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*** 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» щодо перебігу строків звернення за отриманням 

адміністративних та інших послуг під час дії карантину» (реєстр. № 5454, 

доопрацьований). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (реєстр. № 5867, 

н.д. О.Корнієнко, В.Безгін, О.Дунда, І.Юнаков, О.Шуляк, Л.Білозір, А.Клочко, 

А.Загоруйко, О.Качура та інші). 

3. Про уточнення висновку Комітету від 16 червня 2021 року на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності 

Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» (реєстр.  

№ 5469 від 05.05.2021 р.) в частині деталізації положень, якими планується 

доповнити законопроект відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

ІІ. 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. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь, О.Дунда, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
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хвороби (COVID-19)» щодо перебігу строків звернення за отриманням 

адміністративних та інших послуг під час дії карантину» (реєстр. № 5454, 

доопрацьований). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (реєстр. № 5867, 

н.д. О.Корнієнко, В.Безгін, О.Дунда, І.Юнаков, О.Шуляк, Л.Білозір, А.Клочко, 

А.Загоруйко, О.Качура та інші). 

3. Про уточнення висновку Комітету від 16 червня 2021 року на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності 

Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» (реєстр. 

№ 5469 від 05.05.2021 р.) в частині деталізації положень, якими планується 

доповнити законопроект відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

ІІ. Різне 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних послуг 

та адміністративних процедур Л.Білозір про проект Закону України про внесення змін 

до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо перебігу строків звернення за отриманням 

адміністративних та інших послуг під час дії карантину (реєстр. № 5454, 

доопрацьований).  

Доповідач поінформувала присутніх, що законопроект підготовлено 

Комітетом на повторне перше читання на виконання Постанови Верховної Ради 

України від 09.09.2021 № 1738-IX "Про направлення на повторне перше читання 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під 

час дії карантину". 

В порядку визначеному частиною першою статті 109 Регламенту Верховної 

Ради України до законопроекту надійшла пропозиція народного депутата України – 

члена Комітету Т.Плачкової щодо внесення змін до структури та основних положень 

законопроекту, а також викладення назви законопроекту у новій редакції. 

Під час доопрацювання законопроекту було враховано пропозицію народного 

депутата України та зауваження Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України. 

Л.Білозір вказала, що у доопрацьованому Комітетом законопроекті 

передбачається внесення змін до підпункту 3 пункту 2 розділу II "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)", згідно з якими на період встановлення карантину або 

обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби  

(COVID-19), з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за 
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отриманням адміністративних та інших послуг, визначених законом, та від дня 

припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що 

минув до його зупинення.  

Крім того, законопроект доопрацьовано в частині внесення змін до назви 

законопроекту шляхом викладення її у новій редакції, а саме: проект Закону України 

"Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо перебігу 

строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії 

карантину". 

Голова підкомітету Л.Білозір оголосила пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати внести на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін до розділу II 

"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)" щодо перебігу строків звернення за отриманням 

адміністративних та інших послуг під час дії карантину (реєстр. № 5454) та 

рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду в повторному першому читанні 

прийняти його за основу та в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету; голова Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних 

послуг Н.Шамрай. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Комітетом проект 

Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо 

перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії 

карантину (реєстр. № 5454)  та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками 

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

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в повторному 

першому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити 

Комітету при підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України; 

 - визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Комітетом з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування проект Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
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(COVID-19)" щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та 

інших послуг під час дії карантину (реєстр. № 5454) та рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в повторному першому 

читанні прийняти його за основу та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в повторному 

першому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити 

Комітету при підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

23 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь, Д.Гурін, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Корнієнко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, 

В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк). 

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 

Закону України «Про державну службу» щодо організаційних питань роботи 

Кримської платформи (реєстр. № 5867, н.д. О.Корнієнко, В.Безгін, О.Дунда, 

І.Юнаков, О.Шуляк, Л.Білозір, А.Клочко, А.Загоруйко, О.Качура та інші). 

Доповідач зазначив, що законопроектом пропонується доповнити пункт 1 

частини першої статті 51 Закону України «Про державну службу» словами 

«Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим», що 

дозволить вирішити питання упорядкування умов оплати праці працівників 

Представництва. 

Проект Закону розроблений з метою активізації та підтримки Кримської 

платформи, що на сьогодні є ключовим зовнішньополітичним інструментом 

консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення 

територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою 

окупацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 

Голова підкомітету О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Парламенту включити до Порядку денного 

шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо організаційних 

питань роботи Кримської платформи (реєстр. № 5867) та 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; Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алюшина; Постійний Представник Президента України в Автономній 

Республіці Крим А.Кориневич. 

Членами Комітету було взято до відома, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України, враховуючи, що перераховані у 

чинному приписі пункту 1 частини першої статті 51 Закону України «Про державну 

службу» органи здебільшого належать до категорії органів, існування яких прямо 

передбачено Конституцією України, у своєму висновку зазначає, що внесення 

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим до цього 

переліку не викликає заперечень. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного шостої 

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

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо організаційних 

питань роботи Кримської платформи» (реєстр. № 5867) та відповідно за наслідками 

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

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому Верховній 

Раді України запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 

 - співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата 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 третьої статті 

93 Регламенту Верховної Ради України включити до Порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про державну службу» щодо організаційних питань роботи 

Кримської платформи» (реєстр. № 5867) та відповідно до пункту 1 частини першої і 

частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

Верховній Раді України запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис 

Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

3. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 
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організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано  

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Д.Гурін, О.Дунда, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, М.Саврасов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про уточнення висновку 

Комітету від 16 червня 2021 року на проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та 

центральних органів виконавчої влади» (реєстр. № 5469 від 05.05.2021 р.) в частині 

деталізації положень, якими планується доповнити законопроект відповідно до 

частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

Доповідач поінформував, що керівництвом Парламенту висловлено пропозиції 

до комітетів Верховної Ради України – у разі рекомендації застосовувати статтю 116 

Регламенту щодо врахування положень, які не були предметом розгляду у першому 

читанні, у висновку комітету – деталізувати такі положення. 

У зв’язку із вказаним виникла необхідність у уточнені висновку Комітету від 16 

червня 2021 року на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади» (реєстр. № 5469) в частині деталізації положень, якими 

планується доповнити законопроект відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету 

Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» (реєстр. № 5469), 

внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу; 

- врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до 

частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 

поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту (зокрема, щодо 

комплексного перегляду функцій Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади, вдосконалення їх організації та порядку діяльності в 
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частині покладення на Уряд України повноважень із здійснення правового 

регулювання прав людини, публічної влади, розвитку судочинства, здійснення 

державного внутрішнього фінансового контролю, моніторингу і контролю 

Кабінетом Міністрів України виконання актів законодавства, уточнення 

повноважень та складів урядових комітетів, 3 прийняття Урядом України та 

урядовими комітетами протокольних рішень, визначення Кабінетом Міністрів 

України граничної кількості заступників керівників центральних органів виконавчої 

влади тощо); 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту на пленарному засіданні під час 

розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті 

законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту; 

- співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань організації державної 

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

символів та нагород О.Корнієнка. 

Очільник Комітету нагадав присутнім, 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 1 частини 

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

внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету 

Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» (реєстр. № 5469), 

внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до 

частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 

поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту (зокрема, щодо 

комплексного перегляду функцій Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади, вдосконалення їх організації та порядку діяльності в 

частині покладення на Уряд України повноважень із здійснення правового 

регулювання прав людини, публічної влади, розвитку судочинства, здійснення 

державного внутрішнього фінансового контролю, моніторингу і контролю 

Кабінетом Міністрів України виконання актів законодавства, уточнення 

повноважень та складів урядових комітетів, 3 прийняття Урядом України та 

урядовими комітетами протокольних рішень, визначення Кабінетом Міністрів 
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України граничної кількості заступників керівників центральних органів виконавчої 

влади тощо). 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту на пленарному засіданні під час 

розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті 

законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань організації державної 

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

символів та нагород О.Корнієнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано  

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Д.Гурін, О.Дунда, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

14 вересня 2021 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» щодо перебігу строків звернення за отриманням 

адміністративних та інших послуг під час дії карантину» (реєстр. №5454, 

доопрацьований). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (реєстр. №5867, 

н.д. О.Корнієнко, В.Безгін, О.Дунда, І.Юнаков, О.Шуляк, Л.Білозір, А.Клочко, 

А.Загоруйко, О.Качура та інші). 

3. Про уточнення висновку Комітету від 16 червня 2021 року на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності 

Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» (реєстр. № 

5469 від 05.05.2021 р.) в частині деталізації положень, якими планується доповнити 

законопроект відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради 

України. 

ІІ. Різне 


