ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України Про внесення змін до окремих законів України (щодо підстав дострокового
припинення повноважень членів державних колегіальних органів)
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"
Стаття 8. Особливості призначення, припинення повноважень та
Стаття 8. Особливості призначення, припинення повноважень та
правового статусу членів Регулятора
правового статусу членів Регулятора
1. До складу Регулятора входять сім членів, у тому числі Голова.

1. До складу Регулятора входять сім членів, у тому числі Голова.

..…..
……..
7. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за
7. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за
рішенням Кабінету Міністрів України у разі:
рішенням Кабінету Міністрів України у разі:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) встановлення факту порушення ним вимог законів, що
2) встановлення факту порушення ним вимог законів, що
регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
3) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним,
3) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним,
визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно
нього;
нього;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до
відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення,
пов’язане з корупцією;
пов’язане з корупцією, яким на члена Регулятора накладено
стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, а також набрання законної
сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих
за його дорученням іншими особами або в інших
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу
України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід
держави;
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6) припинення його громадянства України або виїзду на постійне
6) припинення його громадянства України або виїзду на постійне
проживання за межі України;
проживання за межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням,
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням,
зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом
здоров’я або у разі виходу на пенсію;
здоров’я або у разі виходу на пенсію;
8) подання заяви про відставку у разі принципової незгоди з
8) подання заяви про відставку у разі принципової незгоди з
рішенням (рішеннями) Регулятора;
рішенням (рішеннями) Регулятора;
9) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;

9) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;

10) смерті.

10) смерті.
У разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно
до якого члена Регулятора притягнуто до відповідальності за
корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з
корупцією, однак судом не накладено стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, член Регулятора підлягає притягненню до
дисциплінарної відповідальності на підставі частини другої
статті 651 Закону України "Про запобігання корупції" у порядку,
визначеному Кодексом законів про працю України. Дисциплінарне
провадження щодо члена Регулятора здійснює Комісія з питань
вищого корпусу державної служби.

Не може бути підставою для звільнення члена Регулятора
складення повноважень Кабінетом Міністрів України перед
новообраною Верховною Радою України, відставка Кабінету Міністрів
Не може бути підставою для звільнення члена Регулятора України, прийнята Верховною Радою України, або формування нового
складення повноважень Кабінетом Міністрів України перед складу Кабінету Міністрів України.
новообраною Верховною Радою України, відставка Кабінету Міністрів
Повноваження члена Регулятора припиняються з дня видання
України, прийнята Верховною Радою України, або формування нового
розпорядження
Кабінету Міністрів України про його звільнення.
складу Кабінету Міністрів України.
………….
Повноваження члена Регулятора припиняються з дня видання
розпорядження Кабінету Міністрів України про його звільнення.
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Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
Стаття
8. Дострокове
припинення
повноважень
члена
Національної ради
Стаття 8. Дострокове припинення повноважень члена Національної
ради
1. Повноваження члена Національної ради можуть бути достроково
припинені у разі:
1. Повноваження члена Національної ради можуть бути достроково
припинені у разі:
1) подання ним суб’єкту призначення заяви про звільнення з посади
за власним бажанням з направленням копії заяви до Національної ради;
1) подання ним суб’єкту призначення заяви про звільнення з посади
2) припинення ним громадянства України, наявності (набуття)
за власним бажанням з направленням копії заяви до Національної ради;
громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання
2) припинення ним громадянства України, наявності (набуття)
за межі України;
громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання
3) порушення обмежень та заборон, передбачених частиною
за межі України;
третьою статті 7 цього Закону;
3) порушення обмежень та заборон, передбачених частиною
4) неможливості виконувати обов’язки члена Національної ради за
третьою статті 7 цього Закону;
станом здоров’я упродовж чотирьох і більше місяців підряд за
4) неможливості виконувати обов’язки члена Національної ради за
наявності медичного висновку;
станом здоров’я упродовж чотирьох і більше місяців підряд за наявності
медичного висновку;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його
недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його
безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання
безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
51) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до
відповідальності
за
корупційне
правопорушення
або
6) неучасті без поважних причин у трьох засіданнях Національної
правопорушення, пов’язане з корупцією, яким на члена
ради підряд упродовж 30 робочих днів;
Національної ради накладено стягнення у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що
7) смерті;
пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого
8) прийняття відповідного рішення суб’єктом призначення за самоврядування, а також набрання законної сили рішенням суду
результатами розгляду звіту Національної ради.
про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням
іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного
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процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх
стягнення в дохід держави;
6) неучасті без поважних причин у трьох засіданнях Національної
ради підряд упродовж 30 робочих днів;
7) смерті;
2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті,
рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної
ради приймає суб’єкт призначення, про що видає відповідний акт. У разі
якщо суб’єкт призначення впродовж 14 днів з дня отримання заяви не
видав відповідний акт, повноваження члена Національної ради
вважаються достроково припиненими в останній день 14-денного
строку.

8) прийняття відповідного рішення суб’єктом призначення за
результатами розгляду звіту Національної ради.

2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті,
рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної
ради приймає суб’єкт призначення, про що видає відповідний акт. У
разі якщо суб’єкт призначення впродовж 14 днів з дня отримання заяви
не видав відповідний акт, повноваження члена Національної ради
вважаються достроково припиненими в останній день 14-денного
3. У випадках, передбачених пунктами 2, 5 частини першої цієї строку.
статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена
3. У випадках, передбачених пунктами 2, 5 частини першої цієї
Національної ради приймає Національна рада за поданням голови
статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена
Національної ради або трьох членів Національної ради. Це рішення
Національної ради приймає Національна рада за поданням голови
може бути оскаржено до суду протягом місяця з дня його прийняття.
Національної ради або трьох членів Національної ради. Це рішення
Рішення набирає чинності з дня закінчення цього строку, а в разі його
може бути оскаржено до суду протягом місяця з дня його прийняття.
оскарження - з дня набрання законної сили рішенням суду.
Рішення набирає чинності з дня закінчення цього строку, а в разі його
4. У випадках, передбачених пунктами 3, 4, 6 частини першої цієї оскарження - з дня набрання законної сили рішенням суду.
статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена
4. У випадках, передбачених пунктами 3, 4, 6 частини першої цієї
Національної ради приймає суд за заявою голови Національної ради або
статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена
трьох членів Національної ради.
Національної ради приймає суд за заявою голови Національної ради або
5. У випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті, трьох членів Національної ради.
рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної
5. У разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно
ради не приймається. Про дану обставину Національна рада інформує
до якого члена Національної ради притягнуто до відповідальності
суб’єкта призначення.
за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з
6. Суб’єкт призначення може ухвалити рішення про дострокове корупцією, однак судом не накладено стягнення у виді позбавлення
припинення повноважень призначених ним членів Національної ради за права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого
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результатами розгляду звіту Національної ради та незадовільної оцінки самоврядування, член Національної ради підлягає притягненню до
її діяльності.
дисциплінарної відповідальності на підставі частини другої статті
651 Закону України "Про запобігання корупції" у порядку,
Верховна Рада України приймає рішення за результатами розгляду
визначеному Кодексом законів про працю України. Дисциплінарне
звіту Національної ради у порядку, визначеному Регламентом
провадження щодо члена Національної ради здійснює постійна
Верховної Ради України.
комісія з питань етики, до якої входять не менше трьох членів
Національної ради. Положення про постійну комісію з питань
етики Національної ради затверджується рішенням Національної
ради.
6. У випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті,
рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної
ради не приймається. Про дану обставину Національна рада інформує
суб’єкта призначення.
7. Суб’єкт призначення може ухвалити рішення про дострокове
припинення повноважень призначених ним членів Національної ради за
результатами розгляду звіту Національної ради та незадовільної оцінки
її діяльності.
Верховна Рада України приймає рішення за результатами розгляду
звіту Національної ради у порядку, визначеному Регламентом
Верховної Ради України.
Закон України "Про Центральну виборчу комісію"
Стаття 30. Підстави та порядок припинення повноважень члена
Стаття 30. Підстави, порядок припинення повноважень та
Комісії
особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності члена
Комісії
1. Повноваження члена Комісії припиняються у зв’язку з
прийняттям рішення Верховною Радою України про звільнення його з
1. Повноваження члена Комісії припиняються у зв’язку з
прийняттям рішення Верховною Радою України про звільнення його з
посади.
посади.
2. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для
2. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для
звільнення його з посади.
звільнення його з посади.
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3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково
3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково
шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених
цим Законом.
цим Законом.
4. Підставами дострокового припинення повноважень члена
4. Підставами дострокового припинення повноважень члена
Комісії є:
Комісії є:
1) особиста заява про складення повноважень;

1) особиста заява про складення повноважень;

2) досягнення шістдесятип'ятирічного віку;

2) досягнення шістдесятип'ятирічного віку;

3) припинення громадянства України;

3) припинення громадянства України;

4) вибуття на постійне місце проживання за межі України;

4) вибуття на постійне місце проживання за межі України;

5) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами
5) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами
діяльності, встановлених частинами третьою, п'ятою статті 7 цього діяльності, встановлених частинами третьою, п'ятою статті 7 цього
Закону;
Закону;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) визнання недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення
7) визнання недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення
померлим;
померлим;
8) порушення членом Комісії присяги;

8) порушення членом Комісії присяги;

9) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я;

9) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я;

10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого
члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією, а також набрання законної
сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за
його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею
290 Цивільного
процесуального
кодексу
України
випадках,
необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого
члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією та накладено стягнення у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, а також набрання законної сили
рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його
дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею
290 Цивільного
процесуального
кодексу
України
випадках,
необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.
У разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до
якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за
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адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, однак
судом не накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, член
Комісії підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності
на підставі частини другої статті 651 Закону України "Про
запобігання корупції" у порядку, визначеному Кодексом законів
про працю України.
Для здійснення дисциплінарного провадження у випадку,
передбаченому абзацом другим частини четвертої цієї статті, з
метою встановлення обставин і характеру вчиненого членом
Комісії дисциплінарного проступку, а також для попередження в
майбутньому вчинення подібних дисциплінарних проступків, з
числа не менше семи членів Комісії утворюється постійна
дисциплінарна комісія, положення про яку затверджується
рішенням Комісії.
Дисциплінарне стягнення, передбачене пунктом 1 частини
першої статті 147 Кодексу законів про працю України,
застосовується за рішенням Комісії, яке приймається за
результатами
розгляду
відповідного
висновку
постійної
дисциплінарної комісії.
5. У разі смерті члена Комісії його повноваження вважаються
5. У разі смерті члена Комісії його повноваження вважаються
припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
6. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом
6. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом
звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 2-10 частини
звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 2-10 частини
четвертої цієї статті, а також на підставі рішення Комісії, прийнятого
четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії Президенту України.
за результатами розгляду висновку тимчасової дисциплінарної
комісії щодо наявності підстав для застосування дисциплінарного
стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 147
Кодексом законів про працю України, вноситься Президенту
України Головою Комісії.
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7. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом
7. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом
звільнення з посади члена Комісії щодо Голови Комісії з підстав, звільнення з посади члена Комісії щодо Голови Комісії з підстав,
передбачених пунктами 2-10 частини четвертої та частиною п'ятою цієї передбачених пунктами 2-10 частини четвертої цієї статті, а також на
статті, вноситься заступником Голови Комісії Президенту України.
підставі рішення Комісії, прийнятого за результатами розгляду
висновку тимчасової дисциплінарної комісії щодо наявності
підстав
для
застосування
дисциплінарного
стягнення,
передбаченого пунктом 2 частини першої статті 147 Кодексом
законів про працю України, вноситься Президенту України
заступником Голови Комісії.

8. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом
звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 6 і 10 частини
четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії або заступником
Голови Комісії Президентові України у триденний строк з дня
отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної
сили.

8. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом
звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 6 і 10 частини
четвертої, частинами шостою, сьомою цієї статті, вноситься Головою
Комісії або заступником Голови Комісії Президентові України у
п'ятиденний строк з дня отримання копії відповідного судового
рішення, яке набрало законної сили.

9. При виникненні підстав, зазначених у частинах четвертій,
шостій,
сьомій цієї статті, Президент України у тридцятиденний термін
9. При виникненні підстав, зазначених у частині четвертій цієї
вносить
до Верховної Ради України подання про дострокове
статті, Президент України у тридцятиденний термін вносить до
Верховної Ради України подання про дострокове припинення припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії.
повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії.
10. Верховна Рада України за результатами розгляду подання
10. Верховна Рада України за результатами розгляду подання Президента України щодо дострокового припинення повноважень
Президента України щодо дострокового припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії приймає відповідне рішення.
шляхом звільнення з посади члена Комісії приймає відповідне рішення.
11. Президент України завчасно, але не пізніш як через 30 днів з дня
11. Президент України завчасно, але не пізніш як через 30 днів з дня припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії
припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії подає до Верховної Ради України кандидатуру особи, що пропонується
подає до Верховної Ради України кандидатуру особи, що пропонується на посаду члена Комісії замість вибулого.
на посаду члена Комісії замість вибулого.
Закон України "Про Рахункову палату"
Стаття 20. Порядок призначення на посади та звільнення з посад
Стаття 20. Порядок призначення на посади та звільнення з посад
Голови та інших членів Рахункової палати
Голови та інших членів Рахункової палати
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1. Члени Рахункової палати призначаються на посади та
1. Члени Рахункової палати призначаються на посади та
звільняються з посад Верховною Радою України відповідно до вимог звільняються з посад Верховною Радою України відповідно до вимог
цього Закону та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради цього Закону та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради
України.
України.
………….

………….

7. Голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку
7. Голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку
його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у
разі:
разі:
1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом
здоров’я протягом чотирьох місяців підряд;
здоров’я протягом чотирьох місяців підряд;
31) досягнення шістдесяти п’яти років;

31) досягнення шістдесяти п’яти років;

4) припинення громадянства України, наявності (набуття)
4) припинення громадянства України, наявності (набуття)
громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання
за межі України;
за межі України;
5) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з
5) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності, визначеними Законом України "Про іншими видами діяльності, визначеними Законом України "Про
запобігання корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало запобігання корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало
законної сили;
законної сили;
6) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його
6) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його
до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією;
корупцією, за яким накладено стягнення у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно
пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого
нього;
самоврядування;
8) набрання законної сили рішенням суду про визнання його
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно
активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в
нього;
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інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу
8) набрання законної сили рішенням суду про визнання його
України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в
інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу
України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.
У разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до
якого Голову, іншого члена Рахункової палати притягнуто до
відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією, однак судом не накладено стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, Голова, інший член Рахункової палати підлягає
притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі
частини другої статті 651 Закону України "Про запобігання
корупції" у порядку, визначеному Кодексом законів про працю
України. Дисциплінарне провадження щодо Голови, іншого члена
Рахункової палати здійснює постійна комісія з питань етики, до
якої входять не менше п'яти членів Рахункової палати. Положення
про постійну комісію з питань етики Рахункової палати
затверджується рішенням Рахункової палати.
Повноваження Голови, іншого члена Рахункової палати
припиняються у разі набрання законної сили рішенням суду про
визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності,
визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі
його смерті.

Повноваження Голови, іншого члена Рахункової палати
припиняються у разі набрання законної сили рішенням суду про
визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності,
визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі
його смерті.
………….

………….

Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків"
Стаття 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Стаття 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим
Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.
Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
складається з Комісії як колегіального органу та центрального апарату. складається з Комісії як колегіального органу та центрального апарату.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у
положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового
ринку.
ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює
повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.
повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, керівні працівники та спеціалісти центрального апарату і ринку, керівні працівники та спеціалісти центрального апарату і
відповідних територіальних органів є державними службовцями.
відповідних територіальних органів є державними службовцями.
Положення про Національну комісію з цінних паперів та
Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового
фондового ринку затверджується Президентом України.
ринку затверджується Президентом України.
Гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних
Гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.
паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.
Штатний розпис Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику. Структура Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах видатків,
передбачених у Державному бюджеті України.

Штатний розпис Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику. Структура Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах видатків,
передбачених у Державному бюджеті України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як
колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів
членів Комісії.
Комісії.
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Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку призначаються на посади та звільняються з посад Президентом ринку призначаються на посади та звільняються з посад Президентом
України шляхом видання відповідного указу.
України шляхом видання відповідного указу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є
правомочною з моменту призначення більше половини її загального правомочною з моменту призначення більше половини її загального
кількісного складу.
кількісного складу.
Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів та
Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку як колегіального органу є засідання.
фондового ринку як колегіального органу є засідання.
Засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового
Засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
ринку є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального
загального кількісного складу.
кількісного складу.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від
загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку мають по одному голосу кожен.
цінних паперів та фондового ринку мають по одному голосу кожен.
Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та
Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку можуть бути громадяни України, які мають повну фондового ринку можуть бути громадяни України, які мають повну
вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на
керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років. керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.
Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового
Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку не можуть бути власниками корпоративних прав професійних ринку не можуть бути власниками корпоративних прав професійних
учасників фондового ринку.
учасників фондового ринку.
Строк повноважень Голови та членів Національної комісії з цінних
Строк повноважень Голови та членів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку становить шість років. Одна й та ж особа паперів та фондового ринку становить шість років. Одна й та ж особа не
не може бути Головою та/або членом Національної комісії з цінних може бути Головою та/або членом Національної комісії з цінних паперів
паперів та фондового ринку більше двох строків підряд.
та фондового ринку більше двох строків підряд.
Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про
відставку, неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я,
припинення громадянства України, грубого порушення службових
обов’язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у

Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про
відставку, неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я,
припинення громадянства України, грубого порушення службових
обов’язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у
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вчиненні кримінального правопорушення, наявності інших підстав, вчиненні кримінального правопорушення, набрання законної сили
передбачених законами.
рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне
правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, яким
на Голову або члена Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку накладено стягнення у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що
пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, а також набрання законної сили рішенням суду
про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням
іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного
процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх
стягнення в дохід держави, наявності інших підстав, передбачених
законами. У разі набрання законної сили судовим рішенням,
відповідно до якого Голову або члена Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку притягнуто до відповідальності за
корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з
корупцією, однак судом не накладено стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, Голова або член Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку підлягає притягненню до
дисциплінарної відповідальності на підставі частини другої
статті 651 Закону України "Про запобігання корупції" у порядку,
визначеному Кодексом законів про працю України. Дисциплінарне
провадження щодо Голови або члена Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку здійснює Комісія з питань вищого
Повноваження члена Національної комісії з цінних паперів та корпусу державної служби.
фондового ринку припиняються у разі його смерті, визнання безвісно
Повноваження члена Національної комісії з цінних паперів та
відсутнім або оголошення померлим.
фондового ринку припиняються у разі його смерті, визнання безвісно
Не може бути підставою для звільнення члена Національної комісії відсутнім або оголошення померлим.
з цінних паперів та фондового ринку набуття повноважень
Не може бути підставою для звільнення члена Національної комісії
новообраним Президентом України.
з цінних паперів та фондового ринку набуття повноважень новообраним
………….
Президентом України.
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………….
Закон України "Про телекомунікації"
Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії,
Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
1. Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
1. Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, як колегіальний орган утворюється у складі Голови інформатизації, як колегіальний орган утворюється у складі Голови
Комісії та шести членів Комісії.
Комісії та шести членів Комісії.
Голова та члени комісії, що здійснює державне регулювання у
Голова та члени комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
сфері зв’язку та інформатизації, призначаються на посади та зв’язку та інформатизації, призначаються на посади та звільняються з
звільняються з посад Президентом України шляхом видання посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.
відповідного указу.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, набуває повноважень з моменту призначення
зв’язку та інформатизації, набуває повноважень з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
більше половини її загального кількісного складу.
………….
………….
4. Голова або член національної комісії, що здійснює державне
4. Голова або член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, може бути звільнений з
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, може бути звільнений з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання
посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я, припинення громадянства України,
обов’язків за станом здоров’я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов’язків, набрання законної сили
грубого порушення службових обов’язків, набрання законної сили обвинувальним
вироком
суду
у
вчиненні
кримінального
обвинувальним
вироком
суду
у
вчиненні
кримінального правопорушення, набрання законної сили рішенням суду про
правопорушення, наявності інших підстав, передбачених законами.
притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення
або правопорушення, пов’язане з корупцією, яким на Голову або
члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, накладено стягнення у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, а також набрання законної сили
рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за
його
дорученням
іншими
особами
або
в
інших
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу
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України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід
держави, наявності інших підстав, передбачених законами.
У разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до
якого Голову або члена національної комісії , що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, притягнуто до
відповідальності
за
корупційне
правопорушення
або
правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не накладено
стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, Голова або член
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає
притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі
частини другої статті 651 Закону України "Про запобігання
корупції" у порядку, визначеному Кодексом законів про працю
України. Дисциплінарне провадження щодо Голови або члена
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, здійснює Комісія з питань вищого
Повноваження Голови або члена національної комісії, що здійснює
корпусу державної служби.
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, припиняються
у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення
Повноваження Голови або члена національної комісії, що здійснює
померлим.
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, припиняються
у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення
Не можуть бути підставами для звільнення Голови або члена
померлим.
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, набуття повноважень новообраним
Не можуть бути підставами для звільнення Голови або члена
Президентом України.
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, набуття повноважень новообраним
Після закінчення строку повноважень Голова або член
Президентом України.
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, продовжує виконувати свої обов’язки до
Після закінчення строку повноважень Голова або член національної
призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, продовжує виконувати свої обов’язки до призначення
5. Голова та члени національної комісії, що здійснює державне
відповідно нового Голови або члена Комісії.
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, керівні працівники та
спеціалісти її апарату є державними службовцями. Голова та члени
5. Голова та члени національної комісії, що здійснює державне
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, керівні працівники та

16
зв’язку та інформатизації, мають право без спеціальних дозволів спеціалісти її апарату є державними службовцями. Голова та члени
представляти Комісію в суді.
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, мають право без спеціальних дозволів
………….
представляти Комісію в суді.
………….
Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"
Стаття 7. Склад та структура Уповноваженого органу

Стаття 7. Склад та структура Уповноваженого органу

1. Уповноважений орган як колегіальний орган утворюється у
1. Уповноважений орган як колегіальний орган утворюється у
складі Голови Уповноваженого органу та шести членів складі Голови Уповноваженого органу та шести членів Уповноваженого
Уповноваженого органу. Уповноважений орган є повноважним з органу. Уповноважений орган є повноважним з моменту призначення
моменту призначення більше половини його загального кількісного більше половини його загального кількісного складу.
складу.
2. Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на
2. Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку,
посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному цим Законом.
визначеному цим Законом.
Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади
Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до цього
за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону, та порядку проведення конкурсного відбору, затвердженого
Закону, та порядку проведення конкурсного відбору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Кабінетом Міністрів України.
Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом
Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади Голови та членів Уповноваженого органу
Міністрів України на посади Голови та членів Уповноваженого органу кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.
кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.
Організацію та проведення конкурсного відбору кандидатів на
Організацію та проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду Голови та членів Уповноваженого органу здійснює Комісія з
посаду Голови та членів Уповноваженого органу здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби.
питань вищого корпусу державної служби.
………….

………….

15. Голова, член Уповноваженого органу може бути достроково
15. Голова, член Уповноваженого органу може бути достроково
звільнений у разі:
звільнений у разі:
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1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

2) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне
2) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне
проживання за межі території України;
проживання за межі території України;
3) порушення ним вимог, передбачених цією статтею;

3) порушення ним вимог, передбачених цією статтею;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
нього;
нього;
5) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

5) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

6) неучасті у засіданнях Уповноваженого органу без поважних
6) неучасті у засіданнях Уповноваженого органу без поважних
причин протягом двох місяців;
причин протягом двох місяців;
7) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної
7) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної
дієздатності;
дієздатності;
8) грубого порушення службових обов’язків;

9) наявності інших підстав, передбачених Законом України "Про
державну службу".

8) грубого порушення службових обов’язків;
81) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до
відповідальності
за
корупційне
правопорушення
або
правопорушення, пов’язане з корупцією, яким на Голову, члена
Уповноваженого органу накладено стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що
пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, а також набрання законної сили рішенням суду
про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням
іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного
процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх
стягнення в дохід держави;
9) наявності інших підстав, передбачених Законом України "Про
державну службу".
У разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до
якого Голову, члена Уповноваженого органу притягнуто до
відповідальності
за
корупційне
правопорушення
або
правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не накладено
стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або
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займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій
держави
або
місцевого
самоврядування,
Голова,
член
Уповноваженого органу підлягає притягненню до дисциплінарної
відповідальності на підставі частини другої статті 651 Закону
України "Про запобігання корупції" у порядку, визначеному
Кодексом законів про працю України. Дисциплінарне провадження
щодо Голови, члена Уповноваженого органу здійснює Комісія з
питань вищого корпусу державної служби.
………….
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