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0. Проект    

1. Вноситься Президентом України    

2. З А К О Н У К Р А Ї Н И    

3. Про дипломатичну службу    

4. _________________________    

     

340. Стаття 36. Оплата витрат на репатріацію останків    

341. працівника дипломатичної служби, членів його 
сім'ї 

   

342. 1. У разі загибелі (смерті) за кордоном працівника 
дипломатичної служби, направленого у 
довготермінове відрядження або службове 
відрядження, здійснюється оплата послуг з репатріації 
останків за місцем реєстрації загиблого (померлого) за 
рахунок кошторису відповідної закордонної 
дипломатичної установи України. 

-1- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

У статті 36 проекту слова «за місцем 
реєстрації загиблого (померлого)» замінити 
словами «за адресою реєстрації загиблого 
(померлого)».  

Враховано (підтримано одноголосно) 

 

 

343. 2. У разі загибелі (смерті) в державі розміщення 
відповідної закордонної дипломатичної установи 
України членів сім'ї працівника дипломатичної 
служби, які перебували разом з ним за місцем його 
довготермінового відрядження, здійснюється оплата 
послуг з репатріації останків за місцем реєстрації 
загиблого (померлого) за рахунок кошторису 
відповідної закордонної дипломатичної установи 
України. 

-2- Н.д.Рябчин О.М. (Реєстр.картка №442) 

Статтю 36 доповнити двома новими 
частинами 3 та 4 такого змісту: 

«3. У разі загибелі (смерті) за кордоном 
працівника дипломатичної служби, 
направленого у довготермінове відрядження 
або службове відрядження, допомога на 
поховання чи відшкодування витрат на 
поховання здійснюється за рахунок 
кошторису відповідної закордонної 
дипломатичної установи України протягом 
шести місяців після смерті особи, у розмірі 
встановленому на день смерті. 

4. У разі загибелі (смерті) в державі 
розміщення відповідної закордонної 
дипломатичної установи України членів сім'ї 
працівника дипломатичної служби, які 
перебували разом з ним за місцем його 
довготермінового відрядження, допомога на 
поховання чи відшкодування витрат на 

Відхилено (підтримано одноголосно) 

 

Законодавством України не передбачено окремого порядку  надання допомоги на 

поховання чи відшкодування витрат на поховання державним службовцям та 

членам їх сімей. 
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поховання здійснюється за рахунок 
кошторису відповідної закордонної 
дипломатичної установи України протягом 
шести місяців після смерті особи, у розмірі 
встановленому на день смерті.»  

344. Стаття 37. Гарантії іншому з подружжя працівника 
дипломатичної 

-3- Н.д.Пинзеник В.М. (Реєстр.картка 

№306) 

Статтю 37 виключити. 
(щодо гарантій і страхового стажу іншому 

з подружжя працівника дипломатичної 
служби) 

(Змінами до пенсійного законодавства всім 
громадянам надано право купувати стаж 
роботи. Не може бути особливих умов для 
окремих категорій).  

Відхилено (підтримано одноголосно) 

 

Члени сімей працівників дипломатичної служби направляються у довготермінове 

відрядження разом з працівником дипломатичної служби державою та, у 

більшості випадків, позбавлені можливості працювати в державі перебування. 

Окрім випадків коли є відповідні міжнародні договори щодо працевлаштування 

членів родин дипломатичних службовців. В такому випадку вони працюють, стаж 

зараховується, внески сплачуються. 

 

345. служби в закордонній дипломатичній установі 
України 

   

346. 1. Держава сприяє створенню умов для 
працевлаштування іншого з подружжя під час 
перебування за кордоном за місцем довготермінового 
відрядження працівника дипломатичної служби. 

   

347. 2. Час перебування за кордоном іншого з 
подружжя, який не працював під час перебування за 
кордоном за місцем довготермінового відрядження 
працівника дипломатичної служби, зараховується до 
страхового стажу. 

   

348. Порядок нарахування страхового стажу та сплати 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування для іншого з подружжя, який не 
працював під час перебування за кордоном за місцем 
довготермінового відрядження працівника 
дипломатичної служби, визначаються законами 
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" та "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування". 

   

349. 3. Іншому з подружжя, який перебував за кордоном 
за місцем довготермінового відрядження працівника 
дипломатичної служби, після закінчення строку такого 
відрядження надається посада в державних органах, на 
державних підприємствах, в установах, організаціях, 
де він працював до виїзду за кордон, рівнозначна тій, 
яку він займав до звільнення. 

   

350. Стаття 38. Пенсійне забезпечення посадових осіб    

351. дипломатичної служби    
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352. 1. Пенсійне забезпечення дипломатичних 
службовців та адміністративних службовців 
здійснюється відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". 

-4- Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

У частині першій статті 38 слова “та 
адміністративних службовців” виключити.  

Відхилено (підтримано одноголосно) 

У зв’язку з необхідністю чіткого врегулювання питання пенсійного забезпечення 

всіх категорій  посадових осіб дипломатичної служби. 

 

353. Розділ VIII    

354. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 

   

355. ПОСАДОВИХ ОСІБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ 
СЛУЖБИ 

   

356. Стаття 39. Професійне навчання, наукова та 
викладацька 

-5- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Голубов Д.І. (Реєстр.картка №136) 

    Н.д.Каплін С.М. (Реєстр.картка №144) 

    Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №336) 

У назві статті 39 слова «наукова та 
викладацька діяльність» виключити.  

Враховано в іншій редакції, запропонованій народними депутатами України – 

членами Комітету (підтримано одноголосно) 

 

  -6- Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Назву статті 39 викласти в такій редакції: 
“Професійне навчання дипломатичних 
службовців”. 

Враховано в іншій редакції, запропонованій народними депутатами України – 

членами Комітету (підтримано одноголосно) 

 

  -7- Н.д.Білозір О.В. (Реєстр.картка №291) 

Статтю 39 викласти у такій редакції: 
Стаття 39 «Професійне навчання 

посадових осіб дипломатичної служби»: 
1. Посадовим особам дипломатичної 

служби створюються умови для підвищення 
рівня професійної компетентності шляхом 
професійного навчання, у відповідних 
закладах освіти в Україні та за кордоном. 

2. Професійне навчання, у тому числі 
вдосконалення рівня володіння іноземними 
мовами, проводиться постійно. 

3. Професійне навчання посадових осіб 
дипломатичної служби забезпечує заклад 
післядипломної освіти, що належить до сфери 
управління Міністерства закордонних справ 
України (далі – заклад післядипломної 
освіти). 

Заклад післядипломної освіти здійснює 
також підвищення професійної 
компетентності працівників інших державних 
органів, до повноважень яких належить 
забезпечення реалізації повноважень 
відповідних органів у сфері зовнішніх зносин, 
та проводить наукові дослідження у сфері 
міжнародних відносин. 

Враховано частково  
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4. Посадові особи дипломатичної служби, 
які перебувають у розпорядженні 
Міністерства закордонних справ України, 
можуть проходити професійне навчання з 
відривом від роботи строком до двох місяців 
у закладі післядипломної освіти. 

5. Професійне навчання посадових осіб 
дипломатичної служби та працівників інших 
державних органів, до повноважень яких 
належить забезпечення реалізації 
повноважень відповідних органів у сфері 
зовнішніх зносин, у закладі післядипломної 
освіти проводиться за рахунок коштів 
Державного бюджету України та інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Міністерство закордонних справ України 
формує пропозиції щодо обсягів державного 
замовлення на професійне навчання 
посадових осіб дипломатичної служби та 
працівників інших державних органів, до 
повноважень яких належить забезпечення 
реалізації повноважень відповідних органів у 
сфері зовнішніх зносин та розміщує 
затверджені обсяги у закладі післядипломної 
освіти згідно із законодавством. 

6. Посадові особи дипломатичної служби, 
які працюють у Міністерстві закордонних 
справ України та представництвах 
Міністерства закордонних справ України на 
території України, можуть бути направлені 
Міністерством закордонних справ України на 
професійне навчання за кордон. З такими 
особами Міністерством закордонних справ 
України укладається угода про 
відпрацювання ними в органах 
дипломатичної служби не менше трьох років 
після завершення навчання. 

На строк професійного навчання за 
кордоном за такими посадовими особами 
дипломатичної служби зберігаються їхні 
посади та середньомісячна заробітна плата. 
Строк професійного навчання за кордоном не 
може перевищувати одного року. 

У разі звільнення з дипломатичної служби 
протягом трирічного строку після завершення 
професійного навчання за кордоном, посадові 
особи дипломатичної служби зобов'язані 
відшкодувати виплачену їм протягом такого 
навчання заробітну плату та інші витрати, 
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пов'язані з таким навчанням, здійснені за 
рахунок Державного бюджету України».  

  -8- Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

Назву статті 39 викласти в наступній 
редакції: 

«Стаття 39. Професійне навчання 
посадових осіб дипломатичної служби»  

Враховано (підтримано одноголосно)  

357. діяльність посадових осіб дипломатичної служби    

358. 1. Посадовим особам дипломатичної служби 
створюються умови для підвищення рівня професійної 
компетентності шляхом професійного навчання, у 
тому числі вдосконалення знання іноземних мов, у 
відповідних закладах освіти в Україні та за кордоном. 

   

359. 2. Професійне навчання проводиться постійно, у 
тому числі з метою підготовки посадових осіб 
дипломатичної служби до участі у ротації. 

   

360. 3. Забезпечення підвищення професійної 
компетентності посадових осіб дипломатичної служби 
здійснює заклад післядипломної освіти, що належить 
до сфери управління Міністерства закордонних справ 
України (далі - заклад післядипломної освіти). 

 -9- Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

Частину третю статті 39 доповнити новим 
абзацом такого змісту: «Статус, завдання та 
функції закладу післядипломної освіти 
визначаються цим Законом та Статутом, що 
затверджується Міністерством закордонних 
справ України.». 

Враховано правку №22 в редакції, запропонованій народними депутатами 

України – членами Комітету (підтримано одноголосно) 

 

361. Заклад післядипломної освіти може здійснювати 
також підвищення професійної компетентності 
працівників інших державних органів, до повноважень 
яких належить забезпечення реалізації повноважень 
відповідних органів у сфері зовнішніх зносин, а також 
проводити наукові дослідження у сфері міжнародних 
відносин. 
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362. 4. Посадові особи дипломатичної служби, які 
перебувають у розпорядженні Міністерства 
закордонних справ України, можуть проходити 
професійне навчання з відривом від роботи строком до 
двох місяців у закладі післядипломної освіти. 

   

363. 5. Професійне навчання посадових осіб 
дипломатичної служби у закладі післядипломної 
освіти проводиться за рахунок коштів Державного 
бюджету України та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

   

364. Міністерство закордонних справ України формує 
пропозиції щодо обсягів державного замовлення на 
професійне навчання посадових осіб дипломатичної 
служби для державних потреб на основі їхніх 
професійних компетенцій та розміщення 
затверджених обсягів згідно із законодавством. 

   

365. 6. Посадові особи дипломатичної служби, які 
працюють у Міністерстві закордонних справ України 
та представництвах Міністерства закордонних справ 
України на території України, можуть бути направлені 
Міністерством закордонних справ України на 
професійне навчання за кордон. З такими особами 
Міністерством закордонних справ України 
укладається угода про відпрацювання ними в органах 
дипломатичної служби не менше трьох років після 
завершення навчання. 

-10- Н.д.Пинзеник В.М. (Реєстр.картка 

№306) 

Частину 6 статті 39 виключити; 
(щодо професійного навчання 

дипломатичних працівників за кордоном) 
За яким фахом не можна підготувати 

дипломатичних працівників в Україні? А 
недешеве навчання за кордоном потребує 
лише 3 років відпрацювання в подальшому.  

Відхилено («за» - 7; «проти» - 0; «утрималось» -1) 

Провідні держави світу широко використовують практику професійного навчання 

за кордоном. Крім того таке навчання здійснюється за рахунок приймаючої 

сторони і не потребує додаткових витрат. А відпрацювання 3 роки після такого 

навчання потрібно з метою збереження кадрового потенціалу, оскільки на час 

навчання за службовцем зберігається посада та середньомісячна заробітна плата 

 

366. На строк професійного навчання за кордоном за 
такими посадовими особами дипломатичної служби 
зберігаються їхні посади та середньомісячна заробітна 
плата. Строк професійного навчання за кордоном не 
може перевищувати одного року. 

   

367. У разі звільнення з дипломатичної служби 
протягом трирічного строку після завершення 
професійного навчання за кордоном, посадові особи 
дипломатичної служби зобов'язані відшкодувати 
виплачену їм протягом такого навчання заробітну 
плату та інші витрати, пов'язані з таким навчанням, 
здійснені за рахунок Державного бюджету України. 

-11- Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202) 

    Н.д.Чепинога В.М. (Реєстр.картка №345) 

В абзаці третьому пункту 6 статті 39 слова 
«зобов’язані відшкодувати» замінити словом 
«відшкодовують»  

Відхилено (підтримано одноголосно) 

Необхідне збереження більш імперативної норми у разі можливих судових 

процесів щодо відшкодування. 

 

 

  -12- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

Статтю 39 доповнити новою частиною, яку 
викласти у такій редакції: «7. Час роботи на 
посадах директора, першого заступника та 
заступників директора закладу 

Враховано (підтримано одноголосно)  
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післядипломної освіти зараховується до стажу 
державної служби, якщо до призначення на 
посаду вони перебували на дипломатичних 
посадах та після звільнення повернулися на 
дипломатичну службу. 

Після закінчення роботи на посадах 
директора, першого заступника та 
заступників директора закладу 
післядипломної освіти таким дипломатичним 
службовцям надається рівнозначна посада тій, 
яку вони займали до призначення.»  

368. Стаття 40. Наукова та викладацька діяльність -13- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Статтю 40 виключити.   

Враховано (підтримано одноголосно)  

369. посадових осіб дипломатичної служби    

370. 1. Посадові особи дипломатичної служби для 
здійснення наукової або викладацької діяльності 
можуть бути, за їхньою згодою, направлені на строк до 
п'яти років до наукових установ або закладів вищої 
освіти як в Україні, так і за кордоном. 

-14- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка 

№223) 

    Н.д.Іллєнко А.Ю. (Реєстр.картка №215) 

    Н.д.Головко М.Й. (Реєстр.картка №164) 

Абзац 1 частини 1 статті 40 розділу 8 
законопроекту викласти у наступній редакції: 
«1. Посадові особи дипломатичної служби 
можуть здійснювати наукову або викладацьку 
діяльність.»  

Відхилено у зв’язку із виключенням статті взагалі 

(підтримано одноголосно) 

 

371. У цих випадках такі особи продовжують 
перебувати на дипломатичній службі. 

-15- Н.д.Пинзеник В.М. (Реєстр.картка 

№306) 

Речення другого абзацу статті 40 після слів 
«на дипломатичній службі» доповнити 
словами: «без виплати заробітної плати як 
посадовим особам дипломатичної служби». 

(щодо наукової та викладацької діяльності 
посадових осіб дипломатичної служби) 

Працівник добровільно йде на роботу в 
наукову установу за кордоном чи в Україні. 
Там вони отримуватимуть зарплату.  

Відхилено у зв’язку із виключенням статті взагалі 

(підтримано одноголосно) 

 

372. Розділ IX    

373. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ, 
ВІДПУСТКИ 

   

374. ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ    

375. Стаття 41. Робочий час і час відпочинку    

376. працівників дипломатичної служби    

377. 1. Робочий час і час відпочинку посадових осіб 
дипломатичної служби визначається відповідно до 

   



ТВБ  документ3  30.03.2018  До проекту Закону України "Про дипломатичну службу" стор.   8 
 

ТВБ  13.12.2017 

 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування 
та результати розгляду на засіданні Комітету (Протокол №111) 

 

Закону України "Про державну службу" з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом. 

378. 2. Робочий час і час відпочинку працівників, які 
виконують функції з обслуговування, визначається 
відповідно до законодавства про працю з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом. 

-16- Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Доповнити статтю 41 новою частиною 
четвертою такого змісту: “4. Положення цієї 
статті поширюються на робочий час і час 
відпочинку адміністративних службовців та 
працівників, які виконують функції з 
обслуговування, в частині врахування 
особливостей, встановлених цим Законом”. 

Відхилено (підтримано одноголосно) 

З метою збереження сфери дії законопроекту, його мети та цілісності 

Статус та правові гарантії працівників, які виконують функцію з обслуговування, 

визначаються, передусім, законодавством про працю. 

 

379. 3. У закордонних дипломатичних установах 
України у державах з важкими кліматичними умовами 
або складною безпековою ситуацією, а також з 
урахуванням законів і традицій держави перебування, 
за погодженням з Міністерством закордонних справ 
України може встановлюватись інший робочий час і 
час відпочинку працівників дипломатичної служби. 

   

380. 4. Для виконання невідкладних або 
непередбачуваних завдань під час довготермінового 
відрядження працівники дипломатичної служби, для 
яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, 
можуть у визначеному законодавством порядку 
залучатися до роботи понад установлену тривалість 
робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі 
дні, у нічний час. 

-17- Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Доповнити статтю 41 новою частиною 
четвертою такого змісту: “4. Положення цієї 
статті поширюються на робочий час і час 
відпочинку адміністративних службовців та 
працівників, які виконують функції з 
обслуговування, в частині врахування 
особливостей, встановлених цим Законом”. 

Відхилено (підтримано одноголосно) 

З метою збереження сфери дії законопроекту, його мети та цілісності 

Статус та правові гарантії працівників, які виконують функцію з обслуговування, 

визначаються, передусім, законодавством про працю. 

 

381. Стаття 42. Відпустки працівників дипломатичної 
служби 

   

382. 1. Посадовим особам дипломатичної служби 
надаються відпустки відповідно до Закону України 
"Про державну службу". 

   

383. 2. Працівникам, які виконують функції з 
обслуговування, надаються відпустки у порядку, 
встановленому законодавством про працю. 

-18- Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Частину другу статті 42 викласти в такій 
редакції: "2. Адміністративним службовцям 
надаються відпустки відповідно до Закону 
України "Про державну службу". 
Працівникам, які виконують функції з 
обслуговування, надаються відпустки у 
порядку, встановленому законодавством про 
працю."  

Відхилено (підтримано одноголосно) 

З метою збереження сфери дії законопроекту, його мети та цілісності. 

Статус та правові гарантії працівників, які виконують функцію з обслуговування, 

визначаються, передусім, законодавством про працю. 

 

384. 3. Порядок надання відпусток працівникам 
дипломатичної служби, направленим у довготермінове 
відрядження, встановлюється Міністерством 
закордонних справ України. 

   

385. Розділ X    
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386. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ 
ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ 

   

387. Стаття 43. Фінансування і матеріально-технічне 
забезпечення 

   

388. органів дипломатичної служби    

389. 1. Фінансування і матеріально-технічне 
забезпечення органів дипломатичної служби 
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету 
України. 

   

390. 2. Закордонні дипломатичні установи України 
мають самостійний баланс, печатку із зображенням 
Державного Герба України та своєю назвою, а також 
рахунки в банках держав акредитації. 

-19- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

У статті 43 слова «із зображенням 
Державного Герба України» вилучити.  

Враховано (підтримано одноголосно) 

 

 

391. Стаття 44. Розміщення закордонних 
дипломатичних установ України 

   

392. 1. Порядок розміщення, придбання, оренди, 
відчуження та особливості будівництва об'єктів 
нерухомого майна для потреб закордонних 
дипломатичних установ України затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

   

393. Стаття 45. Зв'язок, безпека та архів дипломатичної 
служби 

   

394. 1. Для забезпечення діяльності системи органів 
дипломатичної служби використовуються: 

   

395. 1) зв'язок, який включає власні мережу 
телекомунікацій і кур'єрську службу; 

   

396. 2) галузевий державний архів дипломатичної 
служби для постійного зберігання документів, що 
утворюються в процесі діяльності органів 
дипломатичної служби, зберігання оригіналів 
міжнародних договорів України, їх завірених копій. 

   

397. Положення про галузевий державний архів 
дипломатичної служби затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

-20- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

Абзац четвертий частини першу статті 45 
після слів «затверджується Кабінетом 
Міністрів України» доповнити словами «у 
встановленому порядку.»  

Враховано в іншій редакції, запропонованій народними депутатами України – 

членами Комітету (підтримано одноголосно) 

 

  -21- Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Враховано (підтримано одноголосно) 
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    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

Абзац четвертий частини першу статті 45 
викласти у такій редакції: 

«Положення про галузевий державний 
архів дипломатичної служби затверджується 
у встановленому порядку»;  

398. 2. Міністерство закордонних справ України у 
взаємодії з іншими державними органами забезпечує 
функціонування комплексної системи безпеки органів 
дипломатичної служби. 

   

399. Розділ XI    

400. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ    

401. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців 
з дня його опублікування. 

 -22- Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

Частину першу Прикінцевих та перехідних 
положень викласти у такій редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності через шість 
місяців з дня його опублікування крім частини 
п’ятої Прикінцевих та перехідних положень, 
яка набирає чинності з дня його 
опублікування.» 

Враховано (підтримано одноголосно) 
 

 

402. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон 
України "Про дипломатичну службу" (Відомості 
Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29 із 
наступними змінами). 

   

403. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів 
України: 

   

404. 1) пункт 1 частини першої статті 519 
Кримінального процесуального кодексу України 
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 - 13, 
ст. 88) викласти у такій редакції: 

   

405. "1) керівник дипломатичного представництва чи 
консульської установи України або визначена ним 
службова особа - у разі вчинення кримінального 

   



ТВБ  документ3  30.03.2018  До проекту Закону України "Про дипломатичну службу" стор.   11 
 

ТВБ  13.12.2017 

 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування 
та результати розгляду на засіданні Комітету (Протокол №111) 

 

правопорушення на території дипломатичного 
представництва чи консульської установи України за 
кордоном"; 

406. 2) у Законі України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної 
Ради України, 2003 р., № 49 - 51, ст. 376 із наступними 
змінами): 

-23- Н.д.Пинзеник В.М. (Реєстр.картка 

№306) 

Пункт 2 статті 3 виключити (щодо 
внесення змін до Закону "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування") 

Відхилено (підтримано одноголосно) 

Подальша реалізація Закону потребує приведення внесення змін до чинного 

законодавства України з метою уникнення правових неузгодженостей. 

 

407. а) у частині першій статті 11:    

408. у пункті 4 слова "дипломатичних представництвах 
та консульських установах України" виключити; 

   

409. доповнити пунктами 4-1 і 14 такого змісту:    

410. "4-1) працівники дипломатичної служби, 
направлені у довготермінове відрядження"; 

   

411. "14) непрацюючий інший з подружжя працівника 
дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за 
місцем довготермінового відрядження такого 
працівника"; 

   

412. б) у частині першій статті 14:    

413. у пункті 1:    

414. в абзаці другому слова та цифри "у пунктах 1, 10" 
замінити словами та цифрами "у пунктах 1, 4-1, 10, 14"; 

   

415. абзац четвертий викласти у такій редакції:    

416. "філії, представництва, інші відокремлені 
підрозділи підприємств та організацій (у тому числі 
міжнародних), створених відповідно до законодавства 
України, які мають окремий баланс і самостійно 
здійснюють розрахунки із застрахованими особами, -
для осіб, зазначених у пункті 4 статті 11 цього Закону"; 

   

417. доповнити пунктом 6 такого змісту:    

418. "6) центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері зовнішніх зносин, та центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику з питань національної 
безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового 
будівництва у мирний час та особливий період, -для 
осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього Закону". 

-24- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

У підпунктах 2 та 4 пункту 3 Розділу XI 
«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ» слова «що забезпечує 
формування та реалізує державну політику» 
замінити словами «що забезпечує формування 
державної політики».  

Враховано (підтримано одноголосно)  

     Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Враховано (підтримано одноголосно)  
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    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

У пункті 6 частини першої статті 14 слова 
«центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику з питань національної безпеки у 
воєнній сфері» замінити словами 
«уповноважений орган центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику з питань 
національної безпеки у воєнній сфері».  

419. в) частину шосту статті 20 доповнити абзацом 
такого змісту: 

   

420. "За осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього 
Закону, страхові внески сплачуються у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок 
коштів Державного бюджету України"; 

   

421. г) у частині п'ятій статті 21:    

422. доповнити після абзацу шостого новим абзацом 
такого змісту: 

   

423. "Відомості про осіб, зазначених у пункті 14 статті 
11 цього Закону, подаються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, 
та центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику 
з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері 
оборони і військового будівництва у мирний час та 
особливий період". 

   Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

У абзаці сьомому частини п'ятої статті 21 
слова «центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику з питань національної 
безпеки у воєнній сфері» замінити словами 
«уповноваженим органом центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику з 
питань національної безпеки у воєнній сфері».  

Враховано (підтримано одноголосно)  

424. У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом 
восьмим; 

   

425. в абзаці восьмому слово "шостому" замінити 
словом "сьомому"; 
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426. д) у статті 40: -25- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

Підпункт 2 пункту 3 Розділу XI 
«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим 
підпунктом д) такого змісту: «д) частину 
другу статті 24 доповнити абзацом третім 
такого змісту: «У разі виходу на пенсію 
працівників дипломатичної служби, які 
направлялися у довготермінове відрядження 
по 30 квітня 2016 року, визначення страхового 
стажу здійснюється на підставі довідки про 
перебування у довготерміновому 
відрядженні, виданої органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері зовнішніх зносин, 
виходячи з посадових окладів відповідних 
прирівняних посад працівників апарату 
Міністерства закордонних справ України з 
урахуванням відповідних надбавок.»; 

У зв’язку з цим, підпункт д) проекту 
вважати підпунктом е).  

Враховано (підтримано одноголосно) ??????????????  

427. в абзаці третьому частини першої та в абзаці 
двадцять третьому частини другої цифри і слово "7, 8 і 
9" замінити цифрами і словом "7, 8, 9 і 14"; 

   

428. 3) у статті 36 Закону України "Про військовий 
обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної 
Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324): 

   

429. а) частину першу виключити;    

430. б) частину другу після слова "громадян" доповнити 
словом "України"; 

   

431. 4) у Законі України "Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування" (Відомості Верховної Ради України, 
2011 р., № 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами): 

-26- Н.д.Пинзеник В.М. (Реєстр.картка 

№306) 

Пункт 4 статті 3 виключити (щодо 
внесення змін до Закону "Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування"). 

Відхилено (підтримано одноголосно) 

Подальша реалізація Закону потребує приведення внесення змін до чинного 

законодавства України з метою уникнення правових неузгодженостей. 

 

432. а) у частині першій статті 4:    

433. в абзаці п'ятому пункту 1 слова "дипломатичні 
представництва і консульські установи України" 
виключити; 

   

434. доповнити пунктом 16 такого змісту:    

435. "16) центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері зовнішніх зносин, та центральний орган 

   Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

Враховано (підтримано одноголосно) 
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виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику з питань національної 
безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового 
будівництва у мирний час та особливий період, -за 
непрацюючого іншого з подружжя працівника 
дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за 
місцем довготермінового відрядження такого 
працівника"; 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

У пункті 16 частини першої статті 4 слова 
«центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику з питань національної безпеки у 
воєнній сфері» замінити словами 
«уповноважений орган центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику з питань 
національної безпеки у воєнній сфері».  

436. б) у статті 5:    

437. у частині другій слова і цифри "у пунктах 4, 5, 5-1 
та 15" замінити словами та цифрами "у пунктах 4, 5, 5-
1, 15 та 16"; 

   

438. частину четверту доповнити абзацом шостим 
такого змісту: 

   

439. "у платників, зазначених у пункті 16 частини 
першої статті 4, -з дня направлення непрацюючого 
іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, 
який перебуває за кордоном за місцем 
довготермінового відрядження такого працівника, по 
день перетину кордону України у зв'язку з остаточним 
поверненням в Україну"; 

   

440. в) у частині третій статті 6 слова і цифри "у пунктах 
1, 4, 5 та 5-1" замінити словами і цифрами "у пунктах 
1, 4, 5, 5-1 та 16"; 

   

441. г) частину першу статті 7 доповнити пунктом 5 
такого змісту: 

   

442. "5) для платників, зазначених у пункті 16 частини 
першої статті 4 цього Закону, -на суми, що 
визначаються в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

   

443. Нарахування та сплата єдиного внеску за 
непрацюючого іншого з подружжя працівника 
дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за 
місцем довготермінового відрядження такого 
працівника, по день перетину кордону України у 
зв'язку з остаточним поверненням в Україну 
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 
України в порядку, встановленому Кабінетом 
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Міністрів України, але не менше мінімального 
страхового внеску за кожну особу"; 

444. д) у частині другій статті 20:    

445. після абзацу першого доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

   

446. "Відомості про непрацюючого іншого з подружжя 
працівника дипломатичної служби, який перебуває за 
кордоном за місцем довготермінового відрядження 
такого працівника, подаються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, 
та центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику 
з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері 
оборони і військового будівництва у мирний час та 
особливий період". 

    Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

У абзаці другому частини другої статті 20 
слова «центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику з питань національної 
безпеки у воєнній сфері» замінити словами 
«уповноваженим органом центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику з 
питань національної безпеки у воєнній сфері».  

Враховано (підтримано одноголосно) 

 

 

447. У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати 
відповідно абзацами третім та четвертим; 

   

448. в абзаці четвертому слова "першому і другому" 
замінити словами "першому - третьому"; 

   

449. 5) статтю 10 Закону України "Про центральні 
органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради 
України, 2011р., № 38, ст.385 із наступними змінами) 
доповнити частиною сьомою такого змісту: 

   

450. "7. Державний секретар Міністерства закордонних 
справ України є дипломатичним службовцем (якщо на 
час призначення на посаду він перебував на 
дипломатичній службі). 

   

451. Державний секретар Міністерства закордонних 
справ України здійснює повноваження керівника 
державної служби стосовно посадових осіб 
дипломатичної служби, затверджує штатні розписи та 
кошториси органів дипломатичної служби. 

-27- Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

В абзаці третьому пункту 5) частини 
третьої Розділу ХІ ПРИКІНЦЕВІ ТА 
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ слова “посадових 
осіб дипломатичної служби” замінити 
словами “дипломатичних службовців та 
адміністративних службовців” 

Відхилено (підтримано одноголосно) 

Терміни посадові особи дипломатичної служби є узагальнюючим та поширюється 

на дипломатичних та адміністративних службовців, що відповідає термінології 

Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року 

 

452. Державний секретар Міністерства закордонних 
справ України здійснює повноваження, визначені 
частиною четвертою цієї статті, крім повноважень, які 
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здійснює Міністр закордонних справ України 
відповідно до законів України, зокрема порушення в 
установленому порядку питання щодо: 

453. 1) заохочення та притягнення до дисциплінарної 
відповідальності першого заступника, заступників 
міністра, Державного секретаря Міністерства 
закордонних справ України, Надзвичайних і 
Повноважних Послів України, Надзвичайних і 
Повноважних Послів України з резиденцією в Києві, 
Постійних представників України при міжнародних 
організаціях, Представників України при міжнародних 
організаціях, Глав Місій України при міжнародних 
організаціях; 

-28- Н.д.Голубов Д.І. (Реєстр.картка №136) 

У новій частині сьомій статті 10 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влади» слова «Надзвичайних і Повноважних 
Послів України з резиденцією в Києві,» 
вилучити 

Відхилено (підтримано одноголосно) 

Доцільність -запозичення передового досвіду провідних держав світу та 

забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на утримання ЗДУ 

в країнах, де постійно діюче ЗДУ не раціонально утримувати 

 

454. 2) присвоєння дипломатичного рангу або рангу 
державного службовця Державному секретарю 
Міністерства закордонних справ України"; 

   

455. 6) у Законі України "Про державну службу" 
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 
43 із наступними змінами): 

   

456. а) пункт 6 частини другої статті 3 викласти у такій 
редакції: 

   

457. "6) органів дипломатичної служби";    

458. б) пункт 3 частини другої статті 46 викласти в такій 
редакції: 

   

459. "3) час перебування на посадах дипломатичної 
служби". 

-29- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

У підпункті 6 пункту 3 Розділу XI 
«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ» знак та слова «3) час 
перебування на посадах дипломатичної 
служби» замінити знаком та словами «3) час 
проходження дипломатичної служби на 
дипломатичних посадах».  

Враховано (підтримано одноголосно) 

 

 

  -30- Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

Пункт 3 Розділ XI законопроекту 
доповнити абзацом наступного змісту: 

«7.) у Законі України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність»  

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, 
№29, ст.377 із наступними змінами): 

абзац 13 статті 9 викласти у такій редакції: 
«здійснює координацію міністерств, 
державних комітетів та відомств України по 
регулюванню зовнішньоекономічної 

Враховано в іншій редакції, запропонованій народними депутатами України – 

членами Комітету (підтримано одноголосно) 
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діяльності; координує роботу торговельних 
представництв України в іноземних державах 
та погоджує кандидатури працівників 
дипломатичної служби, які відряджаються в 
довготермінові відрядження на посади 
дипломатичної служби до посадових 
обов’язків яких належать питання 
торговельно-економічного та секторального 
співробітництва;».  

Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

     Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка №400) 

Пункт 3 Розділ XI законопроекту доповнити 

абзацом наступного змісту: 

«7.) абзац третій частини другої статті 9  

Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 

1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) 

викласти в такій редакції:  
«здійснює координацію діяльності 

міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади щодо забезпечення 
провадження зовнішньоекономічної 
діяльності; координує роботу торговельних 
представництв України в іноземних державах; 
призначає керівників торговельних 
представництв України в іноземних державах 
за поданням центрального органу виконавчої 
влади з питань економічної політики, 
погодженим з Міністерством закордонних 
справ України; погоджує призначення на 
посади в закордонних дипломатичних 
установах України працівників центральних 
органів виконавчої влади, до посадових 
обов’язків яких належать питання 
торговельно-економічного та секторального 
співробітництва. Призначення таких 
працівників здійснюється за поданням 
центральних органів виконавчої влади, 
погодженим з Міністерством закордонних 
справ України»;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано («за» - 7; «проти» - 0; «утрималось» -1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -31- Н.д.Береза Б.Ю. (Реєстр.картка №213) Відхилено («за» - 7; «проти» - 0; «утрималось» -1)  
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    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Ємець Л.О. (Реєстр.картка №221) 

    Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Пункт 3 Прикінцевих та перехідних 
положень доповнити новим підпунктом: 

“7) частину першу статті 137 Закону 
України “Про судоустрій і статус суддів” 
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р., 
№ 31, ст. 545) доповнити новим пунктом 
такого змісту: 

“4) в міжнародній судовій установі, 
юрисдикція якої визнана Україною, яку 
обіймали громадяни України”.  

Оскільки у міжнародних судових установах наявні посади, не пов’язані із 

здійсненням суддівської практики. Так, на сьогодні у міжнародних судових 

установах на посаді судді працює лише одна особа із громадянством України, а 

адміністративний і обслуговуючий персонал налічує десятки осіб. Вказана 

поправка не є предметом цього Закону та не відповідає вимогам статті 116 

Регламенту ВРУ. 

 

460. 4. Дипломатичним службовцям та особам, які 
працюють на посадах у структурних підрозділах 
Адміністрації Президента України, що забезпечують 
здійснення Президентом України повноважень у 
зовнішньополітичній сфері, на посадах у структурних 
підрозділах Апарату Верховної Ради України і 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, що 
забезпечують представництво Голови Верховної Ради 
України і Прем'єр-міністра України у зносинах з 
органами влади інших держав та здійснення заходів з 
міжнародного співробітництва Верховної Ради 
України і Кабінету Міністрів України, та яким 
присвоєно дипломатичний ранг другого секретаря 
другого класу або другого секретаря першого класу, 
присвоюється дипломатичний ранг другого секретаря, 
а особам, яким присвоєно дипломатичний ранг 
першого секретаря другого класу або першого 
секретаря першого класу, -дипломатичний ранг 
першого секретаря. Зазначеним особам у подальшому 
присвоюються дипломатичні ранги відповідно до 
займаної посади у порядку, встановленому цим 
Законом, з урахуванням часу присвоєння 
попереднього дипломатичного рангу. 

-137- Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

У частині 4 Розділу ХІ ПРИКІНЦЕВІ ТА 
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ слова 
“представництво Голови Верховної Ради 
України і Прем'єр-міністра України у 
зносинах з органами влади інших держав та 
здійснення заходів з міжнародного 
співробітництва Верховної Ради України і 
Кабінету Міністрів України” замінити 
словами “здійснення заходів з міжнародного 
співробітництва Верховної Ради України і 
Кабінету Міністрів України та 
представництво Голови Верховної Ради 
України і Прем'єр-міністра України у 
зносинах з органами влади інших держав і 
міжнародними організаціями”.  

Враховано  («за» - 7; «проти» - 0; «утрималось» -0; не голосувало – 1) 

 

 

461. 5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний 
строк з дня набрання чинності цим Законом привести 
свої нормативно-правові акти та забезпечити 
приведення міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових 
актів у відповідність із цим Законом. 
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329. 2) пов'язані з наданням невідкладної медичної 
допомоги або медичним страхуванням, що покриває 
невідкладну медичну допомогу, на території держави 
акредитації та/або держав зони відповідальності 
закордонної дипломатичної установи України; 

-32- Н.д.Ківалов С.В. (Реєстр.картка №135) 

Пункт 2 частини першої статті 34 викласти 
у наступній редакції: 

«2) пов'язані з наданням медичної 
допомоги або медичним страхуванням, що 
забезпечують необхідний для підтримання 
здоров’я, приймання пологів обсяг екстреної, 
первинної, вторинної (спеціалізованої) і 
третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги на території держави акредитації 
та/або держав зони відповідальності 
закордонної дипломатичної установи 
України;»  

Враховано в іншій редакції, запропонованій народними депутатами України – 

членами Комітету (підтримано одноголосно) 

 

  -33- Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

Пункт 2 частини першої статті 34 викласти 
у наступній редакції: 

«2) пов'язані з наданням медичної 
допомоги або медичним страхуванням, що 
забезпечують необхідний обсяг екстреної, 
первинної та вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги на території держави 
акредитації та/або держав зони 
відповідальності закордонної дипломатичної 
установи України;»  

Враховано (підтримано одноголосно) 

 

 

 

 
242. 5. Якщо правилами міжнародної організації 

передбачено, що витрати, пов'язані з роботою 
посадової особи дипломатичної служби в секретаріаті 
міжнародної організації за квотою України, 
покладаються на державу, яка направляє цю посадову 
особу, такі витрати здійснюються за рахунок 
Державного бюджету України у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

-34- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка 

№204) 

Статтю 22 доповнити новою частиною 
такого змісту: 

«6. Громадяни України, які обіймали чи 
обіймають посади в Раді Європи, її органах, 
Європейському суді з прав людини, 
Організації НАТО з підтримки та постачання, 
а також, посади в інших публічних 
міжнародних організаціях чи установах, 
членом або учасником яких є Україна та які 
уклали угоду, що визначає привілеї та 
імунітети - прирівнюються до посадових осіб 

Відхилено («за» - 4; «проти» - 0; «утрималось» -2; не голосувало - 2) 

 

 

 

 

 

 

Призначати дипломатичні ранги є правом Президента України, а не його 

обов’язком. 

А питання зарахування періоду роботи в міжнародних судових установах до 

стажу роботи на посаді судді в Україні, не є предметом регулювання цього 

Закону. 
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дипломатичної служби з присвоєнням 
дипломатичного рангу. 

Громадянам України, які обіймають чи 
обіймали в зазначених міжнародних 
організаціях чи установах керівні посади, 
зокрема: генерального секретаря, заступника 
генерального секретаря, президента, віце-
президента, голови, заступника голови, судді, 
комісара - присвоюється дипломатичний ранг 
Надзвичайного і Повноважного Посла. 

Період роботи громадян України на 
посадах в зазначених міжнародних 
організаціях чи установах зараховується до 
стажу дипломатичної служби, а період роботи 
в міжнародних судових установах, 
юрисдикція яких визнана Україною 
зараховується також до стажу роботи на 
посаді судді»  

  -35- Н.д.Береза Б.Ю. (Реєстр.картка №213) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Ємець Л.О. (Реєстр.картка №221) 

Статтю 22 доповнити новою частиною 
такого змісту: 

«6. Громадяни України, які обіймали чи 
обіймають посади в Раді Європи, її органах, 
Європейському суді з прав людини, 
Організації НАТО з підтримки та постачання, 
а також, посади в інших публічних 
міжнародних організаціях чи установах, 
членом або учасником яких є Україна та які 
уклали угоду, що визначає привілеї та 
імунітети - прирівнюються до посадових осіб 
дипломатичної служби з присвоєнням 
дипломатичного рангу. 

Громадянам України, які обіймали чи 
обіймають керівні посади в Раді Європи, її 
органах, Європейському суді з прав людини, 
зокрема, посади: генерального секретаря, 
заступника генерального секретаря, 
президента, віце-президента, голови, 
заступника голови, судді, комісара - 
присвоюється дипломатичний ранг 
Надзвичайного і Повноважного Посла. 

Громадянам України, які обіймали чи 
обіймають інші керівні посади в Раді Європи, 
її органах, Європейському суді з прав людини, 
чи керівні посади в інших міжнародних 
організаціях чи установах, членом або 
учасником яких є Україна та які уклали угоду, 

Відхилено («за» - 5; «проти» - 0; «утрималось» -2; не голосувало - 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначати дипломатичні ранги є правом Президента України, а не його 

обов’язком. 

А питання зарахування періоду роботи в міжнародних судових установах до 

стажу роботи на посаді судді в Україні, не є предметом регулювання цього 

Закону. 
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що визначає привілеї та імунітети - може бути 
присвоєно дипломатичний ранг 
Надзвичайного і Повноважного Посла 
Президентом України за поданням Міністра 
закордонних справ України. 

Період роботи громадян України на 
посадах в зазначених міжнародних 
організаціях чи установах зараховується до 
стажу дипломатичної служби, а період роботи 
в міжнародних судових установах, 
юрисдикція яких визнана Україною 
зараховується також до стажу роботи на 
посаді судді»  

  -36- Н.д.Гопко Г.М. (Реєстр.картка №353) 

    Н.д.Тарасюк Б.І. (Реєстр.картка №445) 

    Н.д.Вовк В.І. (Реєстр.картка №432) 

    Н.д.Присяжнюк О.А. (Реєстр.картка 

№278) 

    Н.д.Ар’єв В.І. (Реєстр.картка №218) 

    Н.д.Заліщук С.П. (Реєстр.картка №307) 

    Н.д.Луценко І.С. (Реєстр.картка №311) 

 Статтю 22 доповнити новою частиною 

такого змісту: 

   «6. Громадяни України, які обіймають 

посади в  секретаріатах, органах міжнародних 

організацій та закордонних юрисдикційних 

органах, членом яких є Україна, користуються 

привілеями та імунітетами відповідно до 

міжнародних договорів, які визначають обсяг 

таких привілеїв та імунітетів. 

     Період роботи громадян України на 

посадах у секретаріатах та органах 

міжнародних організацій, членом яких є 

Україна, а також у закордонних 

юрисдикційних органах зараховується до 

стажу дипломатичної служби, якщо такі особи 

були направлені на роботу за погодженням з 

Міністерством закордонних справ України та 

після її завершення повернулися на роботу до 

системи органів дипломатичної служби».   

Враховано («за» - 5; «проти» - 0; «утрималось» -2; не голосувало - 1) 

  

 

 

 

 


