
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету  з питань  правової політики та правосуддя 

від  23 грудня 2014 року 

Веде засідання  Голова Комітету  Р.П.КНЯЗЕВИЧ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас кворум засідання є. Давайте, 

напевно, будемо розпочинати наше засідання. Тому що секретар щойно 

поінформував, що у нього паралельно відбувається надзвичайно важливе 

засідання фракції Радикальної партії Олега Ляшка. І очевидно, він, як тільки 

зможе відлучитися від вирішення серйозних державних завдань, обов'язково 

долучиться до нашої роботи. 

Я не знаю, як вчиняти. Думаю, що було б вірно і коректно, якщо б ми 

все ж таки обрали головуючого засідання. А в разі, якщо секретар з'явиться, 

ну, що, зробимо тоді як виняток ситуацію, що у нас на окремі голосування 

буде один головуючий. Секретар засідання, а секретар комітету з'явиться, 

якщо з'явиться на розгляд тих питань порядку денного, які ми будемо надалі 

розглядати відповідно до того порядку денного проекту, який вам розданий,  

і який ми, очевидно, ще будемо ще доповнювати низкою інших законів, на 

розгляд яких нас сьогодні уповноважила Верховна Рада України. 

Зараз кворум на засіданні є. Я оголошую засідання таким, так, ще раз 

прорахувати кількість членів комітету. Рівно 17? Правильно я розумію? 18. 

Ні, 19, а, от, якраз ще біжить додатково.  

 

_______________. 20, 21 уже.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, в засіданні комітету бере участь 21 

член комітету. Це означає, що у нас є кворум для того, щоб розпочати наше 

засідання. Дозвольте мені кілька слів сказати про необхідність і доцільність 

саме сьогодні проведення, так би мовити, позапланово, позачергово наше 

засідання. Справа в тому, що, ви знаєте, буквально нещодавно, перед тим, як 
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ми сюди з вами зібралися, Верховна Рада України проголосувала 

спеціальний порядок розгляду проекту Державного бюджету України на 2015 

рік.  

Цей проект закону, який сьогодні був презентований урядом відповідно 

до Постанови Верховної Ради буде розглядатися за незвично скороченою 

процедурою і, зважаючи на форс-мажорні обставини, доцільність і 

необхідність його прийняття, а саме до кінця 2014 року визначено наступний 

порядок опрацювання відповідних пропозицій і, можливо, розгляду бюджету 

в цілому. Я тільки нагадаю для тих, хто був відсутній або для тих, хто просто, 

скажімо так, не до кінця почув остаточні дані, які були внесені до проекту 

постанови, тому що, я так розумію, вони корегувались в останню мить і 

очевидно не всі до кінця прояснили ситуацію, принаймні кілька депутатів 

підходили до мене, щоб ще раз я на засіданні комітету чітко висловився на 

їхню користь.  

Мова йде про те, що відповідно до сьогоднішньої постанови не пізніше 

ніж до кінця сьогоднішнього дня профільні комітети мають сформувати своє 

бачення довкола тих пропозицій по предметах віданнях, якими вони 

опікуються відповідно до, відповідно постанови Верховної Ради для того, 

щоб завтра не пізніше ніж до 12 години передати свої пропозиції до 

бюджетного комітету або парламенту, оскільки, я ще раз нагадаю, в нас 

відповідно до Регламенту Верховної Ради і Бюджетного кодексу 

проходження бюджету має відмінний від інших законопроектів порядок 

проходження, який передбачає наступну процедуру. Після того як 

законопроект вноситься урядом в разі, якщо парламент не прийняв 

Постанову про відхилення цього проекту закону і не повернув на 

доопрацювання до уряду, це автоматично означає, що парламент взяв його до 

виконання.  

Надалі до першого читання законопроект про державний бюджет на 

наступний рік готує не суб'єкт права законодавчої ініціативи, а бюджетний 

комітет Верховної Ради України. Він готує його у вигляді відповідної 
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таблиці, яка голосується як саме пропозиції бюджетного комітету. До цієї 

таблиці кожен комітет профільний, а також будь-який суб'єкт права 

законодавчої ініціативи може надати свої пропозиції і ці пропозиції завтра 

будуть предметом розглядом на бюджетному комітеті. Тому нам сьогодні 

вкрай необхідно було зібратися і розглянути відповідно за нашим  профілем 

всі пропозиції, які вже внесено від імені уряду і які додатково комітет вважає 

за доцільне запропонувати бюджетному комітету для того, щоб завтра на 

бюджетному комітеті ми змогли, я сподіваюсь, успішно їх відстояти. І в 

четвер під час засідання Верховної Ради бюджетний комітет буде 

презентувати таблицю бюджетних пропозицій для того, щоб парламент 

визначався довкола кожної із них або в цілому, або окремо на вимогу чи то 

комітетів, чи то відповідних політичних фракцій, чи кожного народного 

депутата, який є окремими суб'єктом права законодавчої ініціативи. 

Зважаючи на такі обставини і пропонується відповідний порядок денний на 

сьогодні, який в першу чергу стосується проекту Закону про Державний 

бюджет України. І нагадаю, що наш комітет є, так би мовити, профільним 

комітетом по цілій низці і державних органів, і державних установ, які  

внесли окремо свої бюджетні пропозиції до Кабінету Міністрів, насамперед 

до Міністерства фінансів України. А також мною було надіслано до  них 

спеціальні листи за дорученням комітету для того, щоб вони оперативно 

змогли продублювати і в електронному вигляді, і офіційно в письмовому 

вигляді на адресу комітету свої бюджетні пропозиції. Щоб ми могли, 

співставивши їх з тими пропозиціями, які внесені сьогодні офіційно урядом, 

надалі сформувати нашу позицію, і у вигляді конкретного рішення нашого 

комітету звертатися до бюджетного комітету, активно відстоюючи ті 

бюджетні пропозиції, які внесені, і, які нами будуть ще раз запропоновані для 

Бюджетного комітету.  

Зважаючи на це, сьогодні до роботи в нашому засіданні запрошені 

керівники фактично всіх органів, які є, так би мовити, в предметах відання 

нашого комітету. Дозвольте мені дуже коротко поінформувати вас про 
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присутність їх на засіданні нашого комітету. Це Голова Верховного Суду 

України –  Романюк Ярослав Михайлович; голова Ради суддів України –  

Сімоненко Валентина Миколаївна;  голова Вищого спеціалізованого суду – 

Гулько Борис Іванович; голова Вищого адміністративного суду України – 

Нечитайло Олександр Михайлович; заступник голови Центральної виборчої 

комісії – Магера Андрій Йосипович (… просто заступник, а ми його 

вважаємо першим заступником, це правда); голова Державної судової 

адміністрації України – Холоднюк Зеновій Васильович; заступник голови 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів – Патрюк Микола Васильович; 

Когось пропустив? Ні-ні.    Є, хіба?  Голова Вищого господарського 

суду є хіба?  А, дуже приємно. Прошу сідати. 

Голова Вищого господарського суду, також, не зважаючи на свою 

зайнятість  все ж таки зміг долучитися до роботи нашого комітету, і я його 

сьогодні  вітаю на засіданні. 

Очевидно,  шановні колеги, що було б вірно, якщо би ми під час 

розгляду цього питання надали кожному із запрошених можливість 

висловити своє бачення тих пропозицій по проекту державного бюджету, які 

внесені офіційно урядом. І це  дало б нам можливість обговорити їх, і 

сформувати об'єктивне, неупереджене ставлення до  кожної з цієї пропозиції. 

Для того, щоб у своєму рішенні  ми відобразили саме таку позицію, яка буде  

спільною не тільки нашого комітету, а й представників усіх і судових і 

державних органів, які є так би мовити у предметах відання нашого комітету. 

Це перше питання, яке пропонується розглянути на сьогоднішньому 

засіданні.  

Наступне питання, взагалі, нам треба принципово сьогодні домовитися, 

що ми готові крім цього питання, також розглядати всі ті питання, які ми 

попередньо запланували до розгляду завтра на засідання комітету.  

Тому що до мене підходили низка народних депутатів членів комітету, 

які просили, щоб ми принаймні розпочали їхній розгляд. Для того, щоб 

завтра вони могли сконцентруватися на роботі в підкомітетах. І по низці 
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інших законопроектів, які є вкрай   важливими і  необхідними для того, щоб 

ми їх ще на цьому тижні розглянули в сесійні залі. 

Якщо немає заперечень, то тоді ми можемо і до сьогоднішнього 

порядку денного запропонувати інші проекти рішень, які ми попередньо 

обговорювали.  

Якщо є заперечення, то можна і ці питання відкласти для того, щоб 

завтра додатково ще раз збирати засідання, чергове планове засідання роботи 

нашого комітету і йти по розгляду тих питань, які попередньо нами були 

узгоджені до розгляду на цьому сесійному тижні.  

Тому я просив би, якщо є бачення членів комітету висловитися довкола 

того, чи ми розглядаємо тільки одне питання, чи ви вважаєте за доцільне 

розглянути  і інші питання.  

Крім того, я звертаю вашу увагу, що ми, відповідно до рішення 

Верховної Ради, мусимо оперативно прореагувати на ситуацію, яка склалася 

довкола неприйнятого у другому читанні  Закону про внесення змін до 

Закону "Про Раду національної безпеки і оборони", оскільки, ви знаєте, що 

сьогодні була жвава дискусія в сесійному залі, і аргументами на користь 

неприйняття в цілому цього закону було те, що відсутній на момент розгляду 

в сесійній залі був висновок нашого комітету як профільного відповідно до 

Регламенту щодо  відповідності цього законопроекту Конституції України.  

Зважаючи на ці обставини і беручи до уваги те, що за рішенням 

парламенту повторне друге читання цього законопроекту, вже сьогодні 

визначено, буде відбуватися в четвер, профільний Комітет з питань 

національної безпеки і оборони офіційно звернувся до  нас для того, щоб 

сьогодні на своєму засіданні ми могли сформувати такий висновок, до кінця 

дня надати їм, щоб завтра на своєму, відповідно, засіданні, вони, беручи до 

уваги наш висновок, могли надалі пропонувати парламенту, як він має 

визначатися під час розгляду повторного другого читання цього 

законопроекту, як нам… За тією інформацією, яка є у мене, сьогодні на 

засіданні лідерів фракцій було обумовлено, що це має бути, можливо, навіть 
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перший законопроект в четвер під час розгляду порядку денного сесії 

парламенту.  

Тому я би був дуже вдячний, якщо би ми і це питання розглянули. Є 

відповідний проект, попередньо напрацьований. Я думаю, що було би вірно, 

якщо би ми могли зараз його роздати. Не знаю, чи він розданий, чи ні, якщо 

не розданий, будь ласка, роздайте.  

Справа у тому, що це проект, який ґрунтується на низці експертних 

оцінок. Я просто звертаю вашу увагу, що, крім висновку науково-

експертного управління, Комітет з питань національної безпеки і оборони 

паралельно звертався для того, щоб отримати фаховий експертний висновок, 

і до Інституту держава і права Національної академії наук імені Корецького, 

до Академії правових наук і до низки інших експертних установ. Саме 

базуючись на їхніх висновках і на їхніх відповідях, попередньо нами 

запропонований такий проект, який зараз вам буде розданий, для того щоб ви 

могли його вивчити і для того щоб ми сьогодні, очевидно, в "Різному" або 

перед "Різним" доповнили наш проект ще новим питанням порядку денного і 

змогли визначитися щодо того проекту висновку, який за дорученням 

Верховної Ради ми сьогодні обов'язково мусимо розглянути. 

Таким чином, у нас є два обов'язкових питання порядку денного – це 

проект Закону про Державний бюджет і проект цього висновку. Щодо трьох 

інших, які пропонуються вашій увазі, я прошу по хвилині, хто вважає за 

доцільне, або на користь їх розгляду сьогодні, або на користь того, щоб ми 

перенесли на завтра, висловитися. 

Крім того, якщо ви будете висловлюватися, візьміть до уваги той факт, 

що сьогодні на сесії парламенту було прийнято рішення про те, щоб 

доручити профільним комітетам невідкладно на своїх засіданнях розглянути 

низку законопроектів, які уряд вважає за доцільне обов'язково прийняти до 

розгляду в цілому проекту Закону про Державний бюджет на 2015 рік.  

Серед таких законопроектів є три законопроекти, які безпосередньо 

відносяться до предмету відання нашого комітету. Це номер 1534 (всі вони 
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урядові) – це проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу щодо 

місця відкриття спадщини; 1540 – проект Закону про внесення зміни до 

статті 51 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо 

вдосконалення порядку прийняття актів Кабінету Міністрів); і 1568 – проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо способу 

виконання судових рішень. 

Так само оперативно, зважаючи на рішення парламенту, нами такі 

проекти рішень комітету напрацьовано. Зараз, я думаю, що є смисл теж 

розглядати, для того щоб ми знову ж таки визначилися, що ми готові зараз 

приступити до розгляду цих проектів законів і надати їм відповідний 

фаховий висновок, як те передбачено Законом "Про Регламент" чи все ж таки 

перенести  їх, наприклад, на завтра на чергове планове засідання комітету, 

щоб кожен член комітету міг  ґрунтовно розібратися в тих пропозиціях, які  

внесені урядом, і усвідомлене рішення приймати, щоб потім не було, знаєте, 

певних зайвих дискусій і на комітеті, і в сесійній залі. Тим більше, що ці 

проекти досить-таки непрості, і нам треба до кінця з'ясувати  певні обставини 

по цих проектах, тому що окремі з них, як на мене, не зовсім мали би 

прийматися в контексті змін до бюджету, але є вже рішення парламенту, ми 

зараз його не обговорюємо, ми його повинні виконувати, і нам з вами все 

рівно треба приймати буде якесь рішення.  Тому, якщо дозволите, я би зараз 

передав все ж таки  членам комітету, хто вважає за доцільне, висловитися з 

приводу  того, що ми розглядаємо сьогодні  і чи проводимо ми, зважаючи на 

те, завтра планове засідання  комітету, чи обмежуємося  сьогоднішнім 

засіданням і працюємо, наприклад, до вичерплення всіх питань порядку 

денного і скільки  для цього потрібно часу. Ми тоді не обмежуємо наш 

комітет, а працюємо, так би мовити, до вичерплення  останнього питання. 

Очевидно, що це займе не одну годину нашої роботи.  

Будь ласка,  якщо  є бажаючі. Наталія  Агафонова.  
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АГАФОНОВА Н. В.  Шановний голово, я хочу звернути вашу увагу, 

що все одно постане питання збиратися завтра. Оскільки я вважаю, що ці 

закони, які ви назвали, які передані Кабміном, один з тих, лише один, і то 

пам’ятаю, що я його бачила так, одним оком. Який там, 1534 "Про 

спадщину". Я вважаю, що нам необхідно хоча б дати день для того, щоб 

вивчити. Оскільки прийняття цих законопроектів є дуже важливим і отак з 

закритими очима ми не маємо це приймати. 

Тому моя пропозиція була – зосередитись сьогодні на Законі про 

державний бюджет, оскільки він для нас є ключовим. І завтра до 12-ї ми 

маємо подати поправки. Всі інші питання, і надати час депутатам, оскільки в 

нас там теж можливо інші є статті, по яких ми хочемо попрацювати в Законі 

про державний бюджет, надати можливість депутатам попрацювати , а вже 

на завтра перенести інші питання, які залишилися тут. І включити оці 3 

закони, які передані Кабміном. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я тільки слово, якщо дозволите. Справа в тім, що все 

ж таки давайте ми про висновок не забувати, бо без цього висновку просто не 

може рухатися комітет по Закону про РНБО. Ми його сьогодні зобов’язані 

розглянути, тут у нас немає можливості. Завтра в них засідання комітету. 

Нам тоді треба або збиратися з самого раночку. Вони о 12 годин вже хочуть 

розглядати це питання. Я не заперечую, але що буде. З приводу 

завтрашнього. 

Шановні колеги, якщо в нас завтра буде кворум, жодних проблем 

взагалі не існує. Просто кілька членів комітету підходили і прохали – 

сьогодні все ж таки по максимуму вони готові працювати, тому що завтра у 

них так в тому числі і фракції збираються, в тому числі якісь там інші, 

скажімо там, організаційні навантаження, що унеможливлюють їхню 

присутність на засіданні комітету. 

Щоб не трапилося так, що ми левову частку тих проектів, які ми маємо 

розглянути, перенесемо на завтра, а завтра фізично не зможемо зібрати 
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кворум. Якщо ми точно знаємо, що ми кворум збираємо, то тут жодних 

дискусій бути не може. Я з цим абсолютно погоджуюся. Нема питань. 

 

_______________. Давайте в порядку надходження пропозицій, будь 

ласка, Леонід Ємець. Потім Іллєнко, потім Алексєєв. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, по-перше, з приводу завтра. В будь-

якому випадку у нас планувалося на завтра засідання на 3-у годину. Це був 

наш графік, який ми погоджували на минулому засіданні. 

І, я думаю, що кожен член комітету міг скоригувати свою роботу як 

депутата, в тому числі і в округах, з тим графіком, який ми заздалегідь 

погодили. Тому це перший аргумент.  

Другий. Дійсно, ми лише сьогодні о 6 годині ранку отримали ці 

пропозиції від Кабінету Міністрів. І, оскільки вони надзвичайно ґрунтовні, я 

хотів би, щоб ми мали час ознайомитись з ними, провести консультації, в 

тому числі і в експертному середовищі для того, щоб завтра уже 

аргументовано мати на цю тему дискусії. Тому пропозиція підтримати ідею, 

перенести на завтра обговорення тих законопроектів, які сьогодні вніс 

Кабмін. Сьогодні розглянути питання бюджету, питання РНБО, оскільки 

завтра буде вже засідання профільного комітету з РНБО. І сьогодні лунали 

спекуляції на тему того, що законопроект запропонований  в тому числі 

гарантом Конституції Президентом України Петром Порошенко, є 

неконституційним. І саме наше завдання як комітету серед профільних 

завдань, яких є, розгляд на відповідність Конституції, дати свій висновок для 

того, щоб завтра Комітет з питань національної безпеки міг оперувати в своїй 

роботі вже висновком нашого комітету щодо конституційності цього 

законопроекта.  

Тому є пропозиція розглянути сьогодні цих два законопроекта, а 

перенести на завтра всі інші і плідно цілий день попрацювати. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Андрій Іллєнко, будь ласка. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Я, власне повністю підтримую пропозицію Ємця, 

власне, хотів це сказати, тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Алєксєєв, потім –  Німченко Василь Іванович.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Ну, по цим двом питанням про бюджет і про РНБО, 

це чималий обсяг роботи. Ми будемо працювати, я думаю, ну, не менше 

години. А щодо кворуму можна зараз з'ясувати серед присутніх, ну, чи буде 

завтра кворум, хоча б серед присутніх. І підтримати пропозицію перенести на 

завтра. Будемо сподіватися, що не будуть обманювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте  будемо якісь зобов'язання брати вже  

письмові, я навіть не знаю, особисті довідки.  

Німченко Василь Іванович.   

 

НІМЧЕНКО В.І. Уважаемые коллеги, Нимченко Василий Иванович. 

Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что как то неуместно говорить о том, что 

спекулировали вопросом неконституционности. Вопрос подымался четырьмя 

фракциями и звучал вопрос о том, что отдельные положения предложенного 

законопроекта о внесении изменений по вопросу РНБО противоречит 

Конституции. Конкретно я вам скажу каким. И 6-я, и 107-я. И на это 

наводили мотивацию.  Поэтому я хотел бы, чтобы когда мы садимся и 

должны соответствовать тому понятию, какое у нас название – правовой 

политики. Мы должны исходить жестко, четко, с требованием Конституции. 

И все. Если противоречит, мы должны сказать. 

И второе. Я хотел бы закончить. Сегодня звучало и неоднократно, что у 

нас работают такие институции, как правовая экспертиза. У нас работает 
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Юр.отдел. Все они дали заключение, что эти положения ни соотносятся с 

Конституцией. Зачем они тогда дают. Мы что, игнорируем и ложим принцип 

целесообразности? Это крайне важный вопрос, как мы начнем работать. 

Парламент чтобы знал, что есть политика, которая основана на Конституции.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович.  

Я… дозвольте мені… Шановні колеги, якщо у нас є якась необхідність 

починати обговорення, то я просив би зараз трішечки взяти паузу  з цього 

приводу, і  ми приступимо до обговорення цього питання. Я гарантую, що ми 

в межах Регламенту обов'язково  кожному бажаючому виділимо такий час, 

щоб ми зараз один у одного не забирали час. Бо ми ще не визначилися, що ми 

розглядаємо, а ми  вже починаємо розглядати. 

Кіссе Антон Іванович, будь ласка. 

 

КІССЕ А.І. Руслан Петрович, у меня короткое предложение. Надо 

приступить к рассмотрению повестки дня, и посмотрим сколько вопросов мы 

сможем одолеть, потому что может получиться  так, что  завтра кворума не 

будет и те вопросы, которые не рассмотрены, они так и останутся 

нерассмотренными. Давайте уже приступим к конкретной работе, а там будет 

видно, что мы одолеем, и будем ли мы завтра собираться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема питань. Давайте тоді… нам просто формально 

треба  порядок денний на сьогоднішнє засідання затвердити. Якщо… ми 

можемо в такий спосіб вчинити. Сьогодні внести до порядку денного два 

питання та питання "Різне". І якщо у нас буде необхідність в "Різному" 

включати до порядку денного додаткові ті законопроекти, ми по мірі того, як 

ми якісно працюватимемо, будемо визначатися. Приймається це рішення?  

Тоді, шановні колеги, оскільки кворум засідання є, пропоную 

насамперед обрати секретаря сьогоднішнього засідання. Я би пропонував 

Голуба Владислава Володимировича. Тим більше, що він тут зовсім поруч 
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сидить біля місця секретаря. І якщо немає заперечень, хто – "за", прошу 

проголосувати.  

Рішення приймається одноголосно. 

Шановні члени комітету! На ваш розгляд вноситься проект порядку 

денного засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики та 

правосуддя, яке містить три питання.  

Перше. Це про проект Закону "Про Державний бюджет України на 

2015 рік". 

Другий. Це щодо надання  висновку  на відповідність Конституції, 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про Раду національної 

безпеки та оборони", внесений Президентом України  щодо вдосконалення 

координації контролю у сфері Національної безпеки і оборони. 

І третє – це "Різне".  

Хто за те, щоб  затвердити такий порядок денний, прошу визначатися. 

Прошу голосувати. Хто – проти? Утримався? Одноголосно. 

Шановні колеги, дозвольте перейти до  розгляду першого питання 

сьогоднішнього нашого засідання. 

Я вже на початку засідання дещо в  кількох словах, так би мовити, 

розпочав констатацію факту. І  поінформував вас про те, в який спосіб зараз 

взагалі відбувається   бюджетний процес в цілому, і той, який  стосується 

безпосередньо предмета відання нашого комітету. 

Я, буквально, кілька слів скажу, потім з вашого дозволу дам  слово 

Сергію Алєксєєву, який брав участь у роботі певних робочих груп. І після 

того висловиться, хто  вважатиме за доцільне з  членів комітету? А надалі, як 

ми і домовились, надамо слово кожному керівнику органу для того, щоб він 

поінформував більш конкретно нас з  приводу і тих бюджетних запитів, які 

вони вносили, і з приводу того, як вони відносяться до тих пропозицій, які 

внесені урядом. І нарешті, ми повинні   сформувати свою позицію, яку 

оперативно передати до бюджетного комітету. 
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З приводу того, як розвивались взагалі події? Ви напевно знаєте, було 

запропоновано, що проект  бюджету буде вноситись на новій податковій  базі 

зважаючи  на необхідність так би мовити фінансової децентралізації 

бюджету.  І в зв'язку з цим паралельно з проектом бюджету на 2015 рік 

урядом напрацьовувалися комплексні зміни до двох кодексів. Це є  і 

Бюджетний кодекс, який якраз у частині децентралізації відповідно, 

пропонується радикально змінити, і Податковий кодекс, який пропонує іншу 

зовсім базу для оподаткування,  і відповідно  надходжень до Державного 

бюджету України. Якщо ці два кодекси, безпосередньо, не чіпають конкретно 

питань предмету відання нашого комітету в основному, за винятком тільки 

Центральної виборчої комісії,  йде мова про видатки на проведення цього 

року чергових місцевих  виборів, ми окремо про це поговоримо. Те що 

стосується інших органів, спочатку, значить, розвивалися події в наступний 

спосіб. Було запропоновано Міністерством фінансів від імені уряду створити 

низку робочих рук, які за певними сегментами державного життя країни і 

економіки мали напрацювати спільне з депутатським корпусом бачення 

можливості проходження певних фінансових пропозицій, які мав на меті 

внести уряд.  

Ті пропозиції, які спочатку нам були доведені і які, там би мовити, були 

первинними, вони радикально відрізняються від тих, які врешті були внесені, 

тому що звучали різні бачення, різні підходи. Навіть найбільш такі, скажемо, 

творчі, які, наприклад, передбачали просто в автоматичному порядку 

скоротити всі видатки, наприклад, на судову владу рівно на 50 відсотків без 

жодних аргументів і обґрунтувань. Ну, була цікава, жвава дискусія. Я взагалі 

на якомусь етапі запропонував, може, нам нарешті судову владу варто на 

госпрозрахунок, раз так, перевести і закінчити цю дискусію. Слаба Богу, нам 

вдалося дещо цей вектор змінити. Хоча, мушу вам сказати, що не всі народні 

депутати розділяють позицію і мою, і членів комітету. В тому числі, лунали 

різні бачення, до прикладу, з приводу того, що нам треба видатки 

Державного бюджету на… судову владу формувати в такий спосіб, як це 
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передбачено, наприклад, в одному з проектів Закону про внесення змін до 

Закону "Про судочинство і статус суддів", який ще тільки тому три дні, як 

внесений до Верховної Ради України. І перспектива його прийняття, час його 

прийняття, і можливість його прийняття поки що, скажемо так, не означені. 

Але вдалося сформувати таку позицію, у тому числі, на рівні керівництва 

Міністерства фінансів України.  

Тому нам поступово-поступово доводилося відстоювати кожну 

позицію, і врешті-решт ми сьогодні маємо ситуацію, яка виглядає в 

наступний спосіб. За вашим дорученням минулої п’ятниці я звернувся до 

керівників судових органів, до керівників інших державних органів, які є в 

наших предметах відання, що вони могли нас поінформувати про ті 

бюджетні запити, які вони попередньо надсилали до Міністерства фінансів. 

Причому ці запити надсилались в різний час і окремі з них ще були надіслані 

в той час, коли попередньо минулий склад Кабінету Міністрів напрацьовував 

проект бюджету на 2015 рік, датовані, наприклад, серпнем місяцем. Звичайно 

певні з них потребували і свого оновлення, і адаптації до тих умов, в яких ми 

зараз вже перебуваємо в кінці грудня. 

Такі пропозиції нами були отримані. І починаючи з понеділка, 

вчорашнього дня ми активно працювали і на рівні Міністерства фінансів, і на 

рівні Кабінету Міністрів для того, щоб відстоювати ті позиції, які були 

попередньо внесені у вигляді бюджетних пропозицій до них. 

Що ми маємо сьогодні. На превеликий жаль, мушу вам сказати, що не 

всі ті пропозиції, які були внесені і які нами відстоювалися, ми змогли 

побачити в тому проекті, який вчора майже опівночі був внесений до 

Верховної Ради України. В чому їхня різниця? Є три глобальні проблеми, які 

ми сьогодні, напевно, будемо розглядати. І я би просив під час кількох 

виступів і від імені комітету і від імені керівників судових органів, саме на 

них сконцентруватися. 

Це проблема так званого спеціального фонду, де є надходження від 

судового збору. І ви знаєте, що відповідно до закону всі кошти 100 відсотків, 
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які надходять від судового збору, мають направлятися в спеціальний фонд, 

який є перехідним. І відповідно і державно-судова адміністрація по 

відношенню до судів нижчих інстанцій, і кожен з вищих спеціалізованих, і 

Верховного Суду, які є вищими судовими органами, мають свої окремі 

спецфонди, – мають право розпоряджатися ними незалежно від того, як на це 

дивиться Міністерство фінансів і Державне казначейство. Разом з тим є 

бажання Міністерства фінансів і уряду рівно переполовинити ці кошти, 

залишивши в спецфондах тільки 50 відсотків від надходжень від судового 

збору, решту коштів перекваліфікувати як надходження до загального фонду. 

Це означає, що ці видатки не є перехідними, вони можуть бути використані 

тільки в межах бюджетного року. І це означає, що безпосередньо самі судові 

інституції не зможуть розпоряджатися цими коштами, а в ручному режимі 

уряд в особі Мінфіну і Держказначейства буде сам вирішувати, в який спосіб 

має фінансуватися судова влада. Як на мене, це є абсолютно незаконне і 

неприпустиме явище, яке ми не можемо допустити, і на цьому ми повинні 

дуже жорстко стояти. Я думаю, що зараз ми більш предметно про це 

продискутуємо. 

Друга принципова річ, яка нам вкрай необхідно знову ж таки 

визначитися, - це довкола заробітної плати суддів. Я думаю, що кожен з 

керівників органів поінформує, тому що це теж важлива річ. І справа в тім, 

що пропонується, так би мовити, недиференційовано зробити зрівнялівку, 

яка взагалі, ну, знаєте, після цього втрачається сенс взагалі робити будь-яку 

суддівську кар'єру, прагнути до вищого, і знову ж таки, ну, хочемо чи не 

хочемо, а необхідність того, щоб вищі судові інстанції були забезпечені 

більш якісними кадрами, які будуть приймати більш якісні і фахові рішення, 

зумовлює іншу шкалу фінансування заробітної плати цих судових інституцій. 

Перехід на такого роду зрівнялівку, ну, я думаю, що він взагалі шкідливий і, 

як на мене, руйнівний з точки зору подальшого взагалі і фінансування, і 

функціонування судової системи. Ми більш предметно про це поговоримо 

надалі. 
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Ще є важлива річ, яка досить концептуальна. Справа в тім, що уряд 

пропонує нам такі законодавчі новели не тільки в Законі про Державний 

бюджет, а і одночасно вбачає за доцільне внести відповідні зміни до 

Бюджетного кодексу. І тут нам треба визначитися, як нам далі діяти, тому що 

сьогоднішнім рішенням парламенту ми можемо вносити тільки ті пропозиції, 

які стосуються проекту Державного бюджету України. Але ви знаєте, що, 

зважаючи на сьогоднішню знову ж таки постанову, між першим і другим 

читанням бюджету (перше читання заплановане на четвер, а друге, в цілому, 

– на наступний вівторок) пропонується перше і друге читання двох кодексів і 

саме Бюджетного і Податкового і в цілому прийняття Бюджетного і 

Податкового кодексу розглядається на неділю 28 грудня. 

До того часу нам треба також напрацювати відповідні зміни і до цих 

двох документів, ну, в основному в царині Бюджетного кодексу. Я дуже 

хотів би, щоб це були спільні рішення нашого комітету, яке буде оформлено 

чи всіма членами комітету як суб'єктами законодавчої ініціативи. Це буде 

вірно, принаймні тільки проголосують – "за", для того, щоб ми не допустили 

прийняття цих змін на рівні Бюджетного кодексу.  

Щоб не трапилась така прикра річ, що, умовно кажучи, десь на рівні 

бюджету ми відстоюємо, а потім все рівно в Бюджетному кодексі ця норма 

проскочить, що зумовить нас відповідно або повертатися до цього питання в 

державному бюджеті, або дасть можливість, скажімо, уряду, не заважаючи на 

те, що є в державному бюджеті, користуючись нормами Бюджетного 

кодексу, відповідно фінансувати ці судові видатки на судову гілку влади.  

Що стосується Центральної виборчої комісії. Тут питання дещо 

вдалось якісно вирішити. Оскільки ті видатки, які передбачені і на утримання 

Центральної виборчої комісії, здійснення ними відповідних повноважень в 

сфері керівництва виборами, референдумами фактично саме ті видатки 

відповідають майже один одному тим пропозиціям, які внесені Кабміном. 

Так само нам вдалося відстояти ті кошти, які пропонує Центральна 

виборча комісія як видатки на можливі проміжні вибори народних депутатів 
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України, де мова про можливість проведення проміжних виборів в окремих 

одномандатних округах.  

Крім того, нам треба визначити однозначно, і ми від цього не 

відійдемо, що нам робити з тими округами, де не були організовані і 

проведені відповідно до закону чергові вибори. І напевно, якимось чином в 

законодавчий спосіб змушені будемо реагувати на них і, напевно, не 

виключено, будемо напрацьовувати відповідний проект, який допускатиме 

можливість проведення повторних виборів в цих округах. А це теж видатки. 

І нарешті місцеві вибори. Якщо попередньо Центральна виборча 

комісія пропонувала суму, яка становила десь приблизно мільярд 400 

мільйонів, то уряд пропонував первинно цю суму скоротити більш ніж удвічі 

– до 600 мільйонів. Але в результаті проведення вчорашньої дискусії, вони 

все ж таки поновили ті цифри, які первинно Центральна виборча комісія 

пропонувала внести до проекту Державного бюджету. Це було пов’язано з 

тим, що якраз зважаючи на необхідність децентралізації бюджету, не кінця 

вони зрозуміли, в який спосіб мають ці видатки здійснюватись: чи тільки за 

рахунок цільових субвенцій з державного бюджету, чи, можливо, частково за 

рахунок місцевих бюджетів. 

Але я їх переконав в тому, що в цьому бюджетному році нам треба все 

ж таки їх фінансувати як цільова субвенція з державного бюджету. А надалі, 

як запрацює новий Бюджетний кодекс, ми будемо бачити, яка спроможність 

місцевих бюджетів фінансувати поступово. Наприклад, позачергові місцеві 

вибори ми можемо внести відповідні зміни до закону і далі рухатися в цьому 

напрямку. 

Я так коротенько дозволю собі закінчити. Я прошу, якщо можна, кілька 

слів Сергія Олеговича Алєксєєва сказати, тому що він за моїм дорученням 

брав участь саме в роботі цих робочих груп Міністерства фінансів. Думаю, 

що він більш детально зможе певні речі поінформувати. Надалі, хто 

вважатиме за доцільне, теж може висловитися. І я думаю, було б вірно, якщо 

б ми надали слово керівникам судів і Центральної виборчої комісії для 
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сформування своїх остаточних фінансових пропозицій до проекту бюджету 

15-го року. Немає заперечень?  

Будь ласка, Сергій Олегович, кілька слів. 

 

АЛЄЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, я брав участь в робочій групі щодо 

видатків держбюджету, зосереджувався саме на видатках по судовій системі. 

Хочу сказати, що коли формувалися видатки на судову систему, взагалі 

Мінфін не робив запитів про ці видатки, принаймні, я не зміг з ними 

ознайомитися. 

Щодо судової системи, глобально існують 3 проблеми. Вже Руслан 

Петрович майже озвучив. Це сама головна проблема, це щодо спецфондів, 

які формує Державна судова адміністрація, які формуються за рахунок 

судового збору. Відповідно до Бюджетного кодексу всі надходження до 

спецфондів повинні йти на розвиток саме цих спецфондів. Чому вони 

пропонують урізати на 50 відсотків,   взагалі   не зрозуміло? Ми розуміємо, 

якщо ці інші 50 відсотків не попадуть до цих спецфондів, вони там ніколи не 

опиняться. І за рахунок чого Державна судова адміністрація буде 

скорочувати свої видатки, взагалі не зрозуміло? 

Друге дуже нагальне питання – це відповідно до  реформи заробітна 

платня суддів у  2015 році повинна складатися з 15 мінімальних заробітних 

плат. Мінфін у проекті, законопроекті до Закону про бюджет пропонує 

внести, залишити  10 мінімальних заробітних плат і обмежити так, як зараз 

існує 15 мінімальних заробітних плат, це максимальна  заробітна плата судді. 

Але у нас в коаліційній угоді передбачено другий квартал   2015 року -  

судова реформа. Як ми будемо реформувати суди, як ми будемо боротися з 

корупцією, якщо ми судам не будемо  платити гроші? Це неможливо. Ми 

саме будемо оцю корупцію провокувати, ми будемо саме судову владу 

наштовхувати на цю корупцію. Якщо в  2010 році відбулась відповідна 

судова реформа, були внесені зміни до Закону про статус суддів, і вони 

розраховували на цю заробітну плату. Вибачте, у всіх країнах судді – це 
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високооплачувана робота, не може суддя  отримувати маленьку заробітну 

плату. Це неможливо,   це гарантія незалежності суддів. 

І третє, дуже важливе питання. Це питання заробітної плати людей, які 

працюють в апаратах суду? Вони отримують дуже низькі заробітні плати. 

Наприклад, у господарському суді помічник судді отримує   там  дві с 

небольшим тисячі гривень на місяць.  

"Перехідними положеннями" Закону "Про прокуратуру" було 

запропоновано збільшити з 2015 року на 30 відсотків цим працівникам 

заробітню платню. Чомусь Мінфін теж пропонує цього не робити, але ми 

знаємо, що це люди з вищою юридичною освітою, і, ну, взагалі 2 тисячі 

гривень отримувати і працювати в апараті суду… Це майбутні судді, на 80 

відсотків, ми знаємо, працівників суду в майбутньому стають суддями. Ну, 

тобто ми взагалі цим лишаємо будь-якої мотивації людину працювати в суді 

взагалі. І яку ми можемо судову реформу робити, якщо ми взагалі не будемо 

фінансувати судову систему? 

Тому я пропоную підтримати Руслана Петровича і прийняти відповідне 

рішення комітету, щоб не робити цих скорочень, і наполягати на тому, щоб 

всі ці реформи, які заплановані щодо заробітних плат, були залишені, по 

крайній мірі, і щоб спецфонди не урізали на 50 відсотків. Дуже вам дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, в який спосіб наше обговорення? 

Давайте, може, ми спочатку заслухаємо керівників суддів і державних 

органів, які присутні, а потім будемо обговорювати, бо в нас, щоб не 

перетворювалося…? Немає заперечень? 

Я, з вашого дозволу, тоді… Як? Ми якийсь регламент встановлюємо чи 

вважаємо, що… В принципі, давайте так6 до 5 хвилин… 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Три хвилини… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, давайте до 5 хвилин. Хтось може менше, хтось – 

більше і так далі. 

Шановні колеги, я прошу вас, нікуди не спішимо, ми сьогодні 

працюємо в режимі фактично вечірнього засідання парламенту. Більше того, 

сьогодні всі комітети працюють, окремі комітети (от мені щойно повідомили) 

на 23-ю тільки засідання попризначали. Так що в нас ще є час… 

Да, будь ласка. 

 

_______________. Якщо ми тут цілодобово працюємо, то забезпечте 

нам якось... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Передайте, будь ласка, мою воду, якщо можна. Зараз 

ми визначимося. 

Якщо немає заперечень, ми поставимо тоді до 5 хвилин. Хто вважатиме 

за доцільне швидше закінчити, будемо тільки вдячні. Якщо ні, то, може, 

хтось навпаки буде просити продовження. Я думаю, що ми будемо по 

ситуації орієнтуватися. Нема заперечень? Тоді давайте з вашого дозволу так і 

зробимо.  

Я тоді запрошую до слова Романюка. Ярослав Михайловича, якщо 

можна кілька слів. Немає заперечень, щоб кожен керівник з місця, там, де у 

нього мікрофон, в такому дружньому колі міг спілкуватись, щоб ми 

фактично за таким дружнім столом? Чи є необхідність, щоб він підсів 

ближче? Нормально. Будь ласка, Ярослав Михайлович. 

 

РОМАНЮК Я.М. Дякую, Руслан Петрович. Шановний Руслан 

Петрович, шановні народні депутати України, постараюся бути лаконічним і 

укластися в той час, який відведений регламентом.  

Насамперед хочу сказати, що судді розуміють, яка складна ситуація з 

бюджетом і розуміють, що треба економити і заощаджувати і в тому числі і 

на судовій системі. Але, я хочу звернути увагу на те, що навіть при тому, що 
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сьогодні в нинішньому році судова система України профінансована, 47 

відсотків вона залишається однією з найбільш бюджетозатратних судових 

систем зі всіх європейських країн. І причина не в кількості суддів, оскільки 

цей показник відповідає середньому європейському показнику і не надто 

високому рівні суддівської винагороди. Оскільки цей показник в порівнянні 

із середнім рівнем заробітної плати по європейських країнах так само 

відповідає середньоєвропейському показнику. Причина в іншому. У 

надмірному перевантажені судової системи, яка розглядає значні категорії 

справ, які зовсім не обов'язково мали би розглядатися в судах, а можуть 

розглядатися позасудовими, досудовими органами. Напрямків розвантаження 

судової системи є багато.   

Натомість, в законопроекті пропонується економити в інакший спосіб.  

Перше – це урізати на 50 відсотків спецфонд. Я хочу нагадати знову ж таки, 

що в нинішньому році при тому, що спецфонд 100 відсотків, профінансована 

судова система лише  на 47 відсотків від потреби. Якщо і це урізати на 50, є 

великий ризик того, що судова система просто не здатна буде забезпечувати 

здійснення правосуддя. І в першу чергу, це буде стосуватися 

адміністративних судів. Оскільки саме там розглядаються спори тих 

фізичних і юридичних осіб, які користуються відповідними пільгами, 

звільняються від сплати судового збору, а судовий збір у  них і так є 

мізерним. Відповідно до статті 9 Закону України "Про судовий збір" кошти 

судового збору спрямовуються виключно на здійснення судами правосуддя, 

на забезпечення здійснення. Є ризик того, в разі урізання, що ми не зможемо 

здійснювати правосуддя. 

Друге питання. Це рівень суддівської винагороди. Знову ж таки 

запропонована в законопроекті зрівнялівка, однаковий розмір суддівської 

винагороди від суду  першої інстанції до Конституційного Суду України, вже 

говорилося про те, що зовсім не сприяє намаганню професійного  зростати 

судді і переходити вищого кваліфікованого судді до вищого рівня не сприяє 

притоку суддівських висококваліфікованих кадрів на суддівську роботу. 
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Навпаки, сприяє відтоку таких кадрів із суддівської роботи та перехід на 

високооплачувані посади в комерційних структурах. І що саме головне – 

абсолютно не сприяє боротьбі з корупцією в судовій системі, яка, так, є, існує 

в судовій системі і з цим явищем треба боротися. А при такому рівні 

заробітної плати ми не можемо не розуміти, що в суді кожен день 

трапляються відповідні спокуси, адже судді вирішують долі людей і 

вирішують спори на багатомільйонні суми. І при таких розмірах… при 

такому розмірі суддівської винагороди, яку пропонується в законопроекті, це 

абсолютно не сприятиме боротьбі з корупційними проявами в судовій 

системі. 

Це було запропоновано, і ми не заперечували, в липні-місяці таке 

урізання до… така зрівнялівка, розуміючи, що це захід вимушений, разовий і 

короткотерміновий. Але якщо це пропонується вже на наступний бюджетний 

рік, з цим, на нашу думку, миритися не можна.        

І третє, про що Руслан Петрович, це спроба одночасно розглянути 

Бюджетний кодекс і Закон про бюджет. Так, дійсно, саме в Бюджетному 

кодексі пропонується 15 відсотків судового збору спрямувати в загальний 

фонд, обмеживши таким чином кошти на потреби здійснення правосуддя. На 

мою думку, абсолютно правильно, що з цим миритися не можна. Я 

переконливо просив би вас,  шановні народні депутати України,  не 

підтримувати такі пропозиції законопроекту. 100 відсотків судового збору 

має залишатися в судовій системі. Так само  відповідний рівень суддівської 

винагороди має бути, який має гарантувати його незалежність і гарантувати 

його  від спокуси, які трапляються з нами щодня. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярослав Михайлович. Можна ще раз 

коротенько три ваші основні пропозиції під стенограму, щоб ми ще раз 

зафіксували. 

 Йде мова: перше – про судовий збір, який стовідсотково має бути у 

спецфондів. 
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РОМАНЮК Я.М.   Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це є. 

Я звертаю увагу, що ведеться стенограма, шановні колеги, для того, 

щоб ми потім могли відповідно до цієї стенограми прийняті рішення і 

напрацювати відповідні зміни до… пропозиції бюджетного комітету.  

Друге, йде мова… 

 

РОМАНЮК Я.М.  Для цього прохання: не підтримувати запропоновані 

зміни до Бюджетного кодексу, бо саме там це пропонується – урізання 50 

відсотків.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безумовно. Тоді нам треба ще раз для стенограми 

напрацьовувати два види поправок.  

Перший – пропозиції до бюджетного комітету, що стосується проекту 

Державного бюджету на 2015 рік в частині 50 відсотків, які забираються із 

спецфонду у загальний фонд, а також паралельно вносити поправки до 

другого читання, до проекту Бюджетного кодексу, знову ж таки до 

бюджетного комітету, яким передбачається вже 15 відсотків постійно 

передавати із спецфонду до загального фонду.  

Наша позиція однозначно має бути на тому, що відповідно до закону 

всі 100 відсотків мають залишаться у спецфонда.  

Немає інших бачень? 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 чи 50?…  

 

РОМАНЮК Я.М.  50 відсотків.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я можу сказати до прикладу. Зараз, подивіться, от у 

вас у табличці є, якщо там роздано, якщо немає, я просто можу, до прикладу: 

Державна судова адміністрація, в неї рівно наполовину, 445 мільйонів, 

забирають зі спецфонду у загальний фонд, рівно половину. 890 – загальні…  

(Шум у залі) 

 Я зараз скажу про планові. Я думаю, буде правильно, якщо ви будете 

про це  говорити, Зеновій Васильович, окремо скажете.  

Йде мова про те, що відповідно до закону Державна судова 

адміністрація передбачувала планові надходження від судового збору. Разом 

з тим, як показує життя і практика, є так звані позапланові надходження, 

тобто ті внепланові надходження, які не можна передбачити на початок 

бюджетного року.  

В змінах до Бюджетного кодексу уряд пропонує і 50 відсотків 

позапланових надходжень до спецфонду забирати в загальний фонд 

бюджету, що теж неприпустиме явище. 

Тому, коли ми будемо формувати наші пропозиції до Бюджетного 

кодексу, то там має бути два види пропозицій: що стосується вже проекту на 

наступний рік по 50 відсотках, по самому спецфонд,у і по позапланових 

надходженнях до нього, які теж пропонуються в частині – 50 відсотків 

забирати до загального фонду. 

Я, ви мені дозвольте, Ярослав, по ходу, Ярослав Михайлович?  

Так, будь ласка, Наталія Василівна Новак до Ярослава Михайловича 

має запитання. 

 

НОВАК Н.В. ……..… а саме: перше, друге, третє... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А саме на що? Ну, будь ласка, якщо може, Ярослав 

Михайлович  зі свого боку. Але я думаю, що більше скаже Зеновій 

Васильович Холоднюк. 
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РОМАНЮК Я.М.  … все, і папір, і повістки, і конверти, і апаратура для 

фіксування технічного запису і придбання комп'ютерів. Все-все, що 

потребують… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, ремонт приміщень, це окрема стаття. (Шум у 

залі) 

 Які є ще питання? Немає? І до Ярослава Михайловича? Будь ласка, 

Ігор Лапін. 

 

ЛАПІН І.О. Лапін Ігор. Скажіть, будь ласка, Ярослав Михайлович з 

приводу заробітних плат. От, ви просите не підтримувати будь-які урізання і 

так далі, як вони відповідають європейським і так далі, так? Скажіть, будь 

ласка, а яка питома вага самої заробітної плати в порівнянні з тим, яку взагалі 

судді сьогодні отримують, включаючи надбавки за класність, за вислугу 

років і так далі? 

Ви розумієте? Тому що ми зараз закликаємо всю державу економити і в 

той же час хочемо залишити все так, як є, для суддів, які у нас відповідають 

більш-менш європейському забезпеченню. В той час, ви розумієте, суддя в 

місті Києві з зарплатою такою, це ще, ну, я розумію, відповідає 

європейському забезпеченню. А суддя в Турійському районі Волинської 

області, він в порівнянні з іншими людьми олігарх.  

То скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі, яка є питома вага 

безпосередньо заробітної плати в порівнянні з тим, що суддя отримує разом з 

усіма надбавками? Беремо середньо. Суддя, середня вислуга років в 

місцевому суді. 

 

РОМАНЮК Я.М. Дякую. Значить, на сьогоднішній день суддя 

отримує, незалежно від того, в якому рівні суду він працює, 18 тисяч 270 

гривень. З цієї суми відраховуються відповідні податки. Тобто ми виходимо 
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фактично на тисячу доларів на сьогоднішній день по існуючому курсу. Це 

незалежно, чи на Волині, чи в столиці. 

 

_______________. Менше, менше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я думаю, що на руки він набагато менше отримує 

зараз. 

 

_______________. На руки менше, це нараховано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що… 

 

РОМАНЮК Я.М. 18 – це нараховано, з цієї суми відраховується 

податки і загальнообов’язкові платежі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що з цього питання ……. суддів пізніше нас 

поінформує більш детально. Якщо Валентина Миколаївна не заперечує, то я 

їй пізніше дам слово. Вона більш предметніше, думаю, знає цю обставину. 

Я вибачаюся, якщо в нас питання саме по судовому збору, тому що 

Ярослав Михайлович ще по інших двох зараз зафіксує. Якщо в нас є саме по 

судовому, будь ласка, по спецфондах до нього питання. Дмитро Юрійович 

Шпенов. Я прошу кнопочку… 

 

ШПЕНОВ Д.Ю. Спасибо за вопрос. Это больше, наверное, вопрос не к 

Ярославу Михайловичу, а больше вопрос к судебной администрации. Там 

есть как раз и судебный сбор,… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми поступово будемо. 
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ШПЕНОВ Д.Ю. …который тратится на коммунальные услуги и 

энергоносители. Это более 5 миллиардов. Скажите, предусмотрен этот 

тариф, который сегодняшний, или тот, которого увеличение предусмотрено 

на энергоносители, на коммунальные платежи? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте, коли будемо до них конкретно звертатися, 

вони нас…. 

 

ШПЕНОВ Д.Ю. Вы же сказали по вопросу непосредственно 

специального фонда. Это непосредственно специальный фонд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По Верховному Суду немає більше питань? 

 

ШПЕНОВ Д.Ю. В Верховном Суде также есть этот вопрос. Оплата 

коммунальных услуг. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію. Якщо Ярослав Михайлович може 

поінформувати по своєму відомству, то будь ласка. Якщо ні, то тоді будемо 

окремо звертатися до Зеновія Васильовича. 

 

РОМАНЮК Я.М. По своєму відомству Ярослав Михайлович може 

поінформувати. Оплата комунальних послуг становить 3 мільйони 406 тисяч 

гривень. Це існуючі на сьогодні тарифи на комунальні платежі, які закладені 

в проекті закону на наступний рік. (Шум у залі) 

 Питання стояло про комунальні платежі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я наскільки знаю, я просто звертаюся до керівників 

судової влади. Мене поінформовано було сьогодні керівництвом Мінфіну, 

що останні 2 дні, особливо останню добу йшла серйозна дискусія з вашими 

фінансистами довкола індексації на ці видатки. Чи вам щось про це відомо? 
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Якщо відомо, то до чого дійшли; якщо дійшли, то я просив би, хто знає про 

це. Є така інформація, так? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Я хотів би поінформувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді я вам слово. Холоднюк Зеновій 

Васильович, голова Державної судової адміністрації. Я думаю, що він більш 

предметно по цих питаннях розкаже, а далі всі керівники судів. Я думаю, що 

аналогічні питання, але  в меншому обсязі – нас  поінформують. Дякую. 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Дякую, Руслане Петровичу. 

Я хотів би вас  поінформувати, що стосується – пару цифр, що 

стосується  бюджетного  запиту на 2015 рік. 10,8 мільярдів –  бюджетний 

запит. І була  Погоджувальна нарада у Міністерстві  фінансів, і після 

Погоджувальної наради ми вийшли на загальну  цифру 4,6 мільярда гривень 

на  2015 рік,  з цим Міністерство фінансів погодилось. Це загальна сума, і я 

маю на увазі як головний розпорядник  бюджетних коштів по відношенню до 

всіх апеляційних і всіх місцевих судів,  всіх юрисдикцій без виключення. 

Що стосується по факту.  По факту на сьогоднішній день нам 

пропонується 4,1 мільярда гривень – на 2015 рік, тобто  4 мільярда  148 

мільйонів гривень, із них 3,7 мільярда гривень – за рахунок загального фонду 

і 445 мільйонів гривень за рахунок спеціального фонду, загальна сума – 4 

мільярда  148 гривень. 

Якщо взяти  бюджет 2014 року із спецфондом і понадпланове 

надходження до кінця року, тобто бюджет на сьогоднішній день  4,7 мільярда 

гривень. Якщо взяти 2015 рік і фактичне  використання коштів у 2014 році, 

то різниця складає   550 мільйонів гривень. Тобто якщо взяти рівень 

забезпечення, то на сьогоднішній день при цифрі  4 мільярда 148 гривень – 

це навіть не  складає 40 відсотків бюджетного запиту. 
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Що стосується спеціального фонду державного бюджету. Тобто  нам 

пропонується на наступний рік за рахунок спеціального фонду використати  

кошти 445 мільйонів гривень. Хочу звернути увагу, що факт  спецфонду в 

цьому році, який  використовується  це 1 мільярд 250 мільйонів гривень. 

Тобто різниця вже не 50 відсотків, 50 відсотків складає   там  890 мільйонів 

гривень. А ще є  понадпланові надходження – 300 мільйонів  гривень на 

сьогоднішній день. І я хочу сказати, що на  сьогоднішній день є 

нерозподілені видатки спеціального фонду на сьогоднішній день є 250 

мільйонів гривень. Тобто ми їх не плануємо розподіляти до кінця поточного 

року, тому що  нормальний хазяїн завжди тримає якийсь "загашник" на 

наступний рік, тому що невідомо, що буде у наступному році, і не можна 

прорахувати кількість справ у наступному році.  

Що стосується комунальних платежів… Що фінансується за рахунок 

спеціального фонду Державного бюджету? Сьогодні фінансуються повністю 

поточні видатки, 95 відсотків – комунальні видатки за рахунок спеціального 

фонду, тобто тільки 5 відсотків у загальному фонді є у комунальних 

платежів, і 230 мільйонів заложено у фонді оплати праці разом з 

нарахуванням.  

До кінця року понадпланові надходження збільшені на 300 мільйонів. 

Фактично, сума спецфондів у фонді заробітної плати у 2014 році буде 

складати 530 мільйонів гривень.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо дозволите, ви сказали, що йде мова про 500 

мільйонів, так? Фактично чуть-чуть із хвостиком, які як додаткові видатки 

вам потрібні. Правильно я зрозумів?  

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Ми розуміємо ситуацію…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви можете нам постатейно хоча би приблизно їх 

розбити на видатки? Про що йде мова?  
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ХОЛОДНЮК З.В.   Тобто, ми розуміємо ситуацію в державі, ми 

погоджуємося про те, що треба "пояса затягувати" всім, у тому числі, і в 

судовій…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви не заперечуєте проти тієї суми. Для вас 

принципово тільки, щоб кошти повернулися назад у спецфонд. Правильно я 

розумію?  

 

ХОЛОДНЮК З.В. Для нас принципово, для того, щоб 100 відсотків 

надходжень від судового збору зараховувалися у спеціальний фонд 

Державного бюджету…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я чому це уточнюю? Тому що це – принципова 

позиція. Мова не йде про додаткові видатки Державного бюджету. Мова йде  

просто про перекидку, фактично, з однієї статті видатків на іншу. Правильно 

я розумію? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Да, абсолютно правильно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, хто має питання до голови Державної 

судової адміністрації? Наталія Василівна, будь ласка, Новак.  

Якщо можна, кнопочку натискайте, щоб ми стенографували.  

 

НОВАК Н.В. Сказали приблизно зарплати і сказали, що також частково 

додаткові виплати фінансуються за рахунок спецфонду.  

Скажіть, будь ласка, з урахуванням врахування спецфонду на виплату 

бонусів, яка, в середньому, все ж таки, які доплати складаються в середньому 

до зарплати? 
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ХОЛОДНЮК З.В.  Що стосується суддів, посадовий оклад, тобто 

заробітна плата складається  з двох напрямків, тобто суддівська винагорода: 

перша – це посадовий оклад, це 10 мінімальних зарплат, і доплата за вислугу 

років і одна матеріальна допомога. Ніяких більших доплат судді на 

сьогоднішній день не отримують. Це, по-перше. 

І, по-друге. Обмежений максимальний рівень суддівської винагороди –

іменно 15 мінімальними заробітними платами, те, що вже Ярослав 

Михайлович говорив на сьогоднішній день. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви підтверджуєте ту цифру, яку назвав Ярослав 

Михайлович, що йде мова приблизно про 18 тисяч, так би мовити, на руки, 

мінус там 17 відсотків, так? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Це, йде мова за 18… за 15 мінімальних зарплат, 

якщо взяти зарплату всіх: Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, 

місцевих загальних судів. Якщо йде мова за місцеві загальні суди, то середня 

заробітна плата, враховуючи і одну матеріальну допомогу, і доплату за 

вислугу років, складає в районі 15 тисяч гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це місцевого суду? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Це місцевих всіх судів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  В незалежності від юрисдикції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Алексєєв, будь ласка. 
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АЛЕКСЄЄВ І.С. Дякую. У мене коротке питання до  голови Державної 

судової адміністрації. А скажіть, будь ласка, яка додаткова потреба в коштах, 

якщо все ж таки, ви кажете, повертати норму щодо встановлення 15 

мінімальних заробітних плат в цілому по Україні?  

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Якщо повернути норму до 15 мінімальних зарплат 

посадового окладу, то додатково необхідно буде врахувати десь в районі 750-

800 мільйонів гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От, а ви кажете, що ні на що не претендуєте. Бачите, 

яка… Зараз ми трошки ще посидимо і знайдемо ще інші.   

Леонід Олександрович.  

 

ХОЛОДНЮК З.В. Але  ми пропонували уряду, конкретно ми 

звертались, є в нас лист спільний за підписом голів і Конституційного Суду, 

Голови Верховного Суду, голови спеціалізованих судів, я теж його підписав, 

голова Ради судів України, і запропонували уряду, це було на 2014 рік… Ми 

погоджуємося з обмеженням мінімальної заробітної плати, але в залежності 

від інстанції. Тобто перша інстанція – на рівні 15 мінімальних зарплат, 

апеляційні суди – на рівні 16,5 мінімальних зарплати, касаційні суди – на 

рівні 18 мінімальних зарплат і Верховний Суд України, і Конституційний 

Суд України – на рівні 19,5 мінімальних зарплат. І з нашою пропозицією 

Прем'єр-міністр погодився на той час.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А у вас вона зараз готова? І ви можете її надати 

комітету, щоб ми її зараз розмножили, і щоб кожен з членів комітету 

подивився і приймав усвідомлене рішення? Тому що це суттєво міняє нашу 

диспозицію.  
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ХОЛОДНЮК З.В. У мене зараз немає. Но буквально через півгодини 

воно буде в комітеті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, якщо можна, щоб поки навіть засідання йде, бо я 

думаю, що ми ще точно будемо півгодини засідати, щоб ми сьогодні вже 

якимось чином вже остаточно крапку поставили?  

Будь ласка, Леонід Олександрович. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Шановний Зеновій Васильович, а скажіть, будь ласка, чи 

правильно я зрозумів? Що до окладу, до зарплати судді ніяких виплат із 

спецфонду не нараховується? Тобто це окремо? 

І друге питання. От, скажіть, будь ласка, виходячи з вашої практики. Я 

так розумію з того, що прозвучало, що спецфонд іде на забезпечення тих 

потреб, які держава не може сама забезпечити на виконання функцій судів. 

Тобто це повістки, це, я так розумію, папір, це інші побутові, але необхідні 

інструменти. От, ви мені і комітету, будь ласка, зараз дайте відповідь. Чи 

здатен буде суд виконувати свою функцію, якщо він не отримає цих грошей 

із спецфонду? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Якщо, не дай, Бог, не дай, Бог, станеться той 

момент, коли у нас заберуть 50 відсотків спецфонду, те, що планується на 

сьогоднішній день, - то наступить дуже швидко той момент, коли судді 

будуть за свої власні кошти купляти марки і конверти для того, щоб не 

порушувати ніякі кодекси і не мати проблем. Це вже було. І ми, слава Богу, 

за рахунок спецфонду забули за останні 2 роки про ці моменти. 

Якщо ми хочемо повернутись до цього моменту, то ми повернемося в 

2015 році. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.   А ті,  які ідуть із загального фонду гроші, їх що, не 

вистачає взагалі? 
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ХОЛОДНЮК З.В. Що стосується загального фонду. За рахунок 

загального фонду передбачено кошти виключно на виплату суддівської 

винагороди суддям, не більше. Всі остальні і доплати працівникам апаратів, 

100 процентів поточні видатки і 95 відсотків комунальні видатки 

фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету. Того ж 

самого судового збору. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Ще раз, щоб я зрозумів. Тобто повістки, папір і все інше, 

навіть не передбачено загальним фондом витрати? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Взагалі жодної копійки.  

 

_______________. Леонід Олександрович, в державі крім 9 тисяч 

суддів, 36 тисяч працівників апарату, які фінансується, заробітна плата 

працівникам апарату, власне, зі спецфонду.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Я розумію. Скажіть, будь ласка, Зеновій Васильович, яка 

кількість приміщень, де працюють суди зараз перебувають в непридатному 

стані для здійснення правосуддя? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Ну, а це, це окрема, це окрема тема. В нас єдине 

приміщення, яке відповідає ДБНам по всіх місцевих і по всіх апеляційних 

судах,  це тільки єдиний суд – це Київський апеляційний суд, який відповідає 

ДБНам. Інші приміщення, ні одне приміщення ДБНам не відповідає. Це одне 

питання. 

Друге питання. Що стосується кількості. Сьогодні біля 800 приміщень, 

біля 800 приміщень і біля мільйона площі квадратних метрів. Вот. І на 

протязі останніх 5 років жодної копійки з централізованих капітальних 
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видатків Кабміну судова система не отримала. Тобто ми спасаємося, ми 

спасаємося за рахунок Спеціального фонду державного майна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Руслан Сидорович, Сергій Алексєєв і Андрій Помазанов.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Хотів би уточнити. Значить, я правильно зрозумів, 

що був сформований бюджетний запит від Державної судової адміністрації і 

на 4,7 мільярда, з яких задоволено лише 4, 4 150, правильно я зрозумів? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Ні, бюджетний запит був сформований на цифру 

10,8 мільярда гривень.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Ага. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. А те, що запропоновано, запропоновано в проекті 

бюджету на 2015 рік це 4 мільярда 148 мільйонів, це в тому числі за рахунок 

загального спеціального фонду державного бюджету.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

  

СИРОРОВИЧ Р.М. Ні, ні. Ну, я, от хотів, да, уточнити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Алєксєєв, будь ласка. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, я, як в минулому адвокат майже з 

16-літнім стажем, помню, пам'ятаю такі часи, коли сторона приходить до 

суду і суддя каже: "Дайте, будь ласка, кошти на відправку сторонам 

матеріалів або купуйте конверти чи марки". Якщо ми це допустимо, якщо це 

відбудеться, то ні про яку судову реформу казати взагалі неможливо. Коли 
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сторона приходить і вона відразу, суддя попадає в залежність від там того 

позивача чи там відповідача по справі… і вступає в діалог з суддею. Ми не 

можемо казати про незалежну судову владу взагалі. Тобто спецфонд, ну, його 

неможливо чіпати.  Це просто позор для правосуддя, коли сторона купує 

конверти та марки. Цього не може відбуватися взагалі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте… у нас ще не час на 

дискусію, на обговорення. У нас поки йде запитання до голови Державної 

судової адміністрації. Якщо запитання є, то тоді прошу зголошувати 

запитання. Якщо немає… Є. Андрій Помазанов, будь ласка. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Доброго дня, шановний пане голово судової 

адміністрації! У мене запитання. Всі ми  от говоримо зараз, основна  дискусія 

про те, яким чином саме функціонує спеціальний фонд. Якщо я не 

помиляюся, якщо  помиляюсь – поправте мене, спеціальний фонд він 

формується саме в основному з судового збору.  І він за результатами 

фінансового року він не повертається в бюджет, він лишається в судовій 

адміністрації. Правильно? Правильно.  

Тому питання наступне. Скажіть, будь ласка,  ви на початку виступу 

свого казали, що є економія, і ви забезпечите цю економію, і намагаєтесь її як 

би тримати там на "чорний" день. Скажіть, скільки станом на зараз 

залишилося у відсотковому значенні скільки залишилося зараз за 2014 рік у 

відсотках. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. На сьогоднішній день, тобто не розподілених 

видатків як головного розпорядника бюджетних коштів залишається 250 

мільйонів гривень. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В.   А у відсотках? 
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ХОЛОДНЮК З.В.  Зараз скажу. Відкритих асигнувань, які знаходяться 

на рахунках в судах і в територіальних управліннях десь в районі 150 

мільйонів гривень. У відсотках це десь ну якщо взяти загальну суму, тобто на 

сьогоднішній день надійшло планових… планового судового збору 960 

мільйонів, включаючи… і плюс переходящий залишок на 1 січня 2014 року – 

340 мільйонів. Загальна сума -  мільярд 250 мільйонів. Із них мільярд 77 

мільйонів  н сьогоднішній день відкритого асигнування і профінансовано. 

Тобто ми розуміємо, що відбувається в державі. Ми розуміємо, що 

відбувається з єдиним казначейським рахунком. І ми реально розуміємо, що 

ті відкриті  асигнування до кінця поточного року не будуть профінансовані і 

30 числа залишки піднімуться на єдиний казначейський рахунок, тобто на 

єдиний рахунок головного розпорядника бюджетних коштів. Я так планую, 

що це  десь буде 400 мільйонів гривень.  

 

 _______________. Скільки це у відсотках зараз?  

 

 ХОЛОДНЮК З.В.  У відсотках – це десь в районі  30-35 відсотків. І це 

основна проблема, яка "муляє" Міністерство  фінансів. Тобто не  повинно 

бути нормального хазяїна, який веде собі планове  господарство і має якийсь 

"загашник" на наступний рік, треба все забрати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зеновій Васильович, ви абсолютно праві. Тільки у 

нас знаєте в державі так ситуація стрімко  розвивається, що 200 мільйонів ще 

недавно було  30 мільйонів доларів, а вже зараз 10. І якщо в "загашник" їх 

надовго    відкладати, то невідомо, що на нас чекає. Тому я вам просто по-

людськи рекомендую оперативно  реагувати. 

 

 ХОЛОДНЮК З.В.  Руслан Петрович, я хочу звернути  увагу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це жарт, я перепрошую. 



38 
 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Я хочу звернути увагу, що немає проблем з 

Міністераством фінансів. Тобто жоден заступник  міністра, включаючи 

першого заступника  керівників департаменту і міністра, я думаю, розуміє 

про те,  що це конче необхідно для судової системи. Єдине, є заступник 

міністра – це пан   Фудашкін, який шукає, де гроші забрати, от і все.  

Притому,  що і зустріч з Міжнародним валютним фондом, і зустріч зі 

Світовим банком – і  ті, і ті у своєму рішенні все-таки  пропонують залишити 

кошти судового збору  в спеціальному фонді  державного бюджету і 

використовувати виключно на потреби судової системи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Зеновій Васильович, тут за цим столом немає, деякі 

не розуміють цього,  повірте мені. Тут всі  співчувають, розуміють і будуть  

докладати всіх зусиль, щоб це питання позитивно вирішилось. Ну, Мінфін, 

ну от що зробить – це об'єктивна реальність. Знаєте, Фудачкін відповідає на 

відміну від інших заступників за дохідну частину, решта - за видаткову, то їм 

простіше. А йому треба шукати. Ми його добре знаємо. Хоча він досить 

серйозний  фахівець, як на мене,   і в цьому плані  можливо йому і немає 

рівних. Але в нього така робота: фіскали  є фіскали. 

Добре. Якщо немає більше запитань, до  голови Державної судової 

адміністрації немає більше запитань? Немає.  

Давайте ми надамо  слово  головам вищих судів. Я думаю, що це  

буде… Немає?  

 

 _______________. Голова Ради суддів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голова ради суддів? Ну,  будь ласка. Тоді голова 

Ради суддів Сімоненко Валентина Миколаївна. Сідайте, сідайте, Валентино   

Миколаївно, тут всі свої. 
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СІМОНЕНКО В.М. Мені так краще, я люблю всіх бачити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні-ні, сідайте, жінка повинна сидіти, бо нам тоді 

треба вставати. 

 

СІМОНЕНКО В.М. Дякую. Дякую за надану можливість   мотивувати 

свою позицію.  

Шановні члени комітету і шановні народні депутати! До того, що 

сказав Зеновій Васильович і Ярослав Михайлович, мені хочеться добавити 

таке.  

Що стосується спецфонду. Перше. Судова система фінансується 

нормально щодо судочинства тільки за рахунок спеціального фонду, тільки 

за рахунок спеціального фонду. 

Друге. Чому економія? Тому що Радою суддів заплановано на 

наступний рік введення єдиного електронного суду, розробка типового 

приміщення суду, відбудування судів, відповідно до типових приміщень і 

норм ДБН. Крім того, створення прес-центрів в судах, це теж потребує 

коштів, створення приміщень. І, до речі, дуже багато народних депутатів до 

Ради суддів звертається, чому судові справи слухаються в кабінетах, а не в 

залах судових засідань, як того потребує. Але, якщо ми хочемо створити 

умови для громадян щодо інформаційної політики, комунікаційної політики 

це спочатку потребує витрат, потім скорочення.  

Що стосується електронного суду. Це перехід на нові ІТ-технології. Це 

потрібно робити, якщо ми хочемо зробити нормальну систему. Але я хочу 

наголосити: 40 відсотків витрат зараз потребують поштові витрати, і ми 

хочемо це скоротити. Тому що не може держава стільки витрачати на пошту. 

Це перше. 

Друге. Я хочу наголосити на заробітній платі. Яка мотивація у судді 

переходити до іншого рівня, якщо він не буде отримувати вищу заробітну 

плату? Може там змінюється знову ж таки мотивація? Це просто запитання. 
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Друге запитання – щодо апарату суддів. Тут дійсно було наголошено,  

за вимогами типових інструкцій, працівники апарату повинні мати вищу 

освіту. Яка професійна людина піде до суду писати мотивовані рішення, а 

щодо не мотивації рішень закидають судові системи, якщо вона не буде 

отримувати нормальну заробітну плату? І, до речі, саме Європейський Союз, 

Європейська комісія, Консультативна рада європейського суду наголошує, 

що високий рівень матеріального забезпечення  судів – це основа судової 

реформи, основа. 

Крім того, хочу ще наголосити на поточних видатках. Тут  було 

сказано, що поточні видатки судів здійснюються за рахунок спеціального 

фонду. Якщо жодної копійки не буде на це суди не будуть працювати, просто 

не будуть. Будуть ті самі оголошення на дверях: дайте конверти, принесіть 

ручку і оплатіть марку. Дуже вам дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую, Валентина Миколаївна. Я так розумію 

ваші пропозиції співпадають з попереднім виступаючим? 

 

СІМОНЕНКО В.М. Абсолютно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ці три основні блоки, про які ми казали, є таки 

домінантними.  

Якщо можна, я буду надавати головам вищих судів, щоб вони 

конкретно зупинялись на пропозиціях або підтримували ті, що є, або 

додатково по своїх, щоб ми могли для стенограми сформувати у вигляді 

конкретних пропозицій від нашого комітету. Дуже дякую. 

Тоді дозвольте мені запросити до слова голову Вищого 

спеціалізованого суду України Гулька Бориса Івановича. Надалі – Львов 

Богдан Юрійович і після нього – Нечитайло Олександр Миколайович. 

Дякую.  

 



41 
 

ГУЛЬКО Б.І.  Доброго дня! Я не буду повторюватися, тільки дві цифри 

вам доповім. Наприклад, те, що пропонується загальне питання, яке ми 

обговорили, вони уже  доповіли, тільки по вищому суду.  

Наприклад, навіть по захищеним статтям, зокрема на комунальні 

послуги, пропонується нам лише 22 відсотки від запланованого. Ми мали 

можливість якимось чином виходити з положення на закупівлю витратних 

матеріалів із спеціального фонду. Те, що нам пропонується, ми не зможемо 

це враховувати. І специфіка наша в тому, буквально в двох словах, відомо, 

що суду було передане приміщення, воно є пам'яткою історії, воно 

знаходиться в аварійному стані, не придатному для використання. Спільними 

зусиллями знайшли можливість пересилити туди цивільну колегію, створено 

сім залів судового засідання. Там відбувається розгляд цивільних справ. Але 

у нас проблема існує. Частина суду знаходиться, це, зокрема, палата з 

кримінальних справ, судова палата з кримінальних справ вона знаходиться у 

Верховному Суді, на всю палату всього-на-всього два зали судових засідань. 

Відповідні є приписи, ми порушуємо відповідний, і Рахункова палат вчинила 

приписи Голові Верховного Суду і мені в тому числі, щоб до 1 січня я 

перебрався в суд, яке виділено приміщення.  

Безумовно, це було 1 січня 14-го року. Ми перейдем 1 січня 15-го року. 

Головна проблема існує – нам ніяких видатків на капітальні витрати. А 

утримання приміщення ми планували, принаймні щось своїми силами робити 

з спеціального фонду, знову ж таки його нема.  

І проблема існує в наступному. Закуплено матеріалів на 29 мільйонів. 

Ці матеріали, якщо ми не використаємо в наступному році, вони будуть 

втрачені. Що це за матеріали? Це покрівля, яка знаходиться в рулонах по 600 

метрів, наприклад, її розвернути мені немає де. Якщо вона ще три місяці 

полежить, вона не придатна до використання. Вікна, двері. Якщо не 

врахувати навіть якісь капітальні видатки із того ж самого спецфонду,  

безумовно, ми втратимо ті кошти, які вже були потрачені на закупівлю 

матеріалу.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Борис Іванович. Чи правильно я вас зрозумів, 

що якщо ми вам відновимо ті пропозиції по спецфонду, які вами вносились 

до Мінфіну, то в принципі ви готові якимсь чином за рахунок цих коштів 

забезпечити ті видатки, які ви нам озвучили?  

 

ГУЛЬКО Б.І. Ні. За ці кошти ми тільки будемо утримувати те, що ми 

маєм.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А додатково ви… 

 

ГУЛЬКО Б.І.  Додатково, ну, безумовно, для того, щоб провести більш-

менш якийсь ремонт, до речі, там і приписи нам ідуть, аварійні приписи 

йдуть з усіх установ, які попередники наші допустили таке, то принаймні ми 

за ці кошти не зможемо це зробити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна сформулювати конкретну додаткову 

пропозицію, щоб ми її обговорили і потім…  

 

ГУЛЬКО Б.І.  Ми пропонували те, що мінімальне, те, що ми могли 

використати ті матеріали, які нами закуплені, ми пропонували 40 мільйонів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Додатково.  

 

ГУЛЬКО Б.І.  Додатково, так.  

 

______________. (Не чути) 
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ГУЛЬКО Б.І. Ну, і комунальні, безумовно, комунальні. Головний 

бухгалтер підказує мені, комунальні. Ну, то вже   якимось чином ми могли б 

щось викручувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А який розмір спецфонду там? 

 

ГУЛЬКО Б.І. В нас розмір спецфонду – 9 мільйонів 300 тисяч.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А забрали скільки? 

 

ГУЛЬКО Б.І. Половину. Рівно половину. Навіть більше… Половину, 

так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. 

Є питання до голови Вищого спеціалізованого суду? 

Андрій Помазанов. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Дякую, Руслан Петрович.  

Одне зауваження, щоб ми тут не вчинили якихось хибних вчинків, да, і 

не прийняли неправильного рішення нашим комітетом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не дай Бог! 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. …щодо капітальних видатків. Хочу наголосити, 

що в цьому році, коли формувався ще бюджет всіх державних установ на 

наступний рік, жодний із капітальний видатків, які планувались… 

пропонувалися Мінфін не пропустив. І у зв'язку з тим, що діє зараз 

Постанова номер 65 Кабінету Міністрів України, яка забороняє нам в 

принципі ремонти, поточні, капітальні, за виключенням, якщо там 

приміщення знаходиться в аварійному стані, всі ці капітальні видатки, вони 
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заборонені. І я думаю, що з усією повагою до приміщень таких поважних 

судів, і сам знаю, що це таке, але я думаю, що якщо ми будемо ще якимось 

чином приймати на комітеті рішення про ще й збільшення навіть, не те, що 

там лишити те, що було, то ну це буде не дуже правильно, враховуючи 

ситуацію, яка є зараз в країні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ситуація… так, що, наскільки я розумію,  

воно не було, його не було й минулого разу. Тобто його вже кілька років 

нема. Тому… ну я не бачу жодних проблем, якщо ми висловим таку 

пропозицію. Далі як вона буде урядом і парламентом, ми будемо дивитись по 

ситуації. Але… 

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там, я так розумію, що 40 мільйонів  це і є кошторис. 

Тобто він… Ні? Там, це тільки на цей рік? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кошторис на цей рік тільки? 

 

ГУЛЬКО Б.І. Там кошторисна вартість – більше 200 мільйонів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А скільки на цей рік, мова йде? На цей рік 40? 

 

ГУЛЬКО Б.І. Принаймні мінімальне, щоб не втратити те, що закуплене. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це про які йдуть видатки мова? Про що? Ви можете 

сказати конкретно про що йде мова, щоб…? 
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ГУЛЬКО Б.І. Конкретно про що мова йде. Розрахунок цих видатків, де 

ми просили 40 мільйонів, в нас складає: покрівельні роботи (це демонтаж, 

заміна там специфіка цього всього, будівлі номер 1) - 10 мільйонів; заміна 

віконних блоків (демонтаж віконних блоків і все інше) - 4 мільйони; 

конструкція існуючої трансформаторної підстанції, тому що припис є 

"неможливо використовувати електрообладнання, воно є аварійним", і в нас 

вже дві пожежі виникало, своїми силами ми, ну навіть мережа, яка існує, 

електрична, вона… будівля 15-року. Безумовно, вона… 

 

_______________.   (Не чути)    

 

ГУЛЬКО Б.І.  Що-що? На Повітрофлотському, так. 

І реконструкція трансформаторної підстанції – 1,2 мільйона гривень. 

Заміна, прокладка, зовнішніх електромереж складає всього 2,8 мільйонів. 

Підготовка, реставрація головного фасаду, оскільки нам приписи йдуть по 

заміні, воно йде… розвалюється цей фасад, руйнування фасаду йде, є 

приписи відповідні, – 12,7. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є питання ще? Антон Іванович просив, будь ласка. 

 

КІССЕ А.І.  Я думаю, индивидуально этот вопрос надо рассмотреть. Я 

понимаю, все мы знаем, что есть постановление Кабинета Министров и так 

далее и так далее. Все ж таки к этому вопросу надо более предметно подойти 

и поставить этот вопрос с тем, чтобы мы взяли его для решения и врахування 

пропозиций для Кабинета Министров. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми будемо визначатись далі, коли будемо 

приймати рішення. 
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КІССЕ А.І. Просто пусть в стенограмму будет записано, чтобы 

вернуться к этому вопросу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми його не маємо право просто оминати, ми його 

комплексно будемо, коли будемо обговорювати проект рішення. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Я категорично за це, тому  мене не переконуйте, я 

якраз навпаки… Якщо два слова, Голова Верховного Суду Ярослав 

Михайлович, будь ласка. 

 

РОМАНЮК Я.М. Я прошу підтримати пропозицію народного депутата 

Кіссе.  

Вищий спеціалізований суд перебуває сьогодні за двома адресами: і на 

проспекті Повітрянофлотському – половина суду, а половина суду – на 

Пилипа Орлика. Туди не можуть переселитися, бо там потрібно робити 

ремонт. Але на Пилипа Орлика вони знаходяться так само в аварійній 

будівлі, яка заборонена в експлуатацію, яку треба ставити на капітальний 

ремонт. 

Тобто їх подальше знаходження на Пилипа Орлика просто це є загроза 

життю і здоров'ю осіб, які там знаходяться. Прохання підтримати і виділити 

кошти, щоб завершити ремонт і переселити повністю на Повітрофлотський 

проспект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ярослав Михайлович, ми будемо підтримувати, у вас 

не повинно бути жодних сумнівів. Тому що я якраз вважаю, що ця постанова 

Кабміну, яка має винятки, а винятки якраз йде про аварійні будівлі, які не 

придатні для… Там різні категорії, в тому числі здійснює правосуддя, якраз 
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те, що називається, акурат лягає на цю ситуацію. Тобто тут нічого такого, що 

буде протирічити позиції уряду, я не бачу.  

Більше того, я вважаю, що це якраз найбільш очевидна річ на рівні 

Києва і тут зовсім близько, тут можна піти подивитися, не йде мова про 

якийсь далекий суд, який важко усвідомити віртуально, як він виглядає. Але 

це питання комітету, будемо далі визначатися.  

Андрій Іллєнко, будь ласка. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. шановні колеги! Шановні високоповажні 

представники судової гілки влади! Я, чесно кажучи, не розумію останні 

хвилин десять, про що ми  говоримо. Ми не якийсь житловий відділ і не 

ЖЕК, і не будівельний комітет, чому ми взагалі маємо обговорювати питання 

аварійності якихось приміщень? У нас, на жаль, але половина країни живе в 

аварійних приміщеннях і працює в аварійних приміщеннях. Мені здається, 

що ми повинні говори про концептуальні речі, бо коли ми дійдемо до питань, 

дійсно, важливих, у нас залишиться кілька хвилин, і всі будуть поспішати, і 

ми не встигнемо обговорити. Ну це питання явно не до нас. Мені здається, це 

трошки не коректно зараз витрачати стільки часу на це.  

І очевидно, що якщо ми говоримо про, свої п'ять копійок вставлю, 

щодо оплати праці судів, при всьому розумінні важливості і судової праці, і 

те, щоб це був певний комфорт і певна забезпеченість і так далі. Але я просто 

хочу сказати, я в жодному разі не хочу тут бути адвокатом уряду, я 

сподіваюсь, що тут є кому захищати уряд, я лише тільки хочу сказати, що  

тут є певний момент справедливості. У нас керівники органів, центральних 

органів виконавчої влади, деяких, не міністерств, але центральних органів 

виконавчої влади, чистими отримують 4 тисячі гривень зарплати зараз. 

Міністерство – там 6-7 тисяч, міністр отримує, навіть менше. Чотири там. 

Якщо брати депутата, не гоже тут говорити, напевно, бо виходить, що 

жаліємося, але зарплата депутата теж в таких цифра.  Тому говорити про те, 

що суддя районного суду десь не в столиці і так далі має в кілька разів вищу 
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зарплату ніж народний депутат чи міністр, то мені здається тут нема про, що 

говорити. Ну, така ситуація сьогодні в державі. Якщо… От що-що, но 

скорочення на державний апарат, напевно, має логіку. Ми можемо 

дискутувати про скорочення на лікарів, вчителів, на людей, які дійсно не 

мають абсолютно жодної можливості вижити. Ну, тут очевидна є ситуація.  

Да, на жаль, дуже погано ситуація, очевидно провокує і корупційні 

моменти, але, на жаль, у нас корупція в судах була і тоді коли була 

нормальна зарплата Ну, якось це не сильно вплинуло на ступінь корупції в 

судах. Очевидно є чесні люди, а є не дуже чесні люди, це вже питання, 

наскільки ефективна є система покарання за корупцію, і наскільки вона 

працює. Бо зарплата,  будемо говорити відверто, коли йде мова про хабарі 

десятки-сотні тисяч доларів, зарплата не має особливого значення.  

Тому тут, власне, хотів висловити свою думку. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Юрійович, я, чесно кажучи, зараз не хочу 

дискусію цю проводити, тому що я, наприклад, не знаю, які десятки чи сотні 

тисяч доларів в місцевих судах, просто не розумію, звідки вони там взялись. 

Але… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, дозвольте, я вас не перебивав. Я вважаю, що ви 

знаєте, я не можу погодитись з тим, що це не наша справа займатися тим, 

щоб відстоювати інтереси судів. Справа в тім, що це наш обов'язок, а не наша 

справа, тобто тут ситуація трошки інша. Більш того, ми уповноважені 

рішенням парламенту сьогоднішнім, за яке ми з вами між іншим голосували 

разом, про те, що саме комітет, предмет відання якого передбачає 

спілкування з судовою гілкою влади, зобов'язаний сьогодні забезпечити 

внесення пропозицій до бюджетного комітету, які не були враховані урядом. 
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Тобто це наша з вами робота. Тут страшного нічого немає, якщо ми трішечки 

посидимо поспілкуємся.  

З приводу того, що ви кажете. Ну, напевно, це теж концепції різні, 

розумієте. Можна по різному виходити боротися з корупцією. Десь в якихось 

країнах правильно відповідальність посилюється, як в Китаї. Там кожен день 

розстріли, публічні страти. На жаль… Чи призводить воно до вирішення 

питання? Ну, це питання дискусійне, як на мене, то навпаки загострює. А 

можна по іншому йти. Ті країни, де успішна боротьба з корупцією, якраз за 

рахунок того, що стосується судової гілки влади, правоохоронної, вони 

зробили винятки по заробітній платі. Так, там заробітна плата судів в рази 

більша ніж заробітна плата міністра, це об'єктивна реальність. Але це дало 

можливість на перспективу отримати незалежний суд. Це поступово 

робилось, це неодноразово робилось, але це має результат.  

Я  не спонукаю вас до якогось рішення, а просто вам кажу, що тут є дві 

взаємовиключні концепції. Яку з них ми оберемо? Як на мене, це  не наша 

справа. Наша справа згідно наших зобов'язань, відстоювати інтереси судової 

гілки влади. А як визначиться сесійна зала, і як визначиться  Кабінет  

Міністрів врешті-решт - це питання політичної доцільності, яке буде якось 

вирішено. Але це не означає, що ми повинні зараз  скласти руки і сказати, 

вибачте,  у нас маленька заробітна плата, тому ми хочемо, щоб у вас була 

маленька заробітна плата. Це так  не працює. Більше того, я вважаю, що це 

якраз той випадок, де ми не повинні    про себе згадувати, якщо хочете, я на 

цьому наполягаю.   

Інша справа, що  очевидно наших  зусиль,  напевно, до кінця не 

вистачить, напевно ще на якомусь   етапі і керівники судів повинні будуть 

звертатися до Кабінету Міністрів, і ми через бюджетний комітет напряму так 

само їм допомагатимемо їм в цьому. Тому що якось це питання все рівно 

вирішиться. Але  стояти осторонь і казати, що    нас це не стосується, то тоді  

давайте і інші питання, які нас цікавлять, не вирішувати, тому що це, 
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скажемо так, нас мало що стосується, ми можемо  тільки якісь пропозиції 

вносити, а все-рівно  визначається сесійна зала. 

Більш того, я вам нагадую, що ми крім  як члени комітету, ще й  

представники  політичних фракцій, від яких все залежить  в сесійній залі. 

Окремі є позафракційними, як ви     Андрій Юрійович, але  ви є керівником  

впливової депутатської  півгрупи,  яка має можливість  визначатися в 

сесійному залі і подекуди саме  це ваше міжфракційне об'єднання є 

вирішальним в голосуванні. Тому давайте не перекладати обов'язки на 

інших,  бо вже відступати нікуди. Все. Ми останні в цьому  ешелоні. Дякую. 

Будь ласка,  Василь Іванович Німченко, а  потім – Сергій ..….. Але 

звертаю увагу, що мова   йде про запитання  до голови Вищого 

спеціалізованого суду, поки що. Бо ми вже перейшли плавно в обговорення 

питань. Немає питань? Питання до голови Вищого спеціалізованого суду ще 

є?  Немає.  

Тоді давайте, рахуємося далі, і я люб'язно надаю слово Львову Богдану 

Юрійовичу,  голові Вищого  господарського суду  України. Дякую. 

 Будь ласка, Богдан Юрійович. 

 

ЛЬВОВ Б.Ю. Дякую, Руслане Петровичу. Дякую, шановні народні 

депутати.  

Буду краток. Підтримую цілком  колег як стосовно  заробітної плати,  

так і стосовно спеціального фонду. І прошу  відновити стовідсотковий розмір  

спеціального фонду. Хочу зауважити лише буквально три моменти. Ми не 

зможемо пояснити жодному  з відвідувачів  в суді, чому, сплачуючи судовий 

збір з майнового спору щонайменше від 1 тисячі 800 гривень до 73 тисяч 

гривень, він не може отримати навіть повідомлення про те, що відбувається 

судовий процес. Це, по-перше. 

По-друге. За існуючих умов заробітної плати, на жаль, особисто я, не 

можу знайти заступника, який готовий працювати більше ніж інші судді, але 

отримати копійка в копійку, як і всі. Оскільки на сьогодні від Голови 



51 
 

Конституційного Суду, лише мені відомий один суддя в нашому суді, який 

отримує внаслідок нетривалого стажу роботи меншу заробітну плату. Усі 

інші –  від голови Конституційного Суду до останнього, передостаннього 

судді вищих судів –  отримують однаково. Це не сприяє ні боротьбі з 

корупцією, ні професійному зростанню, ні напруженню суддів, які мають це 

робити, і саме цього чекає народ і держава від суддів.  

І останнє. Що навіть те, що кошти знаходяться в спеціальному фонді, 

це я можу повідомити, як від імені того суду, який теоретично має 

найбільший спеціальний фонд, втрачаємо на цьому справи, але так є. Це те, 

що навіть перебування коштів у спеціальному фонді взагалі не означає те, що 

ми їх можемо від туди брати за власною ініціативою і за будь-яким 

бажанням. Тобто ні Мінфін, ні казначейство нам цього не дозволяє і, 

безумовно, всі витрати перевіряються, лише ці кошти накопичуються і 

переходять там з року на майбутнє. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна кілька запитань уточнюючих?  

 

ЛЬВОВ Б.Ю. Будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Назвіть, будь ласка, суму спецфонду. який відсоток у 

вас забирають в абсолютних цифрах? І скажіть, будь ласка, крім питання по 

спецфонду, чи є ще інші пропозиції щодо видатків на Вищий господарський 

суд, на яких ви би просили звернути увагу комітету? Дякую. 

 

ЛЬВОВ Б.Ю. Дуже дякую, Руслане Петровичу. 

В нас також від спеціального фонду зараз забирають майже 50 

відсотків, тобто 16 мільйонів 923 тисячі гривень пропонують залишити. І від 

запланованих надходжень 16 мільйонів 920 мінусується. 

Стосовно інших витрати, на яких я, мабуть, зобов'язаний звернути 

увагу комітету. Це так вже склалося,  що Вищий господарський суд є 
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відповідальним за ту будівлю, яка відбувається на розі Старонаводницької і 

Дружби народів. Там мають бути розташовані чотири суди, тобто Вищий 

адміністративний, Вищий господарський, два апеляційних, Вищий 

адміністративний… вибачте, адміністративний та господарський. 

Планувалося розміщення Вищої кваліфікаційної комісії, певною мірою 

судової адміністрації. Тобто зараз про будівлю не йдеться взагалі, це 

безумовно. Тобто з березня будь-які будівельні роботи, з березня поточного 

року, припинені.  

Але внаслідок зупинення будівлі рухається схил, зверху якого 

знаходиться Звіринецьке кладовище, в в подальшому – Царське село. І все це 

повільно, але в бік Дніпра рухається. Тому ми просили кошти. І при 

погодженні з Міністерством фінансів попередньо обґрунтовували, 

пояснювали. Вибачте, але в цьому відсутня навіть ливнева каналізація. Тобто 

дома є, каналізації немає. І ми маємо відвести воду, тобто зафіксувати цей 

схил, щоб не зруйнувати кладовище, там святі особи поховані, і житловий 

цей мікрорайон. Начебто Мінфін свого часу погоджувався. Сподіваюсь, що 

вони не відмовляться від цього до кінця, і прошу підтримати. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Хто, шановні колеги,  має запитання? Наскільки все вичерпно, 

зрозуміло, що немає запитань, правильно я розумію? Немає? Немає. Дуже 

дякую, Богдан Юрійович.  

Слово надається Нечитайлу Олександру Миколайовичу, голові Вищого 

адміністративного суду України.  

 

НЕЧИТАЙЛО О.М. Дякую, Руслане Петровичу. Шановні члени 

комітету, шановні народні депутати!  Я повністю підтримую позицію 

попередніх виступаючих. Я не  буду затримувати час і коротко просто хотів 

повідомити стосовно спецфонду, оскільки у нас є певні, як кажуть, 

використання спецфонду, є різноманітність. Тому що, як ви знаєте, в 
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адміністративній юстиції …………. владних повноважень. І в разі, якщо 

суб'єкт владних повноважень у нас програє процес, то погашення всіх 

судових витрат здійснюється за рахунок державного бюджету. 

Казначейство на теперішній час джерелом саме погашення всіх 

судових витрат використовує саме наш спецфонд, посилаючись на відповідні 

нормативні акти Кабінету Міністрів. Є відповідне рішення Ради суддів 

України з цього, але змін на сьогоднішній день нема. І тому спецфонд, 

скажемо, адмінінстративної юстиції фактично використовується для 

фінансування всіх державних установ, які звільнені від сплати судових 

витрат і судового збору. Незважаючи на це, в нас також 50 відсотків 

зменшили спеціальний фонд. Ми планували там 8 мільйонів, 4 мільйони нам 

залишили.  

Тому самі зрозумійте, наскільки складно буде працювати в 

подальшому саме і адміністративній юстиції. І тому все-таки, я вважаю, що 

треба дійсно залишити 100 процентів спеціального фонду. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую, Олександр Миколайович.  

А чи є якісь інші пропозиції щодо рішення комітету стосовно видатків 

Вищого адміністративного суду України, про які ви не сказали, крім 

спецфонду? 

 

НЕЧИТАЙЛО О.М. Справа в тому, що ми розрахунок здійснили 

відповідно до самих мінімальних потреб. Ми здійснили рахунок по поточним 

7 мільйонів, нам залишили 4 мільйона. Це також стосується, те, що ми казали 

і стосовно документообігу (це повістки, це папери, це відповідні послуги). На 

сьогоднішній день, от зараз по пошті ми витрачаємо 10-15 тисяч гривень в 

день. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто якщо у вас забрати ще половину спецфонду, то 

ви, теоретично, не можете забезпечити… 
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НЕЧИТАЙЛО О.М.  Не зможемо зовсім забезпечити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  

Хто має запитання до голови Вищого адміністративного суду України? 

Нема, шановні колеги? Теж все зрозуміло. Добре, дуже дякую.  

Да, будь ласка, Ігор Алексєєв, член комітету. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Питання до голови Державної судової адміністрації. 

А, скажіть, будь ласка, ваш прогноз щодо впровадження електронного 

судочинства на наступному році? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що маєте на увазі? Чи буде впровадження, чи обсяг 

коштів потрібний? 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Чи буде впроваджено, за умови законодавчої і 

внесення змін, і можливості цієї процедури, чи технічно зможуть суди в 

наступному році перейти на електронний документообіг і економити на 

канцелярії? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо буде повернено цих 50 відсотків, мається на 

увазі? Взагалі, виходячи з того,  що 50 відсотків забирають, я думаю, що це 

неможливо. А якщо не забиратимуть, то чи це можливо теоретично, чи ні?  

Зеновій Васильович. 

 

 ХОЛОДНЮК З.В. Дякую.  

Що стосується  електронного суду. Це давно така ідея є. Ми навіть 

запропонували цю ідею у змінах у Закон   про судоустрій і статус судів, який  

на сьогоднішній день відпрацьовується радою при Президенті України. І я 

думаю, що на днях Президентом буде все-таки  поданий законопроект або 
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зміни до Закону про судоустрій  і статус суддів яким, цей момент 

передбачений.  Ну для того,  щоб перейти повністю на електронний суд,  ну я 

думаю, що треба років  3.  

 

 _______________. А скільки грошей? 

  

ХОЛОДНЮК З.В. Тут йде мова для того,  щоб тільки  економити ці 

кошти. 

 

 _______________. Значить, дозвольте я уточню питання. Скажіть  будь 

ласка,  з тих коштів, які заплановані спецфонду, на цей процес переходу до 

електронного документообігу, яка  кількість  коштів планується  бути 

виділена?  

 

 ХОЛОДНЮК З.В. Що стосується електронного документообігу, ми  

виключно за рахунок спецфонду плануємо використати кошти. І я думаю, що  

на наступний рік це в районі  7-8 мільйонів гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні колеги, давайте ми в такий спосіб, давайте 

дамо  можливість всім висловитися присутнім, а потім  будемо ще додатково 

до тих, хто вже раніше висловився, або запитання ставити, або почнемо 

обговорення цього питання. Немає заперечень?  

Тоді я надаю слово заступнику голови Вищої кваліфікаційної комісії  

суддів Петруку Миколі Васильовичу,  будь ласка. 

 

ПЕТРУК М.В. Дякую. 

Панове, як представник Вищої кваліфікаційної комісії  просив би 

підтримати  наш бюджетний запит  на 4 мільйони 800 тисяч. Кошти  

невеликі,  але вони вкрай потрібні. В силу закону, в силу обставин, які мали  

місце  в 2014 році, комісія не працювала з 10 квітня. За цей час накопилося 
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роботи дуже багато. Все те,  що  має місце: переведення, добір, притягнення 

додисциплінарної відповідальності, дисциплінарна практика – треба   

вчинити в 15-му році.  

Законодавчими пропозиціями до законів передбачається проведення 

суцільної атестації,  це теж кошти потрібно. Передбачається збільшення 

кількості членів кваліфікаційної комісії, апарату, для здійснення тих функцій, 

які є і які будуть.Тому я не вбачаю можливості якось зменшити 

фінансування. І на заробітну плату, і на комунальні платежі, і оплату послуг 

– все це конче потрібно. І я просив би підтримати. Як суддя, який 39 років 

віддав суду, як суддя, я підтримую повністю те, що колеги говорили. Це 

потрібно.  

15 років тому появився анекдот. Він для мене як для судді болючий. Я 

міг би вже піти у відставку, відпочивати, їздити по закордонам. Ні! Я хочу 

віддати себе і далі суду. І кажу те, що болюче появилося 15 років тому, коли 

згадували, що вішали ми на стендах оголошення: подавайте 4 аркуші паперу, 

марки, конверти для відповідачів. 

Якщо сьогодні обрізати на 50 відсотків, то ми будемо викликати до 

суду тільки позивача? Смішно. Правда? А тоді був сміх, що подає позивачка 

позов про розірвання шлюбу. Вичитав суддя позовну заяву. В мене там 

сплачено, так? Каже: "А конверт?". А вона каже: "А конверт після рішення 

суду".  

Панове! Да. Це було смішно, ну я закликаю вас, допоможіть, щоб це не 

стало реальністю!  

В мене все. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Миколо Васильовичу! А можете ви більш 

конкретно сказати? Ви сказали, що 4 мільйона ще додаткова потреба? 

 

ПЕТРУК М.В.  Ні. Ні, я сказав 44 мільйони. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ви сказали 4 мільйони. 

 

_______________. 44 мільйони. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому я й не зрозумів про що йде мова? А можна, 

вибачте, будь ласка, для стенограми ви зараз озвучите ті суми… 

 

ПЕТРУК М.В. Так. 44… Наш запит – 44 мільйони 869 тисяч 900. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вам дають 36 і..? 

 

ПЕТРУК М.В.  45 мільйонів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 36 і 100.  

 

_______________.  Вам треба 45, а дають 36. 

 

ПЕТРУК М.В. Треба 45. Пропонується зменшити. Я кажу, наш 

бюджетний запит на 45 мільйонів, пропонують зменшити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто вам не вистачає майже 9 мільйонів?  

 

ПЕТРУК М.В. Я прошу залишити за бюджетним запитом… Так, 40 чи 

5 мільйонів. 45 мільйонів залишити. 

 

_______________. Там в листі написано: 37,5 мільйони.  

 

ПЕТРУК М.В. А пропонується зменшити до 37. 
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_______________. Ми будемо звертатися до бюджетної комісії. Ми 

маємо там на збільшення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я все зрозумів. Тобто ще раз для стенограми. Мова 

йде про те, що для Вищої кваліфікаційної комісії суддів відповідно до 

їхнього бюджетного запиту вони просять додатково ще 9 з копійками 

мільйонів гривень. 

 

ПЕТРУК М.В. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правильно? Є ще якісь пропозиції? 

 

ПЕТРУК М.В. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це виключно на отримання кошти? 

 

ПЕТРУК М.В. Як? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кошти на що? 

 

_______________. На оплату праці… 

 

_______________. Оплату і поточні видатки. 

 

ПЕТРУК М.В. Пропозиція зменшити видатки по всім платежах, по всіх 

статтях.  

Я пропоную залишити за нашим бюджетним запитом, бо всі ті 

прораховані… Більше того, навіть за комунальні платежі вони розраховані за 

платежами, які в минулому році. Вони уже сьогодні не відповідають, але хай 

залишиться те, що ми попросили.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Є запитання? Є. Владислав Володимирович Голуб.  

 

ГОЛУБ В.В. Микола Васильович, добрий день чи вечір уже! Я просто 

відкрив ваш бюджетний запит. Бачу, що ви розписуєте ваші 45 мільйонів: 

майже 26 мільйонів – на оплату праці, 9,5 мільйонів – на нарахування на 

оплату праці і придбання товарів і послуг – 7 мільйонів, далі видатки – на 

відрядженні і оплата комунальних енергоносіїв.  

В тому проекті бюджету, що ми маємо на разі, ми маємо на оплату 

праці – 21,357 і 1 мільйон 700, у мене просто маленькі цифри, 1 мільйон 727 

– комунальні послуги. А от поточні видатки там, все ж таки, на те ж саме 

відрядження, придбання товарів, послуг, де ви бачите, якщо ми їх записувати 

просили?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вони зі свого бюджетного запису дадуть постатейно 

свої пропозиції.  

 

ГОЛУБ В.В. Ну, окей. Але… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Просять, щоб ви чітко по статтях розбили, на що ви 

потребуєте ще додатково 9 мільйонів. 

 

ГОЛУБ В.В. Ну, от, наприклад, придбання товарів та послуг – 7 

мільйонів 143 тисячі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   У вас є можливість зараз нас поінформувати?  

 

ПЕТРУК М.В.  Так, є. 

Дозвольте фінансовому нашому директору. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це Ольга Іванівна. Так?  

Будь ласка, Ольга Іванівна. Я тільки не знаю, Ольга Іванівна, вашу 

посаду, вибачте.  

 

______________О.І. Начальник фінансово-економічного управління.  

 

  ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, начальник фінансово… 

 

 ______________О.І. Різниця відхилень в заробітній платі – 4 мільйона 

600 тисяч. Нарахування на заробітну плату – 1 мільйон 673. Придбання 

предметів та матеріалів відхилення – 75,5 тисяч гривень. Оплата послуг – 

275,9 і видатки на відрядження. Але збільшені видатки на комунальні 

послуги – в розмірі 20 відсотків. На 20 відсотків збільшені у зв'язку з 

збільшення тарифів.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

_______________О.І.  Так. Ну, це зараз я підрахую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нам можете дати цю довідочку, щоб ми його потім 

долучили до нашого рішення. 

Є ще інші запитання до представників, до заступника і керівника 

департаменту Вищої кваліфкомісії? 

Владислав Володимирович, у вас немає? Немає. 

Шановні колеги, якщо дозволите, я хотів перепитати для стенограми. 

Чи є представники Вищої ради юстиції?  Так ніхто і не прийшов. Ну, от у нас 

поки що відкрите питання з цим органом. 

 

______________. (Не чути) 



61 
 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є їхній запит, ми будемо тоді дивитися. Відповідно 

зараз окремо поговоримо з приводу того, як нам вчиняти. Тому що ви знаєте 

ситуацію, яка трапилась у Вищій раді юстиції, і залишити їх без 

фінансування – це, м'яко кажучи, не зовсім справедливо.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я не думаю, що…  Нема кому просто приходити. 

Там ситуація така, що керівника немає, відповідно орган, на превеликий 

жаль… 

Я, користуючись нагодою вже звертався до Ярослава Михайловича, 

якщо він може відволіктись. Ще раз звернутися офіційно від імені комітету 

до вас як до члена Вищої ради юстиції з проханням невідкладно, якщо можна 

чи сьогодні, чи максимум з самого раночку завтра, ще раз поінформувати 

комітет про ті бюджетні запити, які надсилалися ними до Кабміну, і що вони  

з рештою, як вони реагують на ті пропозиції, які запропоновані в проекті 

бюджету. Ми просто не маємо відповіді, не можемо зрозуміти, яка ситуація, 

не маємо з ким комунікувати. 

Якщо немає заперечень, шановні колеги, я би надав ще слово 

заступнику голови Центральної виборчої комісії Андрію Йосиповичу Магері, 

для того щоб він проінформував щодо своїх бюджетних пропозицій, точніше 

Центральної виборчої комісії, і тих пропозицій, на яких вони додатково 

просять комітет звернути увагу під час напрацювання нашого рішення. 

Дякую. Будь ласка, Андрій Йосипович. 

 

МАГЕРА А.Й. Дякую.  

Шановні члени комітету, звісно,  порівняно з тими пропозиціями, які 

Міністерство фінансів довело Центральну виборчу комісію і ті цифри, які 

довело Центральній виборчій комісії, багато моментів все ж таки є 
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виправленою. Тому ми не наполягаємо на збільшенні фінансування по таких 

кодах програмної класифікації, як 673-10-20 – це проведення виборів 

народних депутатів України. Тут закладено на 5 проміжних виборів. 673-10-

50 – функціонування Державного реєстру виборця. Я думаю, ми тут теж таки 

вкладемося. 674-10-20 – субвенція з Державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення чергових місцевих виборів. 

Разом з тим є три моменти на яких я би хотів дуже коротко зупинитись 

в межах регламенту, по основній нашій, власне, по основному нашому коду  

673-10-10 – це керівництво та управління у сфері управління… у сфері 

проведення виборів та референдуму. 

Як відомо, загалом передбачено видатки по програмі 1010 у розмірі 59 

мільйонів 135 тисяч гривень. І з них на оплату праці передбачено 30 

мільйонів 732 тисячі 200 гривень. Разом з тим я хочу звернути увагу, що 

порівняно з поточним бюджетним роком, саме в поточному бюджетному 

році передбачено по цій програмі 33 мільйони 197 тисяч 500 гривень. 

І тут виникає питання відносно навіть двох моментів: перший – яким 

чином буде тоді, в такому разі, виконана сама Постанова Кабінету Міністрів 

за номером 268 щодо оплати праці відповідним нашим працівникам і 

працівникам секретаріату комісії, і Служби розпорядника державного 

реєстру виборців.  

Другий момент, яким чином наших працівників втримати на роботі. 

Тому що, повірте, у нас і в інформаційному управління, і в багатьох інших 

структурних підрозділах працюють люди, яких просто з руками і з ногами 

візьмуть у приватні структури, і ми цих людей можемо втратити, якщо 

держава буде ставитися до цього так легковажно. 

Другий момент, на який би я теж хотів звернути вашу увагу. Як відомо, 

як нас передбачається проведення місцевих виборів і про це я говорив по 

субвенції, але разом з тим за чинним законодавством про місцеві вибори, 

територіальні комісії, а їх в Україні є приблизно 12 тисяч, зобов'язані 

надавати Центральній виборчій комісії відомості про результати відповідних 
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місцевих виборів. Ми цю інформацію, з горем пополам, але отримаємо, це 

дуже важко її отримати, але фактично в ручному режимі ця інформація 

надходить до Центральної виборчої комісії.  

Якщо ми хочемо, щоб ця інформація була відкрита, доступна і все 

суспільство могло за ним слідкувати, а не шукати якісь, будь-які, приводи 

для можливих домислів. Все ж таки було б сенс модифікувати інформаційно-

аналітичну систему місцевих виборів. Для цього потрібні певні кошти, але 

разом з тим, я думаю, що все ж таки скупий платить двічі. Мова йде про 12 

мільйонів 250 тисяч гривень це на саму лише модифікацію, там також буде 

додаткова оплата послуг зв'язку і оплата послуг засобів масової інформації. 

Тому вказані видатки в загальній сумі це 13 мільйонів 365 тисяч 500 

гривень необхідно, на нашу думку, додатково передбачити за бюджетною 

програмою 1010. Чому за програмою 1010 управління? Тому що Рахункова 

палата неодноразово звертає увагу, що по програмі безпосередньо 

проведення місцевих виборів,  неможливо витрачати відповідні кошти. 

І третій момент. Також хочемо звернути вашу увагу на той фактор, що, 

як ви пам'ятаєте, на виборах Президента України були  не санкціоновані 

спроби, але все ж таки вони мали місце не санкціонованого доступу до 

серверу Центральної виборчої комісії. І те все, що з'являлося на російському 

телебаченні, звичайно, в режимі  фальшстарту, але воно було, мало місце.  

Всього на Центральній виборчій комісії вдалося цю ситуацію відновити, в 

тому числі і за допомогою того, що ми  кожен день практично робили запис 

всіх даних, які в нас були, щоби нічого  не втратити.  

В цьому зв'язку є пропозиція, звісно  це ми можемо говорити  і про цей 

бюджетний рік, який нас чекає,  можемо говорити і про наступний. Але  без 

цього ми теж нікуди не дінемося, що необхідно забезпечити резервування і 

єдиної інформаційної аналітичної системи виборів для того, щоб створити 

резервну серверну, щоб ця інформація у нас зберігалася і ніколи не могла 

бути втрачена.  
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Абсолютного захисту немає ніде, навіть сервери ЦРУ і  серйозних 

спецслужб,  їх також туди ламають, і також доступ  до них є.    Тому я думаю 

питання, воно я би сказав так, питання  навіть національної безпеки, щоби 

все ж таки над ним також є сенс подумати. Отакі є  наші три зауваження, 

загалом по цій пропозиції – це видатки  передбачалися б у розмірі  17 

мільйонів  449 тисяч 500  гривень.  

Такі є наші три пропозиції. Перша пропозиція, в порядку черговості, в 

порядку пріоритетності, це питання по оплаті  праці у розмірі 2 мільйонів 748 

тисяч 400 гривень. Друга пропозиція, щодо модифікації системи  місцевих 

виборів, місцеві вибори у загальній сумі  13 мільйонів 365 тисяч 500 гривень.  

І третє – це щодо  створення резервної серверної, тут видатки як я вже 

говорив,  17 мільйонів  449 тисяч 500 гривень. По всіх інших  позиціях ми 

згодні погодитися із цифрами, які  доведені Міністерством фінансів, я  

думаю, що ми все ж таки  справимося і буде все в порядку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я дякую, Андрій  Йосипович.  

Якщо можна, загалом  цифру назвіть,  будь ласка, тобто  18, ви сказали. 

Це  по останній позиції, чи загалом? Тут просто погано чути.  

 

 МАГЕРА А.Й.  Це останні 17 мільйонів 449,5 гривень – це по… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Місцевих виборах? 

 

МАГЕРА А.Й. Ні-ні.  Це  щодо резервної серверної. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А попередні дві позиції, загалом суму назвіть, якщо 

можна.  

 

МАГЕРА А.Й.  Скільки це, просто ми підіб'ємо.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. 30? 

 

МАГЕРА А.Й. Трошки дещо 30 мільйонів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я чого питаю, шановні колеги, тому що треба нам 

визначитися. Йде мова про те, що Центральна виборча комісія пропонує 

додаткові кошти на стрічку "Керівництво та управління в сфері проведення 

виборів та референдумів". Разом з тим ми повинні запропонувати якесь 

джерело, де ми можемо взяти ці кошти. Якщо там по спецфондам, то 

зрозуміло, ми просто перекидку робимо. Тому нам тут треба визначатися.  

Андрій Йосипович, скажіть, будь ласка, якщо би ми таку суму коштів 

зменшили в видатках на проведення, організацію проведення місцевих  

виборів з зобов'язаннями того, що ми обов'язково напрацюємо або в 

комплексі змін до чинного, або в новій редакції Закону про місцеві вибори, 

де знайдемо джерела для того, щоб, скажімо так, дещо зекономити на 

видатках… 

 

МАГЕРА А.Й.   Руслан Петрович, я погоджуюсь. Тут можна над цим 

попрацювати і подумати. Ну, наприклад, можна подумати відносно 

скорочення загальної, максимальної кількості членів дільничних і 

територіальних… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Часу проведення виборів, членів комісії і так далі. 

Тобто якщо ми би запропонували зараз зміни на 10 стрічку перекинути 

відповідно з 20, наприклад, 30 мільйонів. Це було б виходом з цієї ситуації, 

як ви вважаєте? 

 

МАГЕРА А.Й.  Я думаю, що так.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає заперечень, я думаю, що ми можемо так 

рухатися.  

 

МАГЕРА А.Й. …що будуть зміни до цього закону.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дуже дякую. 

Є ще запитання до заступника голови… Бачите, обмовився, по Фрейду, 

Андрію Йосиповичу, до заступника голови Центральної виборчої комісії? 

Немає?  

Якщо немає, шановні колеги, я попросив би вас все ж таки кіотка слів в 

порядку обговорення тих пропозицій, які щойно висловлені керівниками 

судових і Центральної виборчої комісії, для того, щоб ми могли чітко 

сформулювати пропозиції комітету, яку ми покладемо в основу нашого 

рішення в якості звернення до бюджетного комітету.  

Будь ласка, хто бажає? 

Вадим Денисенко, за ним – Василь Німченко. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Руслане Петровичу, шановні колеги! По суті, якщо 

ми говоримо про ЦВК,  то, по-моєму, ми дійшли вже згоди. І я думаю, що тут 

ви уже запропонували пропозицію, тобто перекинути 30 мільйонів із одного 

рядка в інший рядок. Я думаю, що в принципі це цілком реально, що можна і 

потрібно очевидно підтримати.  

Якщо ми говоримо про питання судів, то фактично всі виступаючі 

говорили, виступили  з однією єдиною пропозицією. Її можна звести 

фактично до одного пункту – це залишити сто відсотків резервного фонду… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Резервного, це взагалі ідеально було б. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І.  Сто відсотків спецфонду в судах. І тут в принципі 

ми повинні визначатися. Я думаю, що ми можемо обговорювати, можемо не 
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обговорювати. Я б особисто, особисто я б підтримав би цю пропозицію, ну а 

далі це вже як комітет вирішить. Але по суті, це єдина пропозиція, яка йшла 

від фактично сто відсотків виступаючих перед нами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Були інші пропозиції? 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Ні, ну я маю на увазі із того, що не потребує від нас 

якихось додаткових фінансів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Іванович Німченко, будь ласка. Хто ще бажає, 

прошу зголошуватись. Наступний – Андрій Помазанов. 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Нимченко Василий Иванович.  

Уважаемые, это не я сказал. Но нет более продажного правосудия, чем 

дешевое правосудие. То, что уготовили в этом бюджете, как раз на это и 

нацеливает.  

Поверьте, то, что говорят коллеги, начиная с Председателя Верховного 

Суда, что они же - и прорабы, и строители, и распорядители, и о том, что у 

людей просить бумагу для того, чтобы осуществлять правосудие. Поэтому 

то, что поддержал голова нашего комитета о том, что это архиважно то, что 

мы рассматриваем сегодня, прежде всего правовое, конституционное 

сопровождение судебной власти, независимой судебной власти. Это 154, 155 

Конституции, это 55-я – право на защиту граждан. Где через суд дает право. 

Как же мы можем говорить, если не обеспечивает элементарные вещи? 

Государство не датирует, имеется ввиду осуществление правосудия, не 

зарплату судьям. И еще хотят и урезать. Это первое. 

Второе. Если мы посмотрим на статью 58 Конституции. Может ли 

закон ухудшать положение человека? Аж никак нет. Идет речь, идет речь о 

конституционных и природных правах граждан. 
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И если мы, Комитет правовой политики, должны стоять на фундаменте 

конституционности. Я хочу вам доложить, в четыре раза Конституционный 

Суд аналогичные ситуации бюджетной конституции, будем так его называть, 

бюджетных законов, в этой части признавал законы бюджетные не 

конституционными, исходя из того, что были ущемлены и обрезан объём 

прав граждан, а судьи – это те же граждане. 

Поэтому приятно слышать, что здесь поддерживают ту точку зрения, 

что они отстаивают не свои интересы и не судьи, они отстаивают 

независимость судебной системы. Поэтому, исходя из этого, конечно же, на 

мой взгляд, моя субъективная точка зрения, но как можно урезать то, что 

создано для спецфонда? Я вам скажу, для истории. За него за этот фонд 

боролись 7 лет, 7 лет. Коллеги не дадут мне… Чтобы его ввели, чтобы 

заработала система и сработал принцип доступа к правосудию, чтобы люди 

могли прийти в тот независимый суд, чтобы защитить.  Конечно, то, что 

предлагается в бюджете, это каждый раз, начиная… Матвеев Владимир 

Николаевич, они каждый год ищут, где урезать и начинают из судебной 

системы. Потому что поставлена она в состояние обороны. Они не могут 

атаковать, они не могут реализовывать свой конституционный статус, 

независимая судебная… Как можно урезать независимую власть?  

Давайте посмотрим, сколько ж у нас идет в процентном отношении на 

содержание аппаратов исполнительной власти. И сегодня звучало тогда на 

парламенте, сколько идет на управление делами господина Президента. Там 

идет полтора миллиарда. А тут говорят о 4,5 миллиарда, которые 

обслуживают заказчика, а заказчиком есть народ. Поэтому я поддерживаю 

точку зрения судей, руководителей судебных учреждений, что правосудие 

дешевым быть не может, и они просят минимал минимала. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.    Я дуже дякую. Я одну репліку, я забув сказати дуже 

важливу річ. Справа в тім, що ми  зверталися з проханням  надати свої 

бюджетні запити  до всіх державних органів, які є в предметах відання 
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нашого комітету. І на превеликий жаль, ми  не отримали відповіді від 

Міністерства юстиції України, які також не надали нам інформацію не тільки 

по особі, по центральному апарату, а і по тих центральних органах 

виконавчої влади, керівництво яких здійснюється через міністра юстиції. 

Ну, я сподіваюсь, що у них все нормально, Міністерство юстиції має 

можливість  безпосередньо доступатись до керівництва уряду, і, напевно, їх  

це питання не дуже цікавить. Але ми відкриті  до дискусії. І якщо є 

можливість передати їм цю інформацію, в тому числі я звертаюсь до тих  

наших членів комітету, які нещодавно  ще працювали в структурі 

міністерства, то ми люб'язно готові поспілкуватись, і тут немає жодних 

заперечень. Принаймні, я думаю, що комітет, ну не знаю в чиїй  особі, в особі 

голови так точно  завжди відкритий до дискусії.  

 Будь ласка, Андрій Помазанов. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Дякую, пане голово. Шановні члени комітету, 

гості! І буду намагатися конструктивно говорити. Все, що зараз почули, є два 

питання, є Центральна виборча комісія, є  судова гілка влади. По 

Центральній виборчій   комісії, я думаю,  питань ні в кого не   виникає і не 

буде. Що стосується судової гілки влади, то я волів би все ж таки розділити 

ці два питання, які стосуються бюджетного фінансування, все ж таки на 

загальний фонд і спеціальний фонд. Оскільки  особисто моя позиція і я 

зможу голосувати  за це питання, виключно розділивши це питання.  

Оскільки ми жодним чином не  повинні забувати, що суди – це дійсно  

народні як вони раніше називалися і вони обслуговують людей. І якщо люди 

вимушені будуть там самі якимось чином обслуговувати себе, ну це 

насправді мізер того, на що  витрачається спеціальний фонд, насправді, але  

люди це відчують. І я вважаю,  що дійсно  можливо не  є    правильним 

чіпати спеціальний фонд, відбирати чи 10 відсотків, чи  50 відсотків.   

Але, що стосується загального фонду, я вважаю, що знову ж таки  є 

недоцільним  зараз, коли йде тотальне скорочення  фінансування всіх 
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державних органів,  установ і організацій, і  тотальне скорочення, знову  ж 

таки заробітних плат звичайних людей, ми будемо зараз розглядати на 

комітеті питання, щоб все ж таки захистити, я розумію, представників 

судової влади, суддів. Знову ж таки, ті ж самі люди нас не зрозуміють, 

оскільки зараз є за нами також тотальне спостереження. Тому я пропоную 

раціонально і конструктивно розділити ці питання на два підпитання 

загальний фонд і спеціальний фонд, і окремо вирішити що ми робимо з цим, 

або задовольняємо тільки спеціальний фонд, або і той, і той, взагалі 

визначатися комітету. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, Василь Іванович, виключіть, будь 

ласка, мікрофон, а то фонить, погано чути. 

Леонід Олександрович Ємець, потім – Сергій Олегович Алєксєєв. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую.  

Шановні колеги, давайте говорити про те, що ми перед собою 

поставили на цей, точніше на наступний рік, дуже серйозні завдання і перед 

комітетом, і перед коаліцією. І в коаліційній угоді ми вже прописали ті 

реформи, які ми маємо реалізувати, в тому числі переатестація складу 

персонально суддів в Україні. І коли ми говоримо про те, що ми ставимо 

нову планку рівня відповідності високим критеріям тим людям, які прийдуть 

знову вперше на посаду судді, а також перевірку тих людей, які працюють на 

посаді судді, цим над високим критерієм для того, щоб забезпечити 

правосуддя в нашій країні, знищити корупцію, то давайте все-таки 

поєднувати ці речі з питаннями, хоча б, відповідні, біль-менш, заробітної 

плати.  

Зрозуміло, що завжди залишиться і бажання отримати додатково, і з 

цим бажанням ми будемо боротися з, так званим, кнутом через кримінальну 

відповідальність, через провокації, про що ми прямо говорили і будемо 

запроваджувати провокацію хабара, і Антикорупційне бюро, яке буде 
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працювати, і Бюро розслідувань, і всі інші питання. Але у суді має бути, хоча 

б, мінімальний рівень забезпечення і, зрозуміло, що на фоні зарплат всіх 

інших, 14-15 тисяч гривень виглядають над цікаво. Але все-таки при 

перерахунку на новий курс долара це не такі високі зарплати. Принаймні, 

вони дають можливість говорити, що суддя з такою зарплатою це не та 

людина, яка має думати, як прокормити себе і де купити кусок хліба. І після 

цього суддю можна карати і кримінально, і провокувати тощо.  

Тому я б все таки виходив би з розуміння комплексності цієї проблеми. 

Якщо нам представники суду вказують на першочергові свої проблеми, ми як 

комітет маємо в цьому їх підтримати і вже передати наші пропозиції 

бюджетному комітету, який має прийняти рішення. Бо якщо грошей нема, то 

зрозуміло, він їх і не знайде, але принаймні ми маємо задекларувати нашу 

спільну позицію з приводу того, як ми бачимо питання забезпечення роботи 

судової гілки влади. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Алєксєєв. Далі –  Руслан Сидорович, Ігор 

Алексєєв. Хто ще піднімав руку? Поки ні. Поки колеги визначаються. 

Будь ласка. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, перше, що я хотів би сказати. Я 

підтримую пропозицію колеги розділити два питання: спеціальний та 

загальний фонд. Тому що є члени комітету, у яких немає одної думки по 

двом питанням. Тому це буде неможливо просто голосувати.  

По-друге, що я хотів сказати. Що гарантії незалежності суддів 

фактично мають дві складові. Перша складова – це матеріальна незалежність. 

Друга складова – це незалежність від інших гілок влади. Але, на жаль, у нас в 

державі ні перша, ні друга не виконуються.  

Що стосується другої. Це питання судової реформи, це питання 

окремого диспуту, яке буде проводитись в наступному році. Але, 

незабезпечивши матеріально суддів, ми не можемо проводити, ну, вона буде 
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неефективна просто ця судова реформа. І взагалі її можна просто не 

проводити, можна просто скасовувати те, що ми записали в коаліційній угоді, 

просто її не проводити і все.  

Ми не забезпечуємо суддів взагалі, ми забезпечуємо гарантії 

незалежності суддів, а це для громадян, це не забезпечення судді. Ми зараз не 

дбаємо про те, щоб суддя краще жив чи гірше. Питання не в тому. Питання в 

тому, щоб громадянин міг прийти і розраховувати на суддю, який буде 

приймати чесне і виважене рішення. Якщо ми його не забезпечим 

матеріально, це неможливо просто взагалі. І якщо ми зараз не підтримаємо 

те, що вже є в законодавстві. Просто не треба вносити зміни в законодавство, 

як це пропонує Кабмін. Просто не вносьте зміни, і зарплата відповідно буде 

підвищена. То потім через рік буде дуже важко до цього повернутись. Не 

треба змінювати вже те, що прийнято. Ми потім до цього не повернемося, і 

ніхто про це даже не буде нагадувати взагалі. Дуже вам вдячний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Перепрошую, я не пам'ятаю черговість, хто там 

записувався далі.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Дякую за надане слово.  

Шановні колеги, високоповажні гості! Перед нами насправді дуже 

непроста задача. Виходячи з тих умов, в яких ми знаходимся, це ви знаєте, 

якщо чесно так трошки для розрядки атмосфери нагадує анекдот. Хочу 

зустріти фею, попросити в неї 100 тисяч. Чому не мільйон? Бо мільйон – це 

нереально. Тобто всі ми розуміємо, скільки нам потрібно реально коштів для 

того, щоб забезпечити дійсно ефективне судочинство, і, на жаль, на 

превеликий жаль, їх немає, і ми далекі від того, що ми можемо досягнути. В 

тому контексті абсолютно підтримую позицію по спецфонду.  

З тих невеличких можливостей, зовсім мізерних, які я побачив в тих 

табличках, ну, правда шкода, що відсутні представники Міністерства 
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юстиції, можливо, вони могли щось сказати. Я як колишній адвокат, більше 

16 років адвокатського стажу, це тільки… 

 

_______________.  Перепрошую. Вас, мабуть, турбує питання 

фінансування правової допомоги.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Да. Ви здогадались абсолютно вірно, про що я 

хотів сказати. Я висловлю просто свої пропозиції, які я, можливо, хотів би 

висловити чуть-чуть пізніше, але в контексті цього бюджету я попробую їх 

озвучити зараз.  

Є в нас в Україні Національна асоціація адвокатів України. На 

сьогоднішній день внесок адвокатський річний складає більше 1 тисячі 

гривень. Там є, правда, проблеми зі збором, не так належно адвокати, на 

жаль, платять ті внески, як би мали платити. Але… Бідні, бідні. Ну, деякі 

бідні, деякі не перераховують, є там свої проблеми всередині адвокатури.  

Але що я хотів сказати. До моменту виникнення безоплатної правової 

допомоги, яку забезпечує на сьогоднішній день Міністерство юстиції, 

фактично питання безоплатної правової допомоги вирішувалося 

відповідними колегіями адвокатів. Я на рівні адвокатури висловлював свою 

пропозицію, вона була в стадії обговорення, що за рахунок адвокатських 

внесків. Тобто по-перше, покласти цю функцію забезпечення безоплатної 

правової допомоги на відповідні ради адвокатів. Чому? Тому що вони мають 

безпосередній зв'язок з адвокатами, вони розуміють їхній рівень кваліфікації, 

вони мають зворотній хороший зв'язок з кваліфікаційно-дисциплінарними 

комісіями, вони добре розуміють рівень кваліфікації тих чи інших адвокатів, 

які найкращим чином у стані забезпечити ту безоплатну правову допомогу, 

яку потрібно отримати, це є раз.  

Друге. Ті кошти, які збираються від адвокатів, які недозбируються, але 

можуть збиратися, тут, я вважаю, повинна бути більш жорстка 

відповідальність адвокатів по сплаті їхніх внесків. І за рахунок тих коштів, я 
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абсолютно переконаний, що ту безоплатну правову допомогу можна 

забезпечити. Можливо я б цього питання зараз не піднімав, якщо б у нас не 

настільки гостро стояло питання по недофінансування судової системи.  

У нас по бюджету передбачено оплата послуг на відшкодування витрат 

адвокатів з наданням безоплатної вторинної правової допомоги 122 мільйона 

гривень, забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

допомоги 146 мільйонів. Це не такі маленькі кошти, які в сьогоднішніх 

умовах в безгрошів'я держави, можливо можна використати більш цільово, 

поклавши відповідальність. Тому що ми не маємо права позбавити громадян 

такої допомоги, ми повинні подбати про тих громадян, які не в стані 

забезпечити самостійно себе такою правовою допомогою. І я абсолютно 

переконаний, що адвокатура України здатна потягнути ту лямку і нічого 

страшного з моїми колегами адвокатами не станеться, якщо з тих коштів, які 

акумулюються з адвокатських внесків, будуть частково відшкодовуватися 

послуги на таку допомогу. І це знову ж таки забезпечить високий рівень 

контролю за якістю таких послуг, які надаються, от така пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Руслан. 

Будь ласка,  Ігор Алексєєв, якщо можна,  кілька слів, він, напевно, 

внесе певні пояснення.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Я бачу, що вас тут хвилює. Дійсно, записано дві 

цифри: 146 мільйонів – на забезпечення формування безоплатної правової 

допомоги, 122 – на оплату послуг. Наскільки, якщо я, якщо не помиляюсь, 

бюджетний запит Міністерства юстиції по цим двом програмам складав біля 

550 мільйонів гривень. Чому? Тому що у зв'язку з прийняттям Закону про 

прокуратуру і позбавлення прокуратури функцій загального нагляду перед 

Міністерством юстиції стоїть питання створити центр безоплатної правової 

допомоги. І, наскільки я бачу, що… 

 



75 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що навіть Мін'юст не слухає.   

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. …з тих коштів, які тут передбачені, це фактично 

третина центрів буде створена.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви ще хотіли щось виступити, Ігоре? 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Хотів виступити. Я, якщо не помиляюсь, почув від 

представників судового корпусу про те, що вони пропонують компромісний 

варіант щодо заробітної плати в частині того, щоб зробити все ж таки 

диференційований, але враховуючи, що…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А ми ще чекаємо пропозиції від ДСА. Вони мають 

нам передати. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Да, я почув, що є якийсь компроміс. Але ми повинні 

прийняти і зрозуміти, що в будь-якому разі бюджет буде прийнято. Буде 

прийнято рішення і на нашому комітеті,   і на бюджетному комітеті, і в 

цілому бюджет буде прийнято. Ми повинні прийти до компромісу, щоб після 

цього… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я пам'ятаю, Зеновій Васильович, якщо у вас готово 

те, що ви пропонували розглянути, то ми зараз можемо розглянути. Якщо ні, 

то ми ще продовжимо…  

Будь ласка,  Антон Іванович Кіссе.  

 

КІССЕ А.І. Уважаемые коллеги! Уважаемый Руслан Петрович! Я 

думаю, что мы уже должны заканчивать по этому вопросу и выйти на 

финишную прямую. Были высказаны ряд предложений, на которых вы 
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должны акцентировать внимание, поставить вопросы. Проще всего, на мой 

взгляд, ничего не менять, потому что начнем изобретать, сделаем еще хуже. 

И второе. Руслан Петрович, предложения, они высказаны коллегами, 

поставьте на голосование. Пожалуйста, не забудьте тот вопрос, который 

касался помещения ремонта обрушившегося здания по адресу, не помню. 

Вот по два вопроса, и, пожалуйста, давайте будем подводить черту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, якщо можна, я зніму копію. Це лист від всіх 

представників судівської влади (і там хтось ще, я не бачу, підписався в кінці) 

на адресу Прем'єр-міністра України. Я думаю, що для прийняття рішення він 

вам буде дуже корисний, тому кілька хвилин, що в нас є, для того, щоб 

бажаючі виступили. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Давайте так. Якщо в нас нема більше бажаючих 

виступити. Нема більше бажаючих? Немає. 

Шановні колеги, ми потроху тоді будемо підводити риску і доходити 

до якогось спільного знаменника. Якщо немає жодних заперечень по ЦВК, то 

давайте з них і почнемо. 

Центральна виборча комісія. Як нам озвучив її позицію заступник 

голови Центральної виборчої комісії Андрій Йосипович Магера, пропонує 

додатково десь приблизно в розмірі 30 з лишком мільйонів. Я пропоную суму 

або зараз для стенограми озвучити, якщо вона є, або ми тоді сплюсуємо ті по 

кожної із трьох позицій, які були попередньо озвучені, для того, щоб 

запропонувати бюджетному комітету і надалі відповідно у сесійній залі 

зробити наступне. Замість витрат, передбачених за стрічкою бюджетною 

номер 674-10-20, а саме: субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад і сільських, 

селищних та міських голів –  перекинути якраз озвучену мною суму в розмірі 
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30 з невеличким мільйони на іншу стрічку державного бюджету, а саме за 

номером класифікатора 673-10-10 "Керівництво та управління у сфері 

проведення виборів та референдумів". Це видатки на три статті, наскільки я 

розумію, заробітня плата секретаріату Центральної виборчої комісії та 

головному розпоряднику служби державного реєстру,  так воно правильно 

називається - служби державного реєстру.   Головного розпорядника служби 

державного реєстру  для формування   так званого резервного серверу, а 

також для створення  спеціальної  програми "Місцеві вибори" на сайті 

Центральної виборчої комісії і відповідно закупівля відповідного 

обладнання.   

Якщо немає жодних заперечень, я би таку  пропозицію від імені 

комітету поставив на голосування.  Хто - "за"?   

Андрій Йосипович хоче уточнити. Будь ласка, Андрій Йосипович. 

 

МАГЕРА А.Й. Руслане Петровичу, якщо можна,  ми готові  озвучити 

яка це цифра загалом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, для стенограми.  

 

МАГЕРА А.Й. Це  33 мільйони 563 тисячі 400 гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  33 мільйони… 

 

МАГЕРА А.Й.  33 мільйони 563 тисячі  400 гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні колеги, хто за те, щоб таку суму, озвучену  

щойно заступником голови Центральної виборчої комісії, перенести  з однієї 

стрічки видатків, які передбачені  для Центральної виборчої комісії, на іншу, 

на керівництво в сфері управління виборів  і референдумів.  Хто за, прошу 

проголосувати.  Хто – проти?  Утримався?  Одноголосно.           
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Я для стенограми хочу зауважити, що участь  в роботі комітету і під 

час голосування бере (раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять,  

десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 

шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять 

один) двадцять один  член комітету.  

Хто – проти?   Хто  утримався?   Одноголосно. 21 – "за".  Є. 

Ми дякуємо Центральній виборчій комісії  за участь. 

Що стосується  наступного питання –  питання забезпечення видатків 

на утримання  судової гілки влади.  

Тут знову ж таки є три питання, три основні блоки, які нам треба  

обговорити і вирішити. Перше – це питання спецфонду  в Державному 

бюджеті  2015 року. Питання спецфонду в проекті Бюджетного кодексу, який 

внесений Кабінетом Міністрів. Це перше питання. Друге. Градація  

винагороди суддям, починаючи  від місцевих судів,  до Верховного Суду. І 

третє – це питання  додаткових пропозицій вищих судів, державної судової 

адміністрації  і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які вони озвучили на 

засіданні.  

Я  правильно, нічого не упустив? В принципі, такі три основні блоки 

питань.  

Я пропоную наступне вирішення цього питання. Було б вірно, як на 

мене, щоб ми на комітеті підтримали всі три блоки питань для розгляду в 

бюджетному комітеті. Це було б справедливо, вірно, і нас би всі зрозуміли і, 

як на мене, нас не зрозуміли б, якщо б ми в якійсь частині відмовили. Далі ми 

повинні активно включитися в тому, щоб підтримку знайти і в бюджетному 

комітеті, далі працювати з фракціями і так далі. Але в рішенні комітеті, я на 

цьому наполягаю, що ми мали б відобразити всі без винятку пропозиції. Це 

моя пропозиція, прошу її обговорити, шановні члени комітету.  

Хто хоче взяти участь в обговоренні, будь ласка. Якщо немає 

заперечень, щоб я вніс саме в такій редакції проект рішення комітету?  
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_______________. Окремо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окремо. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз визначимось, що ми будемо далі робити, 

давайте ………  

Є Андрій Юрійович Іллєнко, заперечення. Будь ласка, Андрій 

Юрійович. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Я не заперечення, а уточнення. От Андрій Віталійович 

Помазанов давав пропозицію, що окремо кожну пропозицію ставити на 

голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю, нема питань. Якщо є заперечення проти 

того, щоб ставити разом, ставлю на голосування окремо кожну пропозицію. 

Хто за те… (Шум у залі) Та нема заперечень, Василь Іванович. Василь 

Іванович, дивіться, нам краще, щоб були люди, які утримуються по якійсь 

конкретній пропозиції, ніж вони утримуються проти всіх пропозиції, це буде 

справедливо. Я сподіваюсь, що це не вплине на достатню кількість голосів 

17, які потрібно для прийняття рішень. Якщо у нас більше 17, шановні 

колеги, давайте тоді продовжимо обговорення, може попросимо тих колег, 

які тимчасово відлучилися, знову ж таки приєднатися.  

Але, я думаю, що спецфонду немає жодних заперечень, і я тоді ставлю 

на голосування. Уважно прослухайте мою пропозицію. Щоб від імені нашого 

комітету було напрацьовані два види пропозицій. Перша це пропозиція до 

бюджетного комітету, що стосується проекту державного бюджету на 2015 

рік, відповідно до якої, ми наполягаємо повернути весь, без винятку, обсяг, 

передбачений бюджетними запитами, державної судової адміністрації і 
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вищих судів, Верховного суду 100-відсотково до спеціального фонду. Це 

перша пропозиція.  

Друга пропозиція. Щоб від імені комітету ми напрацювали  поправку, 

яка буде оформлена тими, хто з членів комітету проголосує "за", у вигляді 

поправок до проекту Бюджетного кодексу, щоб вилучити з проекту 

Бюджетного кодексу ту норму, яка передбачає на перспективу 50 відсотків 

від тієї суми, яка є надходжень тільки  надсилати до спеціального фонду, а 50 

відсотків забирати до загального фонду. Чи правильно я висловився, чи є 

якісь застереження, пропозиції?  

Руслан Михайлович Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Уточнення. Я правильно  зрозумів, тобто ми 

говоримо про повернення використання судовою владою з 100 відсотків 

спецфонду, але в межах загальної цифра, яка у нас є тут? Чи ми говоримо 

одночасно про збільшення? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, ми говоримо про наступне. Ми говоримо про те, 

що в межах їхніх бюджетних запитів ми наполягаємо на поверненні 100-

відсотково, а також, якщо вони будуть надлишкові надходження, то також 

вони відповідно до закону повинні залишатися в спецфонді.  

Я чітко висловився? Помазанов Андрій має  застереження. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Так, трошки не застереження, а просто уточнення. 

Немає перебільшень у спецфонді, він просто постійно наповнюється, зростає, 

зростає за рахунок внесків, які туди потрапляють. Немає якихось там 

перебільшень, тобто він формується протягом року.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я знаю, але я звертаю вашу увагу, що в Бюджетному 

кодексі якраз йдеться і про обсяг, і про можливі надлишки. Тобто вони пішли 

далі, ніж ми з вами думали. 
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Тому було б вірно, якщо б ми в проекті бюджету чинному говорили 

тільки про те, що є  пропозиції, а в змінах, пропонованих до Бюджетного 

кодексу, взагалі вилучили будь-які згадки про можливість вилучення якоїсь 

від кількості відсотків спецфонду на користь загального фонду. 

Немає заперечень? Тоді, якщо ми проголосуємо це рішення, 

оформляємо його у вигляді двох пропозицій: одна – по державному бюджету, 

інша – по Бюджетному кодексу. У вигляді правок до другого читання, якщо 

ми будемо розглядати його в першому читанні. Отак я скажу.  Тому що у нас 

до кінця ще не з'ясована політична позиція щодо можливості голосування 

його в цілому в найближчий час. Я щось неправильно висловився? 

Будь ласка, Зеновій Васильович. 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Є пропозиція, щоб записати, що кошти судового 

збору зараховуються до спеціального фонду державного бюджету в межах 

фактичних надходжень. І поставити крапку. 

Зрозуміло буде, що фактичне надходження всі, незалежно – планові, 

понадпланові – зараховуються до спеціального фонду держаного бюджету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоді пропоную наступний спосіб. Давайте так. Ідея 

нам зрозуміла, ми за неї зараз проголосуємо. А ми тоді сформулюємо у 

вигляді конкретних поправок, як тільки побачимо редакцію бюджетного 

кодексу, яка буде якимось чином міняти диспозицію, яка є в чинному 

бюджетному кодексі. Якщо це буде достатньо, так як ви кажете, що всі 

фактичні надходження будуть направлятися до спецфонду, цього достатньо. 

Якщо треба буде якісь статті вилучити, то ми будемо наполягати на їх 

вилученні. Немає заперечень? Можна ставити на голосування?  

Хто за те, щоб підтримати озвучені мною вище пропозиції, прошу 

проголосувати. Хто  "за", прошу голосувати.  Хто  утримався? Хто – проти? 

Всі 21 член комітету, присутні на засіданні, "за". Тобто ми проголосували за 

два види наших пропозицій.  
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Тепер, що стосується градації винагороди. Є вже роздрукований лист? 

Ми тоді давайте візьмем паузу по ньому, дочекаємся, поки він буде 

розмножений і далі до нього повернимся.  

Будь ласка, Ігор Сергійович. Слово, Алексєєву. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Руслан Петрович, мав контакт, зараз розмову з 

міністром юстиції… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачте вам простіше. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Озвучив ці цифри, які тут наведені, він –  проти. І 

просив, що буде надано лист, позиція в Міністерстві юстиції щодо 

збільшення цих видатків. Я просив би всіх би членів комітету теж підтримати 

позицію Мінюсту, що ці цифри вони некоректні і не вирішують всіх наших 

проблем.  

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Сергійович, ви теж щось хочете?  Нічого не 

хочете сказати? 

Дивіться, шановні колеги, я готовий підтримати таку ідею. Але, ну, я 

просто не розумію, чому Мін'юст не хоче реагувати на наші звернення. Я все 

це списую на їхню завантаженість велику.  

Давайте так. Якщо… Ігорь Сергійович, Ігор Сергійович, вибачте, будь 

ласка, я до вас звертаюсь. Якщо ви можете, то передайте, будь ласка, в 

Міністерство юстиції в особі міністра, що ми дуже чекаємо їхні пропозиції 

вже за сьогодні, щоб ми могли завтра, якщо можемо оперативно або 

зібратися, або на комітеті, тоді на них прореагувати. Тому що я чомусь 

подумав, що вони не відповідають саме через те, що всі їхні пропозиції 

враховані Кабінетом Міністрів. 
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Але раз їхні пропозиції не враховані, ну ми тоді, я сподіваюсь, що 

члени комітету підтримають те, щоб підтримати Міністерство юстиції. Тому 

що це неподобство. Якщо вже Міністерство юстиції не може достукатись до 

Кабінету Міністрів, то це просто неправильно. Ми зобов'язані реагувати 

досить оперативно, і як на мене, позитивно підтримуючи Мін'юст. Тому що, 

ну це ж не жарти, люди добрі, де йде мова про Державну пенітенціарну 

службу і так далі. Якщо не виділяти видатки на це діло, ну… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, вони були задіяні в бюджетному процесі, я так 

розумію. Можливо, з об'єктивних причин, але передайте, будь ласка, Ігор 

Сергійович, що ми дуже просимо. Не обов'язково міністра, може заступник 

міністра. Ми завжди відкриті до дискусії. 

 

______________. Не надо ничего рассматривать… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну я би попросив членів комітету не бути такими 

радикальними, тому що, ну це об'єктивна реальність, нам треба зараз з неї 

якось виходити. Тим більше, наскільки я розумію, що Ігор Сергійович у нас 

сумісник, поки що. Да. Він у нас заступник міністра, керівник апарату, 

тому… 

 

_______________. Ще радник. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще радник? А. Тому він і озвучує позицію 

Міністерства юстиції. 

Але я просив би, давайте сьогодні не будемо розглядати їхню 

пропозицію. Вони звернуться офіційно, ми їх вислухаємо. І думаю, що це той 

орган, який заслуговує на окрему розмову і завтра ми її зможемо провести. 
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Якщо вони готові на цю розмову, ми з свого боку затягувати з цим не 

будемо. Будь ласка, роздайте…  

Я хотів би, щоб Зеновій Васильович, якщо може, все ж таки чітко 

сформулював  ту пропозицію, яку ми зараз  надали для огляду народним 

депутатам, членам комітету. 

Будь ласка, Холоднюк. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Дякую. Ну, якщо щось переплутаю, то я думаю, що 

ви мене підправите, бо в мене немає цієї копії листа. 

Тобто пропозиція… До чого зводиться цей лист? Зводиться до того, що 

судова гілка влади погоджується з позицією щодо обмеження суддівської 

винагороди суддям різних інстанцій. Але,  не 15 мінімальних зарплат всім без 

виключення: і місцевим     судам, і апеляційним судам, і  касаційній інстанції, 

і Верховному, і вищим спеціалізованим. А зробити все-таки градацію. Тобто 

місцевим  судам всім без виключення, всіх юрисдикцій, зупинитись на цифрі 

15 мінімальних   зарплатах; апеляційним судам всіх юрисдикцій  зупинитися 

на цифрі 16,5 мінімальних зарплат; касаційні інстанції, вищі спеціалізовані  

суди – на рівні 18 мінімальних  зарплат; Верховний Суд  України і  

Конституційний Суд    України – на рівні 19,5 мінімальних зарплат.  

Різниця  між 15 і 16,5 мінімальних зарплат виливається в абсолютну 

цифру – 1920 чи 1980 гривень. Ну, і у різниці, в залежності від  інстанції, 

тобто місцеві суди, апеляційні суди  різниця в такому випадку буде 1980, між 

апеляційними і касацією буде теж 1980, ну і так далі, аж до Конституційного 

Суду  України буде 1980, в залежності від рівня інстанції.  

Прохання, просимо підтримати цю ідею і відповідно…   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Які будуть міркування, шановні члени комітету, з 

приводу цієї пропозиції? Я думаю, що це той компроміс, про який ми так 

багато говорили. Це в рази менший   обсяг коштів, але як на мене,  він є 

абсолютно логічний і справедливий. Тому що зараз зробити зрівнялівку, ну 
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тоді взагалі стимул роботи в суддівській системі пропадає як за визначенням, 

особливо для молодих. 

 

 ХОЛОДНЮК З.В. Ця  різниця у бюджетних призначеннях складає 

всього-на-всього по всій судовій  вертикалі 152,8 мільйона гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Які є пропозиції з цього приводу? 

Ставлю на голосування ту пропозицію, яку щойно озвучив голова 

Державної судової адміністрації і яку попередньо  підтримали члени комітету 

під час обговорення, щодо запропонування у вигляді конкретних пропозицій 

до  бюджетного  комітету градації винагороди для судів різних інстанцій, 

починаючи з місцевих судів аж до вищих судів, Верховного Суду, і звертаю 

вашу увагу, Конституційного Суду України. Щоб не трапилося так, що 

проект бюджету знову може бути предметом розгляду. Ми якраз маємо 

залізний аргумент, який спростить, скажемо так, проходження його під час 

можливого звернення до Конституційного Суду суб'єкта права на 

конституційне подання.  

Якщо немає інших пропозицій, я ставлю на голосування, озвучену 

вище пропозицію, і прошу членів комітету визначитися. Хто "за", прошу 

голосувати. Хто – проти? Хто утримався? Утрималося двоє. "За" – 18. Участь 

у роботі комітету бере 20 членів. Рішення прийнято. 

А якщо ми можемо Черненка повернути? Чи це мало ймовірно? Через 

три хвилини. Ми подискутуємо.  

І, нарешті, останнє питання. Йде мова про те, що ви чули про додаткові 

пропозиції, які лунали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів і від 

керівників вищих судових інстанцій. Від Верховного Суду не прозвучало 

конкретної пропозиції, Ярославе Михайловичу. Якщо у вас є така 

пропозиція, ми її люб'язно готові вислухати. Якщо немає, то прошу членів 

комітету висловитися з приводу тих пропозицій, які додаткові надходили від 

виступаючих, запрошених на засіданні комітету. 
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Хто хоче взяти слово в обговоренні, будь ласка. Шановні колеги, це 

важлива річ, щоб не трапилося так, що нам не вистачило голосів, бо  нас 

зараз, я розумію, все менше і менше.  

 

_______________. Кворуму не буде.  

 

_______________. Та ні, кворум – 19 людей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію все прекрасно, але давайте… 

Чи є якісь пропозиції? Антон Іванович, будь ласка. 

 

КІССЕ А.І.  То, что уже третий раз повторяем. То, что мы говорили, 

дополнительно 44 миллиона гривен – на ремонт Высшего 

специализированного суда. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я повторю цю пропозицію. Мова йде про 9 з лишком 

мільйонів для Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мова йде про 40 з 

невеличким мільйонів… 

 

_______________. 40 мільйонів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  40 мільйонів для Вищого спеціалізованого суду. 

Пропозицію Вищого господарського суду щодо укріплення, пам'ятаєте, гори, 

яка з'їжджає і загрожує серйозною екологічною катастрофою і для людей, які 

проживають в Царському селі, і для кладовища, яке там розташоване. Я 

тільки не знаю пропозиції Вищого адміністративного суду чомусь не 

озвучено? 

 

_______________. Додатково 3 мільйони, яке ми просили, було 

прохання на поточні видатки. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Додаткових 3 мільйони? Шановні колеги, прошу 

уваги. Додаткових 3 мільйони для Вищого адміністративного суду.  

Державна судова адміністрація не має більше пропозицій ніяких? 

Державна судова адміністрація не має пропозицій, так?  

Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати щойно… Колега Голуб має 

заперечення? Ні. Щоб підтримати від імені комітету в якості пропозиції до 

бюджетного комітету щодо додаткових бюджетних пропозицій, які щойно 

були озвучені керівниками вищих спеціалізованих судів та заступником 

керівника Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Хто "за", прошу голосувати.  

Бачте, як я казав, що не вистачить голосів.  

 

_______________. Почекайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто - "за"? У нас є. Тоді рахуємо. У нас на засіданні 

присутні 20, так, 20 членів комітету. Відповідно до закону рішення 

приймається більшістю присутніх, прошу секретаря порахувати голоси "за".  

 

_______________. 17. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  17. Хто утримався?  

 

_______________. 3. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  17 і 4. 16 і 4. Я проти не питаю, проти –  нуль, 

оскільки присутні два члени комітету. Таким чином рішення прийнято і в цій 

частині тих пропозицій, які були покладені в основу рішення комітету.  

Я пропоную тепер в цілому. Ще раз, є сенс голосувати чи немає? 

Будемо вважати, що у нас рішення прийнято по всіх трьох позиціях, які 

будуть покладені в основу нашого рішення.  
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Я просто  за те, щоби оформити  одним  рішенням комітету всі ці 

пропозиції.  Хто  "за", прошу голосувати. Це технічне рішення, тут немає 

проблеми, немає. Ми голосували за окремі конкретні пропозиції в рішенні.  

Шановні колеги! Рішення прийнято. За – 19. 1 - утримався.     

Правильно, Андрію? Всі – "за".  

Шановні колеги,  значить, щоб ми не тримали надалі керівників 

суддівської  гілки влади, я пропоную наступний алгоритм  нашої дії по 

відношенню до тих рішень, які ми щойно  прийняли. Сьогодні, ще сьогодні я 

даю доручення  керівництву секретаріату комітетів  і працівникам  

секретаріату оформити  відповідні  рішення у вигляді, в конкретному вигляді. 

І  я його  невідкладно  готовий сьогодні підписати, щоб воно набуло 

чинності. 

Одразу після цього,  нам треба його передати, чи фельд’єгерським 

способом,   чи просто наручним до бюджетного комітету і  зареєструвати в 

секретаріаті бюджетного комітету, який за моєю інформацією буде сьогодні  

до ранку приймати такі пропозиції, фактично в безперервному режимі.    

Надалі як тільки ми такі пропозиції  відповідно передамо, я за вашим 

дорученням зв'яжусь з керівником бюджетного комітету і  домовлюсь з ним 

про те, в який час  бюджетний комітет буде слухати наші  бюджетні 

пропозиції, від імені нашого комітету. Тому що вони, за тією інформацією, 

яка є, будуть визначати, для кожного комітету і для кожного  з органів, 

відповідний час   для бюджетних слухань. На ці  бюджетні слухання, я від 

вашого імені, особисто готовий прийти. А також, хто бажає із членів 

комітету, тут немає жодних обмежень, може до мене долучитись і тут ми 

можемо спільно представляти пропозицію.  

 А також я запрошую  від імені комітету керівників судової гілки влади 

і Центральної виборчої комісії для того, щоб вони,  або особисто, або їхні 

представники, взяли участь  в роботі бюджетного комітету. Бо я так 

відчуваю,  що без них не обійдеться і тільки спільними     зусиллями  ми 

зможемо  дотиснути  цю ситуацію на  рівні бюджетного  комітету. Як нам 
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далі діяти  в кожній з фракцій і під час сесійної зали, я думаю, що тут не 

треба когось навчати. Я тільки, користуючись нагодою, звертаюсь до 

кожного з членів комітету, ті рішення, які ми сьогодні підтримали, 

спробувати максимально відстоювати на рівні своїх фракцій, щоб ми могли 

єдиним, спільним, узгодженим фронтом виступити в сесійній залі і… 

 

_______________. Народним фронтом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Точно. І точно відстояти ті критичні речі, які вкрай 

важливо обов'язково відкорегувати в проекті бюджету 2015 року, а також в 

проекті змін до тих кодексів - Бюджетного і Податкового, які будуть внесені 

урядом. 

Будь ласка, Наталія Василівна Новак. 

 

НОВАК Н.В. Руслане Петровичу, у мене питання. Я так зрозуміла, що 

все проголосоване тут, воно піде, як поправки. Так? До другого читання. І 

там будуть вказані всі прізвища тих, хто голосував за ці поправки. Так? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа в тому, що згідно процедури розгляду 

бюджету не має процедури першого читання у вигляді поправок, а є таблиця 

так званих бюджетних пропозицій бюджетного Комітету, куди включаються 

всі пропозиції, які надходять комітету і бюджетний Комітет відповідно до 

цієї таблиці визначається, що, і вважає за доцільне врахувати, а що не 

врахувати в бюджетних пропозиціях.  

В разі, якщо вони… Не зрозумів. Ні, це бюджетний Комітет. В разі, 

якщо вони якісь пропозиції не враховують, то і комітет в особі суб'єктів 

права законодавчої ініціативи, які проголосували "за", тобто всіх членів 

комітету, я вважаю, що поправки повинні бути, саме так, відповідно 

виписані. Має право взяти слово під час сесії і вимагати поставити додатково 

на голосування ці пропозиції. 
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Я сподіваюсь, що ми зможемо на рівні бюджетного Комітету ці 

пропозиції провести. Якщо так трапиться, що якісь з них не будуть враховані, 

то тоді будуть відповідні необхідності нам додатково збиратися і вирішувати, 

як ми будемо діяти в сесійному залі. 

Якщо буде враховано на рівні бюджетного Комітету ці пропозиції, то 

за процедурою визначеною в Регламенті, парламент має право визначитись 

або він без постатейного і без пропозиційного голосування голосує одним 

голосуванням, або якщо вимагатиме сесійна зала, він зобов'язаний йти по 

кожній пропозиції окремо. Це вже питання не до нас, а до сесійної зали. Я би 

вважав, що перша – більш коректна пропозиція, якщо там будуть враховані 

наші пропозиції. Якщо ні, то будемо дивитися по ситуації. Попередньо так.  

Якщо буде необхідність завтра ще в оперативному порядку збиратися 

до засідання комітету з цього питання, я вас буду оперативно інформувати. 

Якщо не буде, то тоді ми домовляємося, що після засідання бюджетного 

комітету я вас поінформую про перебіг обговорення. Або якщо це трапиться 

так, що побачимося раніше до засідання бюджетного комітету, тому що я 

думаю, що завтра на 15 годину нам все рівно доведеться збиратися, як ми 

домовилися, то будемо ще раз додатково радитись з цього приводу на 

нашому засіданні, якщо у нас буде якась ясність з приводу того, як  

бюджетний комітет має за доцільне або можливе врахувати чи не врахувати 

наші пропозиції.  

Немає заперечень з приводу того, щоб ми на цьому обмежились в 

розгляді цього питання, подякували представникам суддівської влади і 

Центральній виборчій комісії, з ними попрощалися до завтра, а самі 

продовжили роботу нашого комітету. Немає? Будь ласка. Дякую. 

Роздали проект висновку? По РНБО.  

Шановні колеги, в нас залишилось тільки одне питання, яке ми 

визначили для розгляду сьогодні в порядку денному…  

 

_______________.  Депутати розбігаються.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, прикрийте, будь ласка, двері.  

За дорученням Верховної Ради ми сьогодні зобов'язані надати до кінця 

дня Комітету з питань національної безпеки і оборони свій висновок щодо 

проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Раду національної 

безпеки і оборони України" щодо удосконалення координації і контролю у 

сфері національної безпеки і оборони.  

Я знаю, що є різні бачення, є різні пропозиції, які висловлювались в 

тому числі на засіданні Верховної Ради. Разом з тим вам запропоновано 

висновок, який ґрунтується не тільки на баченні нашого комітету, а і на 

баченні висновку Інституту держави і права Корецького, Інституту 

законодавства Верховної Ради, а також  Академії правових наук України.  

Якщо є необхідність, я можу зачитати ще раз цей висновок. Якщо 

немає, то суть його зводиться до того, щоби. Враховуючи викладене, комітет 

дійшов висновку про те, що законопроект про Раду національної безпеки і 

оборони щодо вдосконалення координації контролю у сфері національної 

безпеки України не суперечить положенням Конституції України.  

 

 

 


