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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо
організаційних питань роботи Кримської платформи», внесений народними
депутатами України Корнієнком О.С., Арахамією Д.Г., Стефанчуком Р.О. та
іншими народними депутатами України (реєстр. № 5867)
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної Ради
України Разумкова Д.О. на засіданні 14 вересня 2021 року (протокол № 78)
розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну службу» щодо організаційних питань роботи Кримської платформи»
(реєстр. № 5867 від 26.08.2021), внесений народними депутатами України
Корнієнком О.С., Арахамією Д.Г., Стефанчуком Р.О. та іншими народними
депутатами України.
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.
За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи 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.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у
своєму листі звернулося до Комітету з проханням щодо підтримки поданого
законопроекту та сприяння його прийняттю Верховною Радою України.
З огляду на те, що до структури Представництва включено Службу
забезпечення діяльності Кримської платформи, яка виконує функцію Офісу
Кримської платформи – постійно діючого майданчика для координації та
комунікації органів державної влади, іноземних держав та міжнародних
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організацій, громадян України, які проживають в Криму, та тих громадян, які
перемістилися на підконтрольну Уряду України територію, – посилення
інституційної спроможності та потенціалу Представництва сприятиме
забезпеченню експертної, консультаційної, інформаційної та іншої підтримки
Кримської платформи, а також реалізації проектів та заходів в рамках її роботи.
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.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної влади,
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних
символів та нагород, всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив
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.
У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому
Верховній Раді України пропонується 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 визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань
організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка.
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