загоруйко, О.Корнієнко, 

А.Клочко, П.Бакунець). 

IІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

Доповідач нагадав присутнім, що Комітетом на своєму засіданні 16 вересня 

2020 року було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

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

України щодо удосконалення проходження державної служби» (реєстр.  №  3748), 
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поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

Однак, Голова Комітету зазначив, що після прийняття вказаного рішення до 

Комітету надійшли чисельні звернення від органів державної влади, місцевого 

самоврядування, народних депутатів України та експертів щодо необхідності 

суттєвого доопрацювання вказаного законопроекту, зокрема в частині його 

положень, які стосуються: 

- Єдиної інформаційної системи управління людськими ресурсами, порядку її 

впровадження керівниками державної служби; Каталогу типових посад державної 

служби; методології оцінки цінності посади державної служби; 

- оскарження до суду результатів спеціальної перевірки та рішення про 

відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спеціальної перевірки 

(зокрема, необхідності оскарження одночасно обох рішень чи кожного окремо, 

можливості призначення другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття 

посади державної служби тощо); 

- подання переможцем конкурсу «необхідних» документів для призначення на 

посаду (відсутність чітко визначеного переліку документів створює можливості 

для довільного трактування і, як наслідок, можливості відмови переможцю у 

призначенні на посаду); 

- стратегії державного органу (на основі якої державному службовцю 

встановлюватимуться завдання для проведення оцінювання результатів службової 

діяльності); 

- виплат за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

тимчасово відсутнього державного службовця або за вакантною посадою 

державної служби (зокрема, в частині суб'єкта, який встановлюватиме відповідні 

виплати), а також можливості їх встановлення кільком державним службовцям 

тощо. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету внести 

зміни до Рішення від 16.09.2020 р. та рекомендувати Верховній Раді України 

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

щодо удосконалення проходження державної служби» (реєстр. № 3748), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

направити до Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для підготовки на 

повторне перше читання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміни до рішення Комітету від 16.09.2020 р. та рекомендувати 

Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення проходження державної 

служби» (реєстр. № 3748 від 26.06.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, за 
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наслідками розгляду в першому читанні направити до Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування для підготовки на повторне перше читання; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Голову Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування А.Клочка. 

Також Голова Комітету поінформував присутніх, що відповідно до вимог 

частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» 

прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість 

від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

проходження державної служби» (реєстр. № 3748 від 26.06.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

направити до Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для підготовки на 

повторне перше читання. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Голову Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування А.Клочка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про включення до Порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання проекту Закону України про внесення змін до 

Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, 

установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо 

небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих 

положень виборчого законодавства (реєстр. № 4117 від 18.09.2020, н.д. 

А.Загоруйко, О.Корнієнко, А.Клочко, П.Бакунець). 

Доповідач поінформувала присутніх, що вказаний законопроектом 

пропонується доповнити Розділ ХХХХІІ Виборчого кодексу України новим 

пунктом, яким буде врегульовано питання організації підготовки і проведення 

виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на 

території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, 

зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
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SARS-CoV-2. При цьому передбачається, що реалізація виборчих процедур буде 

здійснюватися відповідно до Виборчого кодексу України та Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» з урахуванням встановлених обмежувальних 

протиепідемічних заходів, установлених відповідно до закону Кабінетом Міністрів 

України, та з урахуванням рекомендацій Центральної виборчої комісії. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до частини першої статті 23, статті 101 Регламенту Верховної 

Ради України включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проект Закону України про внесення змін до Виборчого 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей 

організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого 

з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і 

небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого 

законодавства (реєстр. № 4117), внесений народними депутатами України 

Загоруйко А.Л., Корнієнком О.С., Клочком А.А. та Бакунцем П.А., та визначити 

його як невідкладний, скоротивши наполовину строк внесення альтернативних 

законопроектів та направити даний висновок Голові Верховної Ради України 

Д.Разумкову. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 

23, статті 101 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період 

дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України 

особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення 

окремих положень виборчого законодавства (реєстр. № 4117), внесений народними 

депутатами України Загоруйко А.Л., Корнієнком О.С., Клочком А.А. та Бакунцем 

П.А., та визначити його як невідкладний, скоротивши наполовину строк внесення 

альтернативних законопроектів. 

2. Направити даний висновок Голові Верховної Ради України Д.Разумкову. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова Комітету                   _________________                  А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                _________________                 Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

29 вересня 2020 року 

 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748, КМУ, 

Д.Шмигаль, повторний розгляд). 

2. Про включення до Порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проекту Закону України про внесення змін до Виборчого 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей 

організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого 

з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і 

небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого 

законодавства (реєстр. № 4117 від 18.09.2020, н.д.  А.Загоруйко, О.Корнієнко, 

А.Клочко, П.Бакунець). 

IІ. Різне 

 


