
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики  та правосуддя 

від 20 травня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету Р.П.КНЯЗЕВИЧ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …на нашому зібранні 17 членів комітету, що дає нам 

можливість відповідним законом, комітету розпочати наше засідання. 

Оголошую наше засідання відкритим. 

Сьогодні ми проводимо наше чергове засідання комітету, яке 

заплановано планом наших законодавчих робіт комітетських. І на ваш 

розгляд, як зазвичай, заздалегідь було розіслано проект порядку денного, 

який запропонований мною як головою комітету. Заради протоколу 

зазначаю, що в засіданні комітету бере вже участь 18 членів комітету. До нас 

приєднався наш колега Черненко Олександр. 

У вас на руках цей запропонований проект порядку денного. Він 

великий за об'ємом, як зазвичай. І тому невідкладно давайте ми будемо 

приступати до його попереднього розгляду. Він складається з двох основних 

розділів: перший – це питання, де комітет є головним, і традиційно питання, 

де ми не є головними, але відповідно до Регламенту даємо відповідь, 

висновок щодо конституційності того чи іншого законопроекту. Проект 

порядку денного вам розданий.  

Перед тим, як голосувати за основу, я хочу запропонувати. У зв'язку з 

тим, що у нас знову ж таки з об'єктивних причин відсутній секретар комітету, 

кандидатуру Руслана Михайловича Сидоровича як секретаря засідання 

сьогоднішнього комітету.  

Хто за такого роду пропозицію голови, прошу визначатися. Хто –  

проти? Утримався? Одноголосно.  

Справді, наш секретар, він зараз перебуває у складі української 

делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. 
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Якщо немає більше інших пропозицій, я ставлю за основу проект 

порядку денного, який вам розданий. Хто за те, щоб його підтримати в 

такому вигляді за основу, прошу визначатися. Проти? Утримались? 

Одноголосно. Рішення прийнято. 

Хто з шановних колег бажає внести якісь пропозиції, доповнення, 

вилучення з цього порядку денного, прошу зголошуватися до слова.  

Ігор Алексєєв, будь ласка. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, є пропозиція. Не зважаючи на всю 

важливість тих проектів, які є в порядку денному, все ж таки законопроект 

під номером 2862 розглянути першочергово, першим питанням порядку 

денного. Він стоїть 12-м, розглянути його першим. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В цьому є така потреба, якщо є  то немає питань, я не 

заперечую. Немає.  Я, наприклад, так само наполягав би на 2860. Але не буду 

наполягати.  Так, хто за те, щоб… 

Почекайте, я ставлю на голосування пропозиція Ігоря Алексєєва за те, 

щоб пункт 12  нашого порядку денного зробити пунктом  першим. Хто за 

такого роду пропозицію, прошу визначатися шляхом голосування. 

Одноголосно. 

Заради протоколу зазначаю, що участь у засіданні  комітету бере… 

 

_______________. Не одноголосно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не одноголосно. 

Тоді, будь ласка, ще раз зазначаю, що у нас вже 19, до нас колега  

Голубов Дмитро доєднався, ще раз. Хто за  таку пропозицію, визначаємося 

шляхом голосування. Це технічна річ друзі, тут наполягає товариш наш по 

комітету. 
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_______________. 13. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? Утримались? 

 

_______________. 3. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не може такого бути. 

 

_______________. Значить руки… Не опускайте руки – "за" поки не 

порахуємо. Давайте ще раз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – "за"? Люди,  не опускайте руки, все буде добре. 

 

_______________. 16. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто – "проти"?  Проти – нуль. Хто утримався? Троє 

утрималось. 

Результати голосування: з  19 присутніх 16 – "за", утрималось – 3. 

Проти -  0. Рішення прийнято.    

Голуб Владислав Володимирович. 

 

ГОЛУБ В.В. Дякую, Руслане Петровичу. 

Враховуючи те, що я є співавтором законопроекту  2860, я все ж таки 

тут просив би його  поставити тоді другим, щоб після… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може першим. 

 

ГОЛУБ В.В. Давайте не бавитися в ці речі. Насправді, поясню причину, 

бо по об'єктивних причинах у нас кворум інколи страждає, на жаль, комітету. 

А це дуже важливий законопроект, який дозволить запустити все ж таки 
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діяльність  Вищої раду юстиції.  Тому дуже важливо, щоб ми все ж таки його  

розглянули на  початку засідання комітету. Я буду вдячний за підтримку 

своїх колег.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені дуже приємно, що  Владислав Володимирович, 

згадав про цей законопроект, бо я як автор якось мені було  незручно його 

поставити  першим, я його скромно поставив останнім. Але дякую за  

розуміння необхідності проблематики, я просив би підтримати цю 

пропозицію. Хто – "за" з шановних колег,  визначаємося шляхом 

голосування.  

 

_______________. 16. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Проти? Утримались? Не може такого бути?   

Де Лозовий?  (Шум у залі) 

Ще раз говорю, хто –  "за"? Одноголосно, всі –  "за". Дякую. Рішення  

прийнято.  Одноголосно.  

Які ще є пропозиції до проекту порядку денного, який вам заздалегідь 

розданий? Немає більше пропозицій? Друзі, ще пропозиції є? Якщо немає, 

хто за такий проект порядку денного, щоб проголосувати його за основу з 

врахуванням тих  двох правок, які ми проголосували, Алєксеєва і Голуба.  

Прошу визначатись, хто – "за"? Проти? Утримались? Рішення прийнято 

одноголосно. Дякую. Всі – "за", всі 18 – "за".  Для протоколу зазначаю, що 18 

– "за". 

Друзі, хочу зазначити, що на засідання комітету запрошені і присутні: 

Парасюк В'ячеслав Володимирович – заступник директора департаменту 

юстиції і безпеки Міністерства юстиції України; Романчук Володимир 

Сергійович –  заступник директора департаменту фінансових органів 

державного управління Міністерства фінансів України; Баєв Віталій 

Валерійович –  заступник директора Координаційного центру з надання 
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правової допомоги. І, традиційно, Зіновій Васильович Холоднюк – голова 

Державної судової адміністрації, який єдиний особисто завжди відвідує з 

повагою засідання нашого комітету, за що ми йому дуже вдячні.  

Якщо немає інших пропозицій, давайте ми будемо потроху 

розпочинати роботу над проектом порядку денного… В цілому 

проголосували? В цілому проголосували ж?  Проголосували.  

За щойно зміненим проектом порядку денного, першим розглядається 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сплати 

судового збору за реєстраційним номером 2862. Суб'єкт права законодавчої 

ініціативи –  Кабінет Міністрів України. Якщо хтось із представників 

Кабінету Міністрів бажає висловити позицію Кабінету Міністрів, ми 

люб'язно готові надати слово. Якщо ні, то я можу надати слово голові 

підкомітету Ігорю Сергійовичу, щоб він, Алексєєву, щоб він довів позицію 

підкомітету. Хто з Кабміну готовий довести позицію? Не готовий. Тоді, Ігор 

Сергійович, будь ласка, до 3 хвилин.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, є прохання все ж таки давайте 

заслухаємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Державну судову адміністрацію 1 хвилину.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Державна судова адміністрація не є суб'єктом права 

законодавчої ініціативи. Ми обов'язково надамо їм слово. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Добре.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Але було би краще, щоб ви зазначили суть 

законопроекту, а потім Зіновій Васильович ……. пропозицію, яку він хоче 

внести і, я думаю, що логічно буде її підтримати. Я знаю, про що йдеться.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Да. Шановні колеги, вашій увазі пропонується 

законопроект за реєстраційним номером 2862. Він був зареєстрований 15 

травня 2015 року і ми вже 18 травня 2015 року отримали відповідне 

доручення Голови Верховної Ради України щодо необхідності невідкладно 

розглянути цей законопроект на своєму засіданні. Така нагальна необхідність 

розгляду цього законопроекту зумовлена тим, що він розроблений на 

виконання відповідних положень Меморандуму про економічну та фінансову 

політику між Україною та Міжнародним валютним фондом щодо 

необхідності подвоєння доходів від судового збору в реальному вимірі 

впродовж 2012 року.  

Більш того, ця вимога стоїть як структурний маяк на травень в 2015 

році. Саме тому розроблявся цей законопроект. Була утворена робоча група з 

представників Міністерства юстиції, представників Державної судової 

адміністрації, усього суддівського корпусу, був доопрацьований цей 

законопроект, який враховує всі пропозиції, зауваження. Крім того, 

концептуально він повністю погоджується з представниками Міжнародного 

валютного фонду, який приймав участь в роботі цієї робочої групи. 

Буквально потезово, що пропонується цим законопроектом. 

По-перше, даним законопроектом запропоновано застосувати єдиний 

підхід до визначення ставок судового збору в усіх судових юрисдикціях, що 

урівнюватиме суди загальної, господарської та адміністративної юрисдикції 

у їх фінансовій доступності для відповідних учасників судового 

провадження. 

Крім того, законопроектом пропонується запровадити загальну систему 

диференціації ставок судового збору всього лише за двома критеріями. 

Перший, залежно від особи позивача, чи то фізичні, чи то юридичні особи. І 
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друге, це за характером спору, чи то майнового, чи не майнового характеру. 

Крім того, суттєвою новацією даного законопроекту є запровадження на 

відміну від існуючої практики підвищених ставок судового збору при 

звернення до кожної вищої судової інстанції.  

Крім того, одна з ключових, я вважаю, принципових новацій цього 

законопроекту – пропонується виключити органи державної влади з числа 

суб'єктів, що звільняються від сплати судового збору. Як ми знаємо, зараз є 

певна кількість суб'єктів органів державної влади, які звільняються від 

сплати судового збору. І, на жаль, є непоодинокі випадки, коли органи 

державної влади навпаки не виконуючи свою основну функцію, зловживають 

своїм правом на звернення до суду, враховуючи те, що вони звільняються від 

сплати судового збору.  

Загалом фінансово-економічне обґрунтування від прийняття цього 

закону, дійсно, виконує в повній мірі вимогу, яка поставлена Міжнародним 

валютним фондом, і передбачає подвоєння надходжень від сплати судового 

розміру, що становитиме близько 2,6 мільярда гривень. Прошу підтримати 

зазначений проект за основу. Є відповідний висновок підкомітету. 

Вибачаюсь, комітету, який рекомендує прийняти цей законопроект за основу 

і обговорити. Є певні зауваження і пропозиції щодо набрання чинності цього 

закону. І прошу всіх долучитьсь до обговорення щодо цього законопроекту.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Сергійович.  

Я думаю, шановні колеги, оскільки до нас приєднався в роботі 

заступник міністра юстиції Анатолій Володимирович Янчук, було би 

правильно дати можливість скористатися нагодою і кілька слів від 

Міністерства юстиції, точніше від Кабінету Міністрів, заступнику міністра 

висловити. А потім ми задамо запитування доповідачам і будемо 

обговорювати.  
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Нема заперечень? Будь ласка, Анатолій   Володимирович, до трьох 

хвилин, якщо можна. 

 

ЯНЧУК А.В. Дякую, пане головуючий. Вітаю, шановні народні 

депутати! Повністю приєднуюся до слів Ігоря Сергійовича. Так, дійсно, якщо 

дуже коротко, концептуально чотири позиції містить цей законопроект.  

Перше. Це  уніфікація  ставок судового збору. Причому їх підняття є 

абсолютно несуттєвим у загальному вимірі. 

Друге. Це введення зрозумілої, простої  системи  диференціації ставок 

судового збору. Вони будуть відрізнятися лише залежно від особи, це  

юридична або фізична особа-позивач. І залежно від характеру спору: 

майновий він чи немайновий. 

Третє. Це  позбавлення пільг органів державної влади від сплати 

судового збору. 

І четверте, це концепція, коли кожна наступна судова інстанція коштує 

дорожче, ніж попередня. Це  загальносвітова практика.  

В цілому цей законопроект є результатом певного  компромісу і  

переговорів з врахуванням думки судової системи, з врахуванням позицій 

державної судової адміністрації. І головне – це те, що він дозволяє виконати 

вимогу МВФ, яка звучить наступним чином: "У реальному вимірі протягом 

12 місяців  надходження від сплати судового збору внаслідок  прийняття 

відповідних змін  до законодавства мають збільшитись вдвічі". Є відповідний 

розрахунок Державної судової адміністрації, що дозволяє виконати цю 

вимогу  МВФ. В решті ми намагались знайти певний компроміс і баланс між  

забезпеченням доступу до правосуддя і зміною регулювання сплати та 

обчислення судового збору. 

Дуже прошу народних депутатів підтримати  цей законопроект у 

першому читанні. Це нам вкрай важливо  зробити у травні. В цілому,  

……….. навіть звучить прийняти його  в цілому в травні, але я можу собі 

дозволити  просити вас підтримати  його в першому читанні.  Дуже дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. 

Я думаю, що є сенс зараз дати голові судової адміністрації можливість 

висловити його позицію, а потім вже комплексно обговорити. 

Зиновій Васильович, будь ласка,  до трьох хвилин.  

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Дякую, Руслане Петровичу.  

Шановні народні депутати! Дійсно, була створена  робоча  група 

Міністерством юстиції по завданню уряду і Державної судової адміністрації. 

ми відпрацювали цей проект закону. До цього долучилися експерти 

Міжнародного валютного фонду. Після цього, коли проект закону був 

підготовлений, провели круглий стіл, залучили до цього і науковців, і 

суспільство. Всі пропозиції, які були на круглому столі висловлені, ми їх 

врахували, ми їх доопрацювали, тому прохання підтримати цей законопроект 

на засіданні комітету. І ще один момент, на якому на сьогоднішній день 

наполягає Міжнародний валютний фонд, ми його просто не врахували, щоб 

закон набрав чинності не пізніше чим 1 вересня 2015 року. Прошу врахувати. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Зіновій Васильович. Дякую доповідачам.  

Хто має з шановних колег, будь-які запитання до трьох доповідачів, а 

там визначаємося хто має до кого?  

Руслан Сидорович, скажіть, будь ласка,  до кого? 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. До Ігоря Сергійовича. Я тут в матеріалах не 

знайшов чи є висновки ГНЕУ, чи Юридичного управління, чи немає в 

матеріалах наразі поки що? 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Висновок Юридичного управління він … 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  До другого читання.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  До другого читання буде готовий.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А ГНЕУ? 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Юридичне управління до другого читання. А ГНЕУ, 

він так само є дорученняу парламенту, щодо його необхідності. В матеріалах 

справи станом на цей час, ще в матеріалах справи немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто має ще до доповідачів запитання, з членів 

комітету? Немає? Хто хоче взяти участь в обговоренні? Давайте по черзі вже. 

Перший –  Сергій Алєксеєв, далі –  Сидорович Руслан Михайлович, а далі 

будемо дивитися вже. До трьох хвилин, якщо можна.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги! Я до хвилини. Шановні колеги! 

Пропоную підтримати цей законопроект, це головне в рівні всіх сторін 

позбавляє, державні органи від пільг, тобто ми забезпечимо конституційне 

право на рівність сторін в судовому процесі. Збільшується з кожною 

інстанцією апеляційні і касаційні скарги, збільшується ставка судового збору, 

що зменшить кількість не обґрунтованих апеляційних, касаційних скарг. В 

цілому законопроект позитивний, прошу його підтримати.  

І, по-друге, прошу підтримати  пропозицію голови судової державної 

адміністрації щодо набрання чинності цим законом 1 вересня. Тому що, до 

речі, є ще одне питання, просто дефіцит бюджету в судовій системі України, 

щоб не ввести його в патове становище. Дякую вам за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую за локанічність.  

Руслан Сидорович.  

 



11 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Теж постараюсь бути максимально коротким. В 

цілому, я вважаю, що, дійсно, даний законопроект є надзвичайно потрібний. 

Питань з платою судового збору вже накопичилось за тривалий час доволі 

багато. Водночас я виступатиму за голосування виключно в першому 

читанні, поясню чому.  

Значить, в нас, ну думати чи піднімуться ставки судового збору, чи не 

піднімуться є доволі складно. Чисто арифметично, вони звичайно мають 

піднятися, якщо виходити з того обсягу судових спорів, які існують на 

сьогоднішній день. Разом з тим, ми повинні чітко розуміти, що на жаль, на 

сьогоднішній день громадянам України дуже часто приходиться звертатися 

до судів не із-за того, що об'єктивно існує порушення права із-за 

неефективності нашої виконавчої гілки влади. Нічого з тим не зробиш, всі 

прекрасно розуміють ту ситуацію. І власне, та нижча ставка судового збору, 

яка існувала для громадян в адміністративних судах і в судах загальної 

юрисдикції, так званих там цивільних спорах, вона забезпечувала, ну скажімо 

……..до правосуддя.  

Тому даний законопроект як би має дві сторони медалі, тому я вважаю, 

що з цієї точки зору необхідно це питання проаналізувати, виважено підійти 

з тим, щоби безумовно, ті всі неузгодженості, які є атавізмами однозначно 

повиправляти, позабирати пільги в тих, хто ними користуватись не має 

права. Водночас прийняти такий закон на виході, який дійсно забезпечить 

нашим громадянам доступ до правосуддя. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Ігор……  

Шановні колеги, хто ще хоче виступити, будь ласка. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Шановні колеги, я теж буду дуже лаконічним. 

Насправді треба цей законопроект підтримати, поясню чому. 
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Він насправді є дійсно збалансований. З одної сторони підвищуються 

ставки судового збору при чому наголошу, при звернення до апеляційних, 

конституційних інстанцій, щоби не було зловживань при розгляді тих чи 

інших справ.  Разом з тим в цьому законопроекті, справді, передбачається 

низка категорій, які звільняються від сплати судового збору – це є учасники 

бойових дій, це і малозабезпечені особи, це інваліди, Герої України.  

Насправді є низка суб'єктів на яких будуть розповсюджуватись 

повністю пільги зі сплати судового збору. І дійсно треба погодитись з 

пропозицією щодо набрання чинності не 1 січня 16 року, як було 

запропоновано, а 1 вересня, оскільки дійсно дефіцит державної судової 

адміністрації, якщо не помиляюсь там біля 70 мільйонів гривень, які треба 

вирівнювати цю …….   Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає бажаючих більше?  

Дозвольте мені кілька слів сказати. Безумовно, законопроект треба 

підтримувати. У мене немає жодних сумнівів, що комітет його обов'язково 

підтримає. У мене тільки питання, що нам робити з набуттям чинності, бо 

якщо йде мова, що ми тут погоджуємося щодо можливості перенесення 

строків раніше на кілька місяців щодо введення чинності, то нам треба 

визначити, в який спосіб ми це можемо зробити. Ми ж не можемо так 

рішенням комітету поміняти строки набуття чинності. 

Є 2 шляхи: або суб'єкт права законодавчої ініціативи відкликає цей 

законопроект і вносить новий з новими строками, або суб'єкт права 

законодавчої ініціативи під час доповіді в сесійній залі може під стенограму 

сказати, що просить проголосувати в першому читанні з такою зміною, як ми 

мали. Це більш традиція, ніж, скажімо, законодавча форма вирішення 

питання, але вона в нас була. 

Або третій шлях: ми можемо голосувати тільки його за основу, а в 

другому читанні і в тому числі вносити зміни в цю частину. Якщо є інші 

шляхи вирішення, будь ласка, запропонуйте. Я готовий з ними погодитися. 
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Хто, Сидорович? Будь ласка. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Просто, якщо ми змінюємо,.. оскільки однозначно, 

що прийняття цього законопроекту до кінця цього року, воно впливатиме на 

показники бюджету ще в цьому році, то нам ще потрібно буде проходити 

бюджетний комітет, щоби дотримати процедуру проходження 

законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Алексєєв. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, насправді якщо ми його підтримуємо 

за основу, тут немає нічого складного, бо кожний з нас є суб'єктом права 

законодавчої ініціативи і може внести відповідні пропозиції, правки. Я 

особисто буду вносити такі правки, якщо він буде прийнятий за основу. 

Якщо є спільна позиція, що він повинен голосуватися за основу, в цілому, 

вже тоді при доповіді можна це…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную наступне. Давайте комітет буде діяти 

так, як передбачає Регламент. Він повинен дати висновки щодо голосування 

чи не голосування за основу. Він повинен і дасть висновок, що рекомендує 

Верховній Раді прийняти за основу. Якщо Верховна Рада вважатиме за 

можливе і не буде жодних заперечень народних депутатів щодо прийняття в 

цілому, то доповідачу ми можемо… Я візьму слово, або той, хто буде 

позицію комітету висловлювати, звернути увагу, що можливе голосування в 

цілому тільки з урахуванням такої-то норми закону. 

Приймається такого роду вирішення питання? Якщо немає інших 

думок, то, шановні колеги, прошу визначатися шляхом голосуванням щодо 

підтримки того проекту висновку комітету, який запропонований 

підкомітетом і озвучений головою підкомітетом Ігорем Алексєєвим щодо 

того, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти зазначений проект закону 
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за реєстраційним номером 2862 (суб'єктом права законодавчої ініціативи 

щодо якого є Кабінет Міністрів України) – за основу.  

Хто – "за", прошу визначатися. 

Прошу, пане головуючий, секретар…  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? 15 – "за". Хто – проти? Нуль. Хто 

утримався? Ні, нас вистачає. Утрималось 3. Результати голосування: 15 – 

"за", проти – 0, утрималось – 3. Рішення прийнято. Дякую. 

Наступне питання. Наступне питання порядку денного піде до нашого 

рішення, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо вдосконалення окремих положень з питань судоустрою (за 

реєстраційним номером 2860). Дозвольте, я доповім коротенько. 

Шановні колеги, тут не я тільки автор, а ціла низка наших колег по 

комітету, представники різних політичних фракцій. Це та проблема, яку нам 

треба вкрай швидко вирішувати. Ви пам'ятаєте, що, слава Богу, вчора 

відбулося доленосне голосування таємне шляхом подачі бюлетенів за членів 

Вищої ради юстиції, які дали можливість отримати вперше позитивний 

результат. Ми призначили за квотою парламенту двох членів Вищої ради 

юстиції і фактично відкриваємо можливість для того, щоб цей надважливий 

конституційний орган запрацював в повній мірі. Але є одна технічна 

проблемка. Вона пов'язана з тим, що, ви пригадуєте, коли ми приймали Закон 

про забезпечення права на справедливий суд, ми передбачили 

переформатування Вищої ради юстиції за винятком тих членів Вищої ради 

юстиції, які були призначені на свої посади з'їздом суддів, який відбувся в 

кінці минулого року. І зараз відповідно до закону для того, щоб цей орган 

запрацював з 20 членів в ньому повинен бути повноцінний кворум в 14 осіб. 

Для того, щоб ці …. члени Вищої ради юстиції, які призначені за квотою 

з'їзду суддів, могли скласти присягу і набути своїх повноважень чинний 
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закон передбачає, що  вони можуть  це  зробити виключно перед  з'їздом 

суддів. 

Наступний з'їзд суддів запланований на кінець цього року. Щоб не  

чекати з'їзд суддів і так би мовити знову не відкладати на певний період часу 

як на мене абсолютно неприпустиму річ, запуск  роботи цього  

конституційного органу. Є пропозиція, яка  викладена в цьому  

законопроекті. Суть його зводиться до того, що як виняток внести зміни до 

зміни до Закону про Вищу раду  юстиції, що  ті члени Вищої ради  юстиції, 

які були обрані до  набуття чинності цим законом з'їздом суддів  складають 

свою присягу Верховній Раді України. 

Це одноразова дія на перспективу, надалі  вони будуть складати таку 

присягу перед  з'їздом суддів. Так   само як виняток пропонується, щоб ті, хто 

за посадою входить до складу Вищої ради юстиції змогли скористатися своїм 

право і скласти присягу. Тим більше, що з трьох фактично членів Вищої ради 

юстиції двоє вже склали присягу саме  на засіданні Верховної Ради, 

залишився тільки Генеральний прокурор.    Щоб зняти цю проблематику  нам 

було би бажано, щоб ми сьогодні цей законопроект  розглянули на комітеті. 

Завтра він за згодою  всіх фракцій парламенту буде стояти в порядку 

денному. Якщо ми підтримаємо його на комітеті, буду вас просити завтра 

переконувати свою фракцію щодо  того, щоб ми його оперативно прийняли і 

вже буквально з наступного тижня  Вища рада юстиції запрацювала. Все. Я 

доповідь закінчив. Хто хоче задати мені  запитання чи висловитись, будь 

ласка. 

Немає заперечень? Якщо  немає, то  вашій  увазі пропонується  проект 

висновку, яким варто було би запропонувати парламенту прийняти його за  

основу та в цілому. 

Тому що там в принципі немає, щоб відправити до другого  читання, а 

якщо ми завтра це не приймемо ми знову відкладаємо на три тижні і це мені 

здається, неправильно. 

Немає інших заперечень? 
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______________.   Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо заперечень немає, прошу висловитись шляхом 

голосуванням за такий проект  висновку комітету. Хто –"за"? Проти? 

Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. 

Давайте визначимо, хто буде доповідачем?  По першому питанні я 

пропоную Алексєєва на сесію парламенту, а по-другому, я тоді  вже 

висловлюся як автор, якщо немає заперечень. Немає. Дякую. 

Йдемо далі по порядку денному ми повертаємося фактично до того 

порядку, який був запропонований, проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих, законів України, вибачте, (щодо захисту інвестицій та 

гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю) (за 

номером  1048). Суб'єкт права законодавчої ініціативи –  наш колега по 

комітету Сергій Міщенко. Доповідати має Шпенов, голова підкомітету. І 

його немає.  

Якщо його немає, я, шановні колеги, тоді зачитаю проект висновку 

комітету, який запропонував підкомітет. Але, якщо є бажання в суб'єкта 

права законодавчої ініціативи висловити позицію, то… Немає? То тоді я 

зачитаю проект висновку, який нам рекомендує підкомітет, далі будемо 

визначатися. 

Згідно з пояснювальною запискою, нагадаю, що законопроектом 

пропонується внести до Цивільного кодексу України та Закону про 

господарські товариства зміни, які спрямовані на вирішення проблеми 

невиконання учасниками товариства з обмежувальною відповідальністю 

обов'язку щодо формування статуту капіталу, що досить часто приводить до 

ситуації, коли неможливо провести загальні збори товариства, що суттєво 

ускладнює а іноді навіть унеможливлює діяльність товариства.  

Проведений аналіз законопроекту дає підстави для таких висновків 

підкомітету, які рекомендовано комітету. Згідно з Конституцією єдиним 
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органом законодавчої влади в Україні до повноважень якого належить 

прийняття закону є парламент, Верховна Рада.  Виключно з законом 

визначаються засади цивільно-правової відповідальності.  

Прийняття вказаного проекту на думку підкомітету з питань 

цивільного та адміністративного законодавства дозволить забезпечити 

безперервну діяльність товариства з обмеженою відповідальністю та 

захистити права його учасників, зокрема інвесторів, які добросовісно 

сплатили свої внески в статутний капітал товариства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради своїм 

висновком на законопроект зазначив, що законопроект може бути прийнятий 

за основу з висловленими певними  зауваженнями і пропозиціями. 

Міністерство юстиції своїм висновком теж висловив низку зауважень до 

законопроекту, які можуть бути враховані під час  його прийняття в цілому.  

Враховуючи викладене підкомітет пропонує Комітету з питань 

правової політики та правосуддя рекомендувати Верховній Раді проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інвестицій 

та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю за 

номером 1048 від 27 грудня 2014 року поданий народним депутатом 

Міщенком прийняти за основу. 

Хто з шановних колег має якісь …….. порядку денного, вибачте, 

проекту висновку, пропозиції чи зауваження?  

Є пропозиція підтримати зазначений висновок  підкомітету як 

висновок  комітету. Хто за такого роду  пропозицію, висловлюємося шляхом 

голосування.  

Хто – "за"? Проти?  Утримались? Одноголосно.  Дякую. Рішення 

прийнято.  

Наступне… (Шум у залі)  Будь ласка. Тільки всі, шановні колеги, не 

покидайте, бо у нас автоматично пропадає кворум. (Шум у залі)  
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Ми не можемо далі рухатися, у нас вже нема кворуму. Ні. Раз, два… 

сім… Якраз сімнадцять. Ну якщо дуже-дуже не терпиться, давайте на 30 

секунд. 

Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального 

кодексу України  щодо терміну дії судового рішення (за номером 1160).  

Нема колеги Грановського? 

Друзі, я тоді теж озвучу проект висновку підкомітету, який теж каже,  

згідно з пояснювальною запискою мета законопроекту – надання можливості 

створення ………більш якісного ………… на оскарження судових рішень. 

Для реалізації цієї мети пропонується внести зміни до  статті… частини 

першої статті 365 Цивільно-процесуального кодексу, відповідно до яких 

збільшити ……строк для подання заяви… Років, вибачте, створення для 

подання заяви про перегляд судових рішень з дня ухвалення судового 

рішення, яким підтверджується факт неоднакового застосування судом 

касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права. ………….. 

змісту судових рішень подібних правовідносин. 

Підкомітет виходить з того під час розгляду цього законопроекту, що 

частина перша статті 356 ЦПК передбачено, що заява про  перегляд  судових 

рішень  подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, 

щодо якого  подано заяву про перегляд або з дня ухвалення судового 

рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, 

передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього  кодексу.   

Якщо воно ухвалено пізніше, а не… пізніше одного року з ухвалення 

судового рішення про  ……якого подається заява.  

Збільшення строку ………..судового рішення,  яким були……………. 

Правовідносини може негативно вплинути на прва та інтереси не тільки  

старій даній справі, а і інших зацікавлених осіб, що створять нові судові 

спори, відповідно збільшать тривалість розгляду судових спорів. 

Крім того, слід зазначити,  що на момент подання проекту була чинної 

редакції статті 356 ЦПК України до прийняття Закону про забезпечення 
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права на справедливий суд. А з цією редакцією в частині першій вказаній 

статті було посилання на пункт 1 частини першої статті 355 цього кодексу. 

Після набуття чинності Закону про забезпечення права на справедливий суд, 

частина першою статті 356 ЦПК має посилання на пункти 1 і 2. Таким чином, 

додається підстава неоднакового застосування судом ……… інстанції  одних 

і тих самих норм процесуального права про оскарження судового рішення, 

яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або, яке прийнято з 

порушенням правил підсудності та встановлення, або встановлення законом 

компетенції судів щодо розгляду цивільних справ.  

До того ж законопроект потребує редакційного доопрацювання, 

внесення не змін, а зміни щодо чого стосується зміни зазначені тільки в 

поданні, а в назві самого проекту ………….. до нього нічого про це не 

сказано. 

Комітет Верховної Ради, підкомітет, Комітет Верховної Ради з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією дійшов висновку, що 

відповідає цей законопроект вимогам антикорупційного законодавства, а 

Комітет з питань бюджету прийняв рішення, що він не матиме впливу на 

показники бюджету.  

Міністерство юстиції не підтримує даний законопроект і звертає увагу 

на таке. Статтею 6 Конвенцією про захист прав і основоположних свобод 

кожним ґрунтується право на справедливий суд, публічний розгляд його 

справи впродовж розумного строку належним і ……… судом встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного 

характеру.  

В своєму рішенні у справі "Бухвець проти Німеччини" Європейський 

суд з прав людини зазначив, що при визначенні розумності строку береться 

до уваги строк, який включає в себе всі стадії судового провадження у всіх 

судових інстанціях. 

Разом з тим, Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у 

справі ………. проти Греції підкреслив, що закріплений статтею 6 конвенції 
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права на суд було б ілюзорним якби правова система держави дозволяла, щоб 

остаточне рішення залишалось недіючим, не шкодило одній із сторін. Отже, 

на виконання будь-якого судового рішення повинен розглядатися як 

невід'ємна частина самого суду.  

Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект та 

висловивши свої зауваження, вважає, доцільним повернути його на 

доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи. Зокрема, на думку, 

управління запропоновані в проекті зміни, якщо буде визнана необхідність їх 

прийняття, доцільно вносити не лише до ЦПК України, а й і до аналогічних 

за змістом статей Господарського процесуального кодексу та Кодексу 

адміністративного судочинства. Але в цьому разі судові рішення,  які 

……………. вирішені ……….. учасників можуть бути скасовані протягом 

трьох  років після ухвалення. В наслідок чого регулювання даних відносин 

можуть бути істотно змінені. На підставі викладеного підкомітет рекомендує 

комітету рекомендувати Верховній Раді проект Закону про внесення змін до 

Цивільно-процесуального кодексу щодо терміну дії судового рішення за 

нормою, 1160, поданий народним депутатом Власенком, повернути суб'єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Хто з колег має які пропозиції, думки з цього приводу? Будь ласка, 

колега Помазанов. Тільки дуже коротко, якщо можна. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, да, дуже коротко. Ми бачимо 

дуже багато зауважень. Цей законопроект, він суперечить і міжнародним 

правовим нормам. Тому я пропоную не повертати на доопрацювання, 

оскільки тут немає що доопрацьовувати: тільки два слова вноситься. А 

пропоную висновок – відхилити цей законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які є інші думки, інші пропозиції? Руслан 

Сидорович. 
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СИДОРОВИЧ Р.М. Теж дуже коротко. Я, безумовно, дуже поважаю 

нашого колегу, автора даного законопроекту. Але виходячи як би з усіх 

позицій, які були висловлені, дійсно доопрацьовувати як би особливо нічого. 

Безумовно, я був би за набагато більшу дискреацію наших судових органів. 

Але до того часу, поки ми не наведемо порядок у судах, права на вакханалію 

в судових процесах пускати не можна. Тому підтримую пропозицію колеги 

Помазанова. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, друзі. Хто ще хоче висловитися або 

обговорити ту пропозицію, яка була внесена Помазановим? Будь ласка. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція, щоби підтримати колегу Помазанова і 

запропонувати зміни до проекту, внесеного підкомітетом, а саме в частині 

того, щоб рекомендувати парламенту не направляти на повторне 

доопрацювання цього законопроекту, а рекомендувати його відхилити за 

результатами розгляду в першому читанні. Правильно я зрозумів вашу 

пропозицію? 

 

_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає інших думок, то я б все ж таки 

запропонував поставити спочатку його пропозицію. Якщо вона набере, тоді 

повернемося до тієї пропозиції, яка була озвучена. 

Хто за те, щоб підтримати проект висновку з тією правкою… Давайте 

так, правку Помазанова, хто за те, щоб підтримати? Хто "за", прошу 

визначатися. Одноголосно. 
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Хто за те, щоб проект висновку з урахуванням правки Помазанова 

прийняти за основу і в цілому, прошу визначатися. Одноголосно. Дякую. 

Рішення прийнято.  

Доповідачем визначаємо Грановського чи хтось? Грановського.  Чи 

може Помазанов хоче висловити позицію, я не заперечую? 

 

_______________. Грановського. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, давайте дальше, бо ми знову зупинились.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України  щодо 

призначення  на посади заступників керівників органів державної влади. 

(реєстраційний номер 1224). Пинзеник, Гринів –  суб'єкти права законодавчої 

ініціативи. Наша колега, голова підкомітету Новак Наталя Василівна 

доповідає, але вона зараз відсутня. Якщо  дозволите, я теж зачитаю проект 

висновку підкомітету, який він рекомендує комітету. Прошу набратися 

терпіння проект об'ємний за розміром.  

Він у вас є на руках? І ви, я сподіваюсь, що  ознайомились глибоко. 

 

_______________. Глибоко-глибоко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підкомітет рекомендує  комітету будувати  у 

Верховній Раді  проект висновку щодо  того, щоб рекомендувати за 

результатами розгляду в першому читання прийнятий  зазначений проект за 

основу – з обов'язковим  доопрацюванням у другому читанні.  

Є пропозиція, Ігор Алексєєв.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Просто до  уваги членів комітету, просто хочу з вами  

порадитися і обговорити. Насправді, прийнята в першому читанні  нова 

редакція Закону про державну службу, яка є спільною позицією   

Адміністрації Президента і Уряду, яка  абсолютно по-іншому врегульовує 
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питання   функціонування і  секретарів у міністерствах. Тут цього немає і як 

ми будемо виходити з цієї ситуації? Що в принципі нова редакція Закону про 

державну службу рано чи пізно вона все одно буде підтримана. А цей  закон 

він все одно йде в розріз з тими концептуальними положеннями, які  

закладені в новій редакції Закону про державну службу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще думки в шановних колег? Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я не бажаючи виходити в конфлікт з 

представниками  політичної сили, яка  є співавторами, але абсолютно 

повністю підтримую позицію висловлену Ігорем Сергійовичем. Тобто я 

думаю, що  враховуючи те, що законопроект є поданий і він поданий згідно 

чинного законодавства, яке існує на сьогоднішній день у нас формально 

немає причин його заперечувати в принципі і відхиляти, рекомендувати до  

відхилення в принципі. Тобто просто зі сторони авторів законопроекту не 

наполягати на включенні його до порядку денного, до голосування. І навпаки 

пришвидшувати процес прийняття Закону про державну службу, і тоді у нас 

ця проблема відпаде автоматично.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тут у нас нема проблем. Він вже включений до 

порядку денного.  Тобто ми зараз навіть не обговорюємо цю проблематику. 

Іде мова про те, що може є логіка нам іти далі за тією традицією, яка 

склалась в стінах комітету, коли минулий раз ми відговорили нашого голову 

підкомітету Шпенова в доцільності його змін саме у зв'язку з тим, що 

напрацьовується нова редакція Закону про державну службу, яка прийнята в 

першому читанні. І, ну, якщо це консенсусне рішення, то, звичайно, давайте 

тоді підтримаємо пропозицію  Ігоря Алексєєва, щоб направити на 

доопрацювання і рекомендувати висловити свої пропозиції під час розгляду в 

другому читанні Закону про державну службу. Якщо вони не будуть 

висловлені, то тоді доопрацьований законопроект після прийняття в цілому 
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Закону про державну службу ми обов'язково розглянемо і будемо 

підтримувати за основу.  

Приймається така позиція? Хто за такий проект висновку комітету, 

прошу визначатись шляхом голосування. Прошу порахувати голоси.  

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Даєте команду ……… 

Дякую. Одноголосно.  

Просто мені дух перекрили. 

 

_______________. Ні, я просто уточнив позицію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не про вас. Я не про вас. 

Так, як нема кворуму? Та що це таке?  

Почнемо розгляд. Так, наступне питання. Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення строку видачі 

виконавчих документів) (реєстраційний номер 1225). Доповідає… Тут 

суб'єкт права законодавчої ініціативи відсутній між іншим, Різаненко. Але 

він звернувся офіційно з листом до комітету з проханням у зв'язку з тим, що 

він перебуває в робочій поїздці від імені парламенту в Сполучених Штатах 

Америки, дати можливість в.о. помічнику-консультанту озвучити коротеньку 

позицію щодо цього законопроекту.  

Я би просив, шановних колег не заперечувати, тому що він, справді, 

відбувається, перебуває в офіційному відрядженні. Або ми тоді відкладати і 

повинні чекати, коли по регламенту він буде на Україні. Немає заперечень?  

 

_______________. Немає заперечень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми всіх запрошуємо. Просто… 
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_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це їхнє право. Але він по регламенту має право 

брати участь, ми ж не можемо його обмежувати. Давайте дамо слово Скочку.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не заперечую. Але я попросив дати одне слово.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Помазанов.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Я абсолютно підтримую колег, ми можемо, в 

принципі, розглянути, у нас проект є, особливих зауважень для цього 

законопроекту немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми розглядати будемо. Просто…… 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Просто, щоб не затягувати час ми можемо просто 

голосувати і все.  

 

_______________. Що голосувати? Немає кворуму.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас немає кворуму, ми мусимо обговорити. Друзі я 

ж, як я вам можу під стенограму, що ви хочете, щоб я вам сказав. Ми 

обговорюємо законопроект. Тому я пропоную надати Скачку Олексію, якщо 

він присутній. Є. Будь ласка, Олексію, до 3 хвилин, якщо можна, а ми поки 

над кворумом працюємо.  
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СКОЧКО О.О. Доброго дня. Законопроект дуже простий за своєю 

суттю. Чинне процесуальне законодавство закріплює строк, протягом якого 

суд має видати виконавчий документ після реєстрації заяви. Це створює таку 

ситуацію, що судові рішення ставляться в залежність від волі судів видати 

або не видати виконавчий лист. З таких обставин суб'єкт законодавчої 

ініціативи вбачає необхідність у чіткому встановленні даного строку шляхом 

внесення змін до відповідних процесуальних законів.  

Є один момент розходження з Головним науково-експертним 

управлінням. Вони вважають, що доцільно було б встановити строк видачі 

виконавчого листа в один день. На нашу думку, доцільно залишити 

триденний строк як ми і пропонували, оскільки одноденний термін створить 

додаткове навантаження на судову систему і на, ну, судову адміністрацію, і 

таке інше. Все. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Дякую.  

Ігор Сергійович, будь ласка, від підкомітету позицію висловіть. А, не 

написано…  Будь ласка, вибачте. Просто в порядку денному написано, що що 

Алексєєв. 

Василь Петрович Яніцький. Ні, ну я ж не можу керівництву через 

голову стрибати, ви що. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П. Дійсно, на розгляд комітету наданий проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення 

строку  видачі виконавчих документів) (реєстраційний номер 1225), поданий 

нашим колегою народним депутатом України Павлом Різаненком.  

Є висновок, я його може коротенько зачитати або коротенько сказати 

як би от висновки інших комітетів.  Висновок ГНЕУ, за результатами 

розгляду в першому читанні проект може бути прийнятий за основу з 

наступним врахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Висновок 
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Мін'юсту, може бути прийнятий без зауважень. І висновок Комітету з питань 

запобігання і протидії корупції – відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Тому рекомендувати Верховній Раді України проект про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України поданий  народним депутатом 

Різаненком за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які запитання до доповідача?  

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П. Є законопроект 2572, де також є формулювання цих 

положень, там термін один день. Тому в принципі, я думаю, що треба 

винести ці два законопроекти на розгляд сесії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми зараз до нього дійдемо. Давайте по черзі . 

Хто має до доповідача з цього законопроекту якісь запитання з членів 

комітету, з присутніх? Ні в кого нема?  Хто хоче в обговоренні висловити 

позицію? До трьох хвилин.  

Будь ласка, Сторожук. Ну, так, будь ласка, Василь Петрович, ви ж 

бачите….. 

 

СТОРОЖУК Д.А. У мене питання. Тут доповідач говорив з приводу 

того, що… Я прослухав, говорили про, хто запропонував один день? 

Альтернативний законопроект, чи…  

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П. Це зауваження Головного науково-експертного 

управління. Вони кажуть, що доцільно було би встановити одноденний 

термін.  

 

СТОРОЖУК Д.А.  Ну, це, дійсно, правильно. Тому що тут загалом вся 

зміна в цьому законопроекті, ініціатива правильна, що потрібно усунути 
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колізію і встановити строк, який на сьогоднішній день відсутній і багато 

зловживань в цьому напрямку. 

В законопроекті, про який вже було згадано, 2572, в якому я є 

співавтором, ми також зачіпаємо ці норми. Ми дещо розширюємо коло 

статей,  в яких врегульовуємо ці питання, в тому числі і Закон про виконавче 

впровадження. Ми там рекомендуємо один день. Тому тут треба порадитися 

з колегами щодо доцільності саме. Сама ініціатива гарна і може бути  

прийнята, але вона тоді… тут у нас буде два законопроекти, в яких різна 

позиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну зараз будем думати. Хто ще хоче висловитися? Ну 

це та проблема, яку ми вже мали неодноразово, коли у нас є фактично два по 

суті однакові законопроекти, але вони є альтернативними, тому маємо 

визначатися, як нам діяти. 

Безумовно, формально ми  вільні, ми можемо і порекомендувати два за 

основу – хай сесійна зала  визначається. Але можемо і тут  між собою  

домовитись про те, що оскільки вони по суті пов'язані, то нема сенсу два 

рекомендувати. Краще рекомендувати один з них за основу, а  автору 

другого  просимо внести ті  пропозиції, які він вважає за доцільне внести до 

другого читання, який  ми обов'язково розглянемо і я думаю, врахуємо для 

того, щоб можна було  комплексно їх поєднати в другому читанні.  

Ігор Алексєєв хоче висловити позицію. Будь ласка. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, підтримую пропозицію Руслана 

Петровича. Все ж таки щоб в цій ситуації не порушувати Регламент, все ж 

таки є пропозиція обрати той  законопроект, який вносить пропозиції для 

максимальної кількості законодавчих актів, яка потребує ця ініціатива, щоби 

ми потім не вносили з порушенням регламенту  зміни до тих законів, які не 

охоплені тим чи  іншим законодавчим актом. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, а може ми зробимо мудріше? Давайте ми зараз 

заслухаємо Василя Петровича, хай він представить позицію по другому 

законопроекту ………законодавчої ініціативи, якщо вважає за доцільне. Ми 

просто зрозуміємо там, в чому різниця і якщо він більш комплексний і 

системні ший, може, дійсно, його рекомендуємо і будемо просити Різаненка 

ті пропозиції, які він висловив, обов'язково подати до другого читання.  Я 

думаю, що це компроміс, який ми можемо найти. 

Нема заперечень? Дмитро Анатолійович, хочете висловити, будь ласка. 

Якщо ні, то я оголошую до розгляду  проект Закону про  внесення змін до 

деяких законодавчих актів  (щодо забезпечення  справедливості, прозорості, 

своєчасності та ефективності виконання судових рішень) (2572). Сторожук та 

інші  суб'єкти права законодавчої ініціативи.  

Дмитро Анатолійович, будь ласка. 

 

СТОРОЖУК Д.А.  ……того, що сказав колега Ігор Алексєєв щодо цих 

двух законопроектів, це ініціатива, яка усуває прогалини щодо видачі саме 

виконавчих документів. Що стосується першого законопроекту, це вже якщо 

робити порівняння, воно вносить зміни до трьох статей, це до трьох кодексів. 

Але ми говоримо, що потрібно розширювати ці статті, тому що ми ж не 

захопили Закон України "Про виконавче провадження",  коли ми говорим 

саме про виконавчі документи і про вимоги до нього, які ставляться перед 

законом щодо строку його видачі.  

Далі. Ми пропонуємо обмежити цей строк негайною видачею цього  

виконавчого документу, а не надавати строк три дні. Коли вже є постанова, 

то чому затягувати цей процес? Нічого з судами не трапиться, а на 

сьогоднішній день є велика  проблематика…….. проблему, коли рішення є, а 

до виконавчої служби дійти не можна, тому що виконавчі документи не 

виписуються. Це перший момент. 

Другий момент. Ми також розширюємо нашим законопроектом 

повноваження державного виконавця щодо розшуків боржників за 
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виконавчим документом. Також…  також ми встановлюємо строк щодо  

негайного… негайної видачі в судовому засіданні виконавчого документу, 

що не було охоплено попереднім законопроектом. Тільки за письмовою 

заявою і протягом трьох днів надсилається, щоб  захистити сторін зразу в  

судовому засіданні видавати ці копії. Щоб це було законодавчо 

врегульовано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Дмитро Анатолійович. Василь Петрович, 

будь ласка,  думку підкомітету щодо законопроекту  за номером 2572.  

Василь Петрович Яніцький. Виключіть, будь ласка,  кнопочку. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П.  На розгляд комітету поданий ще один законопроект – 

проект Закону  про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення справедливості і прозорості, своєчасності та ефективності 

виконання  судових рішень (реєстраційний номер 2572), поданий народними 

депутатами України Сторожук та іншими нашими колегами.  

Згідно Пояснювальної записки до законопроекту, він  розроблений з  

метою  створення умов для захисту прав та інтересів учасників процесу 

шляхом усунення прогалин та колізій в законодавстві, встановлення строків 

здійснення  повноважень……в частині видачі виконавчих листів та 

врахування зауважень Європейського суду з прав людини щодо системного 

порушення Україною своїх зобов'язань, зменшення навантажень на суд та 

позбавлення його  від виконання невластивих йому функцій, приведення 

законодавства України у відповідність до найкращої європейської практики. 

Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до Закону 

України "Про виконавче провадження", Цивільно-процесуальний України. 

Господарсько-процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства 

України шляхом включення до них відповідних положень, які закріплюють 

строк видачі судами виконавчих документів стягувача.  
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Виходячи із сказаного, зміст законопроекту відповідає закладеним у 

Конституції України основним засадам судочинства.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України вважає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень та пропозицій.   

Тому на підставі викладеного вище, Комітет з питань правової 

політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо 

забезпечення справедливості, прозорості, своєчасності та ефективності 

виконання судових рішень (реєстраційний номер 2572), поданий народними 

депутатами України Сторожуком та іншими нашими колегами, прийняти за 

основу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які запитання до доповідачів? Будь ласка, до одної 

хвилини. Є в членів комітету присутніх? Немає. Тоді переходимо до 

обговорення. Хто хоче висловитись з приводу тих двох законопроектів, які 

щойно ми розглянули? Сидорович, Помазанов, будь ласка, до 3 хвилин.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я коротко. З приводу другого законопроекту хотів 

закцентувати увагу на наступному. Значить. на сьогоднішній Радою судовою 

реформи, Ігор Сергійович підтвердить, 6 травня ми засідали і розглядали 

пакет двох законопроектів, які становлять комплексну системну реформу 

виконавчого провадження розробленого спільно з рядом народних депутатів, 

Адміністрацією Президента, Міністерством юстиції і було затверджено 2 

законопроекти про державну приватну службу і приватних виконавців, і 

новий проект про виконавчі провадження, який, як ми, члени Ради судової 

реформи, знаємо Президент мав би вносити позачергово вже буквально 

самими найближчими, ну, самим найближчим часом. Тому, коли ми 

говоримо… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Звідки ви це знаєте?  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Ні, ну, ми ж працюємо над законодавчими змінами 

і виставляємо якусь там пріоритетність ………. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поінформованість вражає ваша.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Ні, ну, в складі робочої групи було проведено, з 

січня місяця ми працювали над даною тематикою, було опрацьовано маса 

матеріалу, і просто я ніяким чином не заперечую чи якби підготовлені є 

запропоновані зміни до Закону про виконавче впровадження. Разом з тим, 

звертаю увагу на те, що, в принципі, цей закон мав би самим найближчим 

часом бути викладений уже в новій редакції і тут дуже чітко потрібно 

розуміти, яким чином воно далі буде рухатися, щоб ми не створювали 

якихось правових колізій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це до кого питання? Давайте до Сторожука, будь 

ласка.  

 

 _______________. Я відкоментую цю ситуацію. В даному випадку, 

коли ми говоримо про виконавче провадження ми змінюємо тут тільки одну 

норму і вона в будь-якому випадку не йде в протиріччя зареформованої 

системи. Ми спрощуємо захист в тому випадку, коли раніше державний 

виконавець мав йти до суду для того, щоб оголосити боржника у розшук. 

Зараз ми надаємо йому це право робити самостійно за власною постановою. 

Тому таке право буде і, наскільки мені відомо, і в тих законопроектах, які є 

вже підготовлені.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цікава пропозиція…….  
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_______________. Я лише хотів якби своїм колегам звернути увагу, що, 

коли ці законопроекти будуть проходити сесійну залу, а, наприклад, нова 

редакція Закону про виконавче провадження вже буде прийнято, щоб ми 

часом не внесли зміни в закон, який вже на той момент теоретично може 

втратили силу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Побачимо. Життя покаже. Будь ласка, Алексєєв. Ні, 

вибачте, Помазанов і Алексєєв, я вже голосив просто.  

Вибачте, будь ласка, Андрій Віталійович.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, щоб не затягувати час ми всі 

побачили, в принципі, що перший законопроект 1225 вужчий є трохи ніж 

2572 і навіть, якщо не враховувати положення, що стосуються виконавчої 

служби у законі 2572, він є ширшим першого законопроекту. Тому я все ж 

таки пропоную прийняти його за основу, щоб не втрачати час і 

рекомендувати попередньому автору, попереднього законопроекту все ж 

таки до другого читання внести свої правки, якщо буде необхідність. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Алексєєв Ігор, далі –  Яніцький Василь Петрович 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, абсолютно не заперечуючи ту 

обставину, що дійсно розробляється нова редакція Закону про виконавче 

провадження, виконавчу службу і дійсно буде внесено від Президента як 

першочерговий законопроект все ж таки ця ініціатива, в першу чергу, 

спрямована на те, щоб доповнити відповідні процесуальні кодекси, які не 

будуть змінюватись новою…  Да. Не будуть змінюватись новою редакцією 

Закону про виконавчі провадження і в цій частині абсолютно немає ніяких 

протиріч і накладень на тексти документів.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Яніцький  Василь Петрович.  

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П. Шановні колеги, я також підтримую своїх колег 

стосовно коментарі до цих законопроектів. І дійсно вважаю, що законопроект 

2572 він більш містить інші положення, що регулюють порядок і строки 

видачі інших процесуальних документів, наприклад, таких як Ухвала про 

забезпечення позову. Тому цей законопроект є другий, мається на увазі, 

більш перспективним і підготовленим для роботи в парламенті.  

Водночас, в другому законопроекті запропоновано уніфікацію 

положення статті 368 ЦПК та 116 ГПК про видачу виконавчих документів 

зразками статті 258 Кодексу про адміністративне судочинство. Ця ідея 

передбачає можливість видачі виконавчих документів не тільки судами 

першої інстанції, але судами апеляційної та касаційної інстанції, якщо заява 

подана до відправлення справи в першу інстанцію. Це дасть можливість не 

втрачати по дорозі документи і більш оперативно працювати із сторонами. 

Тому прошу підтримати варіант другий прийняти за основу законопроект 

номер 2, який ми розглядали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

У нас варіантів немає, номер реєстраційний, мається на увазі, 2572. Хто 

ще хочу висловити позицію?  

Міщенко Сергій Григорович, будь ласка. Тільки, якщо можна, 

лаконічніше  трошки.  

 

МІЩЕНКО С.Г. Значить, рішення по 2572 прийняти за основу. По 1225 

на доопрацювання автору до другого читання правки свої внести. Голові 

комітету направити лист на Голову Верховної Ради про те, щоб вони 

розглядалися разом ці законопроекти як тотожні і аналогічні. Якщо буде 
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прийнятий президентський законопроект, а він має право першочергового 

прийняття, тоді всі ці 2 законопроекти просто будуть відхилені. От і все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще хоче висловити позицію? Немає? Спільне 

бачення?  Погоджуємося, так? Тоді, шановні колеги, я пропоную наступний 

проект висновку комітету, який, очевидно, базуватиметься на тому проекті, 

який запропонував підкомітет. Оскільки, справді, у нас схожа ситуація з тією, 

яка була довкала Закону про забезпечення права на справедливий суд, щоби 

не повторювати ситуацію, коли ми два закони приймали за основу, а потім не 

знали, що з цим робити. Варто, напевно, зараз все ж таки звернути увагу 

парламенту на те, що вони поєднані. Я не кажу, що вони альтернативні, але 

вони за логікою і за змістом є поєднані між собою. І їх доцільно справді 

принаймні розглядати один за одним або якось поруч, щоб ми могли 

сформувати і позицію для сесійного залу, який мав би приймати усвідомлене 

рішення. А від імені комітету рекомендувати законопроект 2572 прийняти за 

основу. Натомість, суб'єкту права законодавчої ініціативи законопроекту 

1225 цей законопроект 1225, напевно, варто повернути на доопрацювання. А 

йому рекомендувати ті слушні пропозиції, про які ми сьогодні говорили, у 

вигляді поправок до другого читання подати. І комітет, я думаю, їх 

обов'язково врахує в своїй роботі до другого читання.  

Якщо немає інших бачень, зазначений проект висновку комітету прошу 

підтримати або не підтримати своїм голосуванням. 

Хто – "за", прошу визначатися. Проти? Утримались? Немає. 

Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. 

Наступний проект закону за реєстраційним номером 1486. Проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 

питання одержання копії судового рішення. Кожем'якін Андрій 

Анатолійович –  суб'єкт права законодавчої ініціативи. Немає Андрія 

Анатолійовича.  
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Будь ласка, від імені підкомітету голова підкомітету Сидорович Руслан 

Михайлович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Шановні колеги, даним законопроектом вносяться 

зміни до ряду нормативно-правових актів, законів, зокрема до Господарсько-

процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства і Цивільно-

процесуального кодексу. 

Щоби я довго не зачитував ті матеріали, які у всіх є на руках, і, мабуть, 

що ознайомлювалися з ними. Зверну лише увагу на кілька моментів. 

Висновок Головного науково-експертного управління, який був 

підготовлений на даний законопроект. В цілому цей законопроект оцінює 

позитивно. Разом з тим, звертає увагу на цілий ряд недоліків даного 

законопроекту. 

Не відкидаючи можливості прийняття за основу, водночас звертаючи 

на необхідність доопрацювати його до другого читання. Тому, враховуючи, 

що там, дійсно, піднімається ряд болючих питань, які потрібно дуже 

виважено проаналізувати з цієї точки зору, щоб зміни до процесуального 

законодавства, які, безумовно, завжди повинні становити цілісний і 

комплексний документ продуманий з усіх точок зору. Вважаю, що ми 

можемо прийняти зараз за основу, ретельно і уважно доопрацювати його до 

другого читання і вже тоді після того голосувати його в цілому. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Запитання до доповідача? В обговоренні є бажання 

виступити? Будь ласка,  Помазанов Андрій Віталійович.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. У мене, особисто, є багато зауважень до цього 

законопроекту, вони, зокрема, стосуються і додаткових витрат, якщо ми 

говоримо про те, що на суд покладаються обов'язки додаткові на розсилання 

документації.  
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По-друге, ми тут прирівнюємо всіх, без винятку осіб, до сторін і тому 

подібне, дуже багато таких процесуальних неточностей. Тому я, все ж таки, 

рекомендував автору повернути його на доопрацювання, оскільки у нас є і 

висновок ГНЕУ також із багатьма зауваженнями. Тому я розумію, що 

більшість із нас тут юристи, ми всі розуміємо, ідея в цілому не погана, але її 

треба доопрацювати, щоб просто-на-просто ми її не валили в залі. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Таке погане слово вибрали "валили". Хто має ще 

яку… Руслан Михайлович, будь ласка.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Я, можливо, коротко добавлю по даному 

законопроекту, тобто, оскільки ми, в принципі, живемо в ХХІ столітті і 

загальним планом реформ взагалі, в принципі, передбачено якомога ширше 

впровадження електронного судочинства, а де-де, то в господарських судах, 

безумовно було би спростити цю процедуру до максимуму. І взагалі 

поставити питання необхідності розсилання сторонам рішення у паперовій 

формі. І, в принципі, те, що я завжди стояв на позиції в частині внесення змін 

до процесуальних законів, вони повинні носити дуже комплексний характер, 

а не точечно. Тому що тут більшість з присутніх більшість, все ж таки, мають 

за плечима стаж реальної практичної, юридичної роботи і розуміють, 

наскільки це вимагає комплексного підходу. Тому я повністю погоджуюсь з 

тим застереженнями, їх можна розбирати по молекулам там набагато більше. 

Я пішов наразі  просто по шляху найменшого супротиву по пропозиції 

Головного науково-експертного управління, хоча в даному випадку 

найдоцільніше, напевно, спілкуватися з автором законодавчої ініціативи, щоб 

шукати якогось спільного бачення реформи даного питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто ще хоче висловитися? Сергій Владиславович 

Соболєв, будь ласка.  
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СОБОЛЄВ С.В. Я думаю, що той, хто стикнувся з практикою порядку 

дання рішень судів українських, зрозумів, що це найслабкіша точка, яка 

дозволяє йти на шалені зловживання, які потім стають підставою для 

порушення прав людини, прав юридичної особи.  

Тому якщо це питання негайно не буде врегульовано, ми, фактично, 

потрапляємо в ситуацію, коли саме з цих підстав ми маємо десятки вже 

рішень, в тому числі, і проти держави Україна і Європейському суді з прав 

людини. Тому я думаю, що практика, якщо ми піднімемо ці рішення, які 

стосуються саме такої процедурної норми, я думаю, що наслідки 

недоопрацювання є набагато більші і гірші, ніж спроби знову затягнути це і 

віддати автору законодавчої ініціативи.  

Я думаю, що ті висновки, які подало науково-експертне управління, є 

дуже чіткими, вони дозволяють абсолютно чітко доопрацювати цей 

законопроект у другому, якщо це треба, і в третьому читанні, і в такий спосіб 

його внести на остаточну редакцію для  голосування в сесійній залі.  

Тому я підтримав би пропозицію науково-експертного і доповідача про 

рекомендацію щодо ухвалення за основу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Алексєєв Ігор. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги,  як компромісний варіант, 

враховуючи, що тут були різні думки запропоновані, можливо,  враховуючи і 

абсолютно підтверджуючи важливість цього питання, відправити цей 

законопроект на повторне перше читання у комітет, щоб ми на базі 

комітету....  (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, шановні колеги, обережно.... 

Йдемо дальше. .... чого ми так накидуємося на ..... вислухаємо. Є ще 

інші....? Немає. 
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Друзі, я думаю, що про перше повторне читання йтиметься тоді, коли 

цей законопроект не набере жодного з рішень, передбачених Регламентом. 

То тоді, звичайно, парламент буде визначатися, от. В цьому випадку давайте 

визначатися так, як пропонує поки що підкомітет. Якщо ця пропозиція не 

набере голосів – будемо тоді рухатися тим шляхом, який пропонує наш 

колега Помазанов,  як ми це  робили попередній раз.  

Хто за те, щоб проект висновку підкомітету, озвучений головою 

підкомітету Сидоровичем, підтримати як висновок комітету – прошу 

визначатися. Хто –  "за"? 

 

_______________. 14. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто –  проти? Утримався? 1 – проти, 1 – утримався. 

Рішення прийнято.  

 

_______________. (Не чути).  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один – проти...  

Результати голосування:  14 – "за", 1 – проти, 2 – утрималися. Рішення 

прийнято. 

Наступне питання  порядку денного. Давайте трішечки швидше, бо ми 

тільки на  четвертому питанні, а в нас залишилося ще 24. Так, проект Закону 

про внесення змін до статті 3 Закону України "Про Кабінет Міністрів 

України" (щодо обов'язковості онлаайн-трансляції засідань Кабінету 

Міністрів України) (реєстраційний номер 1685). Колега Томенко – суб'єкт 

права законодавчої ініціативи. Миколи Володимировича немає.  

Будь ласка, Наталя Василівна Новак від підкомітету, голова 

підкомітету. 

 

НОВАК Н.В. (Не чути).  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да,  1685 – шостий пункт порядку денного. 

 

НОВАК Н.В. Закон – достатньо простий, мова іде про те, щоби  

зробити роботу Кабінету Міністрів гласною, прозорою і принципово немає 

підстав не приймати цей закон, значить,  за результатами розгляду в першому 

читанні за основу. Однак ми знаємо, що бувають такі питання, які 

розглядаються Кабінетом Міністрів, які вони розглядають в закритому 

режимі. Тому відповідно ці речі треба буде врегулювати при підготовці 

документу до другого читання. Тому пропоную його за результатами 

першого читання прийняти таке рішення: рекомендувати сесії прийняти за 

основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання до доповідача?  

Ігор ………   Помазанов наступний.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Скажіть, чи є висновок по   цьому законопроекту 

бюджетного комітенту. На моє переконання, така ініціатива потребуватиме  

додаткових бюджетних коштів.  

 

НОВАК Н.В.  Я не бачу ……. висновки бюджетного… Є? ну щось….. 

тому що тільки прийшла.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто хочу звернути увагу, що мова йде не про 

трансляцію через засоби масової інформації, як це робиться зараз, коли 

відкривається засідання уряду і транслюється промова голови уряду.  

А йде мова про онлайн-трансляцію самого засідання в Інтернеті.  

 

_______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Може… Але воно все-рівно ….тобто камери ідуть, 

вони і так ведуть. Просто зараз це відбувається  постфактум, а пропонується, 

щоб це  робити в он-лайн-режимі. Правильно я розумію проект?  

Будь ласка,  Геннадій… Наталія Василівна, вибачте. 

 

НОВАК Н.В.   Я хочу сказати, що все ж таки це  рішення політичне. 

Що б ми зараз не говорили, все-одно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, безумовно.  

 

НОВАК Н.В.   … остаточне рішення буде прийняте в залі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно. Геннадій Ткачук, будь ласка. 

 

ТКАЧУК Г.В.  Нам потрібно бути послідовним, оскільки ми прийняли 

такий законопроект, який стосується Верховної Ради діяльності і комітетів. І 

я думаю, так треба й приймати  і уряду і решта всіх діяльності державної 

служби. Тому я вважаю, що це серйозне й принципове питання, і цим треба… 

його треба… я думаю, сесійна зала його підтримає. Побачимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Геннадій Віталійович.  Ви в такому тоні 

сказали, що у мене аж мороз по шкірі пішов.  

Я… Шановні колеги, прошу вас, ще хто хоче висловитися. Будь ласка,   

колега Помазанов Андрій Віталійович.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, ми тут чітко повинні розрізняти, 

коли ми хочемо пропаритися, і коли ми хочемо реально попрацювати. Тут є 

чітке зауваження Міністерства юстиції, у зв'язку з яким чітко 

просліджується, що є… на Кабінеті Міністрів  розглядаються питання,  

пов'язані з державною таємницею. Тому тут не врегульовано повністю. Тут 
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іде популістський заклик: "Давайте все транслювати публічно". І до другого 

читання це буде складно врегулювати. Тому я думаю, що тут треба 

повернути на доопрацювання. Нехай зроблять якісний документ, і тоді ми 

будемо за нього голосувати всі разом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще хоче висловитися?  (Шум у залі)  

На голосування ставиться проект висновку підкомітету, який пропонує 

даний законопроект рекомендувати парламенту прийняти за основу. Я 

розумію, що ці речі політичні рішення, але думаю, що ми якщо зараз його не 

підтримаємо на комітеті, політика прийде в стіни комітету, тому нам краще 

було би все ж таки… А сесійна зала, вона мудра, вона завжди приймає 

зважені політичні рішення, а якщо вони не зважені, то вони не потрапляють в 

сесійну залу. Правильно? 

Хто за такий проект висновку підкомітету, прошу визначатися. 

 

_______________. 13. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? 

 

_______________. 0. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримались. 4. 

Результати голосування: 13 - "за", проти – 0, утрималось – 4. Рішення 

прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо заборони стягнення у безспірному порядку за договором про 

надання споживчого кредиту (за номером 2176). Вілкул, Колєсніков –  

суб'єкти права законодавчої ініціативи. Їх немає. 

Помазанов Андрій Віталійович. Правда є…., Андрій Віталійович…. 
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ПОМАЗАНОВ А.В. Да, да, я зараз, я наголошу, да. 

По-перше, у нас є готовий проект висновку, який ми в принципі 

пропонуємо відхилити цей законопроект, такий, що має багато 

суперечностей. Але ставлячись з повагою до всіх наших колег, не зважаючи 

на те, що це "Опозиційний блок", є лист, вони пропонує автор, просить 

комітет перенести розгляд цього питання, у зв'язку з якимись поважними 

причинами, там якісь судові засідання і тому подібне. Тому, я думаю, що ми 

можемо задовольнити таке клопотання і перенести розгляд цього питання, 

хоча навряд чи воно щось … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив підтримати, тому що він, згідно Регламенту, 

як суб'єкт права законодавчої ініціативи, має право бути присутнім, він хоче 

цим правом скористатися і доповісти позицію. Тому було би логічно давайте 

відкладемо. 

Наталія Василівна хоче висловитися. 

 

НОВАК Н.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб відкласти розгляд цього питання на 

наступне засідання і дочекатися участі Вілкула, будь ласка, голосуємо. 

Хто – "за"?  Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. 

Наступний проект порядку денного, це проект закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо вимог до кандидаті на посади 

сільських, селищних та міських голів (за номером 2224). Суб'єкт права 

законодавчої ініціативи –  наш колега Костянтин Володимирович 

Матейченко, який присутній на нашому засіданні. Я думаю, що ми дамо 

йому слово висловитися. Далі голова підкомітету Черненко озвучить позицію 

підкомітету.  

Будь ласка, Олександр Миколайович, до 3 хвилин. 
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ЧЕРНЕНКО О.М. Доброго дня. Шановні колеги,  дійсно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є суб'єкт права законодавчої ініціативи. Автор хоче 

висловитися. Костянтин Володимирович Матейченко, до 3 хвилин, дякую. 

 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Добрый день, коллеги, добрый день, 

председательствующий. Вопросы какого плана, в плане ограничения 

возраста по максимуму на избрание сельский, селищних и городских голов. 

Мы очень часто видим тогда, когда отсутствие ограничения по возрасту; 

очень часто 70-летние, 80-летние, это есть такие места, казалось бы, иногда 

доходит до смешного, на эти должности избираются. Потому что у нас в 

основном электорат избирательный, это как раз пожилые люди. И иногда 

избирают не по принципу перспектив развития территориальной громады 

города или села, а по принципу какой-то, может быть, и личной симпатии к 

тому или иному кандидату. Это первый момент. 

Второй момент, что прямая норма Конституции в принципе не 

ограничивает максимальный возрастной ценз. То есть, в принципе, мы не 

нарушаем никакую, скажем так, конституционную норму. Следующий 

момент – это как раз именно, скажем там, Закон "О госслужбе", Закон "О 

местном самоуправлении" ограничивают 65-летним возрастом срок 

пребывания на службе. То есть, если ограничить срок избрания, срок 

кандидата 60 лет, то как раз к окончанию его каденции ему будет 65-66 лет. 

То есть, по сути дела, в принципе, мы выстраиваем, скажем так, в общий ряд 

в возрастной ценз этих вот служб. 

Но я хотел бы обратить внимание, скажем так, качество работы просто 

служащего или городского или сельского головы. В любом случае голова 

является и должен являться генератором всех идей развития 

территориальной громады. И очень часто тогда, когда на должности голова 

находится, по сути, пенсионер, который не думает о развитии громады, 

который… Вы знаете, может быть, я представитель с востока, и очень часто 
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это не касается всего государства, воспитаны вот как раз такие возрастные 

головы вот той советской психологией, тем воспитанием. Очень трудно 

изменить. Понятно, что человек уже  психологически, формируется 

психологическая личность и так далее, где-то 40-50 лет. Его уже не возможно 

изменить, и он думает уже не в ногу времени, и скажем, на развитие и жизни 

нашего государства, а тем еще прошлым. Вот чем вызвана вот эта 

необходимость. 

Я считаю, что, скажем и вы, как коллеги и Верховная Рада должны 

поддержать данное изменение. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Володимирович. Дуже дякую за 

ґрунтовне висловлення вашої позиції. 

Голова підкомітету Черненко. Позиція підкомітету, а потім буедмо 

рухатись далі. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Дякую. Ну всі ці аргументи, які ми зараз вислухали 

від автора законопроекту, вони є в пояснювальній записці, там… їх можна 

сприймати або не сприймати, але якщо ми виходимо в своїх рішеннях з 

українського законодавства і Конституції, там гарантоване рівне виборче 

право, в тому числі, пасивне виборче, і будь-яке обмеження – це зауваження 

цих прав,  що не передбачено Конституцією, при всій там… як би наведення 

аргументації. 

Тому висновок підкомітету і висновок… проекту висновку комітету 

відхилити даний законопроект. Абсолютно тут нема ніяких там не 

політичних, не особистих мотивів, це пряме звуження виборчого права, яке 

гарантовано Конституцією. І плюс кілька там є фактологічних помилок, там є 

про вибори голів рад… прямі вибори голів рад сільських, селищних. Ми 

знаємо, що голови рад обираються на засіданні самих рад, а не прямими 

виборами громадян, тому… 

 



46 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Просто нема голів сільських рад. Я переплутав, є 

сільський голова, який очолює….. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Ну власне, там…….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте вже так вже не розбивати в пух і прах, 

людина має право на помилку. 

Які висновки…. Висновки комітету. 

 

? ЧЕРНЕНКО О.М. Рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону про внесення змін (№ 2224) відхилити за результатами розгляду в 

першому читанні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще з колег має питання до доповідача і до голови 

підкомітету, оскільки різні… 

Наталя Василівна до кого має запитання? До Матейченка? Будь ласка. 

 

НОВАК Н.В.  До доповідача. Ні, ну це репліка. 

Ну я хочу сказати, що по-перше, статистика показує, що кількість 

ідіотів в кожній возрастній групі, вона приблизно однакова. Так? По-друге, 

ми знаємо всі молоду команду Черновецького. Так? По-третє, хочу сказати, 

що наприклад, Маргарет Тетчер очолила Британський уряд в 57 років і це, як 

приклад, значить, також тому що людина не може настільки управляти 

державою, де вона увійшла в історію. Так?  

А по-друге, я хочу вам сказати особисто: я, може, і наближаюсь  до 

цього віку, але я "еще очень ничего". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, ну, це не смішно! Я вас прошу, це 

дуже серйозний відповідальний законопроект.  
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Хто має ще запитання? Немає? Будь ласка, хто хоче ще висловитись в 

обговоренні до трьох хвилин? Сидорович Руслан Михайлович, будь ласка.  

Олександр ………….. якщо можна, виключіть мікрофон. Фонить дуже 

сильно.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я дуже коротко, але по суті.  

Я думаю, що я ні для кого не відкрию секрет, що на сьогоднішній день 

Верховна Рада інтенсивно працює над прийняттям нового закону про місцеві 

вибори, і він буде безальтернативно, тобто він буде. Який він буде – оце вже 

інше питання. Але я впевнений, що до завершення цієї сесії, до 15 липня він 

буде. І просто виходячи з цієї норми, я вважаю, абсолютно недоцільно 

розглядати зміни в той закон, який ми знаємо, що через… трошки більше, 

ніж через місяць перестане існувати. Тобто це репліка, ну, і позиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто хоче ще висловитися? (Шум у залі) Друзі…  

Якщо немає інших заперечень чи застережень чи пропозицій, я тоді 

змушений поставити на голосування позицію підкомітету, як в нас 

передбачає Регламент для того, щоб ми сформувати свою  позицію. Я думаю, 

що тут нема навіть, що обговорювати. Я не знаю, чи є сенс мені щось 

коментувати, бо я міг би… (Шум у залі) Я міг би довго коментувати. Але я 

краще помовчу, щоб зберегти наш дорогоцінний час.  

Хто за те, щоб підтримати позицію, комітету, прошу  висловлюватися 

шляхом голосування.  "За" – одноголосно…  Ні? Вибачте, хто –  "за"?  

Проти?  15 – "за".    

Ще раз, хто –"за"? 16 – "за".  Хто –проти? Утрималися? 2 утрималися.  

Результати голосування: 16 –  "за", "проти" – 0, "утрималися" – 2.  

Рішення прийнято.  

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб) (за номером 2373). 
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Пацкан і інші –  суб'єкти права законодавчої ініціативи –  відсутні. Доповідає 

голова  підкомітету Помазанов Андрій Віталійович. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, тут дуже простий і дуже 

важливий соціальний законопроект. Я думаю, що його треба підтримувати, 

він направлений на те, щоб забезпечити реалізацію гарантованого 

Конституцією України право на правову допомогу особам, які були 

вимушені залишити місця проживання внаслідок тимчасової окупації 

Автономної Республіки Крим та обставин пов'язаних із проведенням 

Антитерористичної операції на території України. Вносяться зміни всього 

лише в одну норму законодавства, якою просто розширюється перелік осіб, 

яким надається така безоплатна правова допомога. Є всі позитивні висновки 

Міністерства юстиції, інших органів. Тому я пропоную такий висновок: 

прийняти цей законопроект в першому читанні за основу. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які запитання до доповідача? Сидорович Руслан  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Андрій Віталійович, а скажіть, будь ласка, мені, 

можливо, здається, але на подібну тематику, в мене та ке враження, що є  

подібний законопроект, внесений представниками Радикальної партії ляшка. 

Просто чи ви в курсі? Є, так? 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Не знаю, якщо чесно. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Є, є, є. Я пам'ятаю, що я просто готував висновок, 

тобто потрібно... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан .... ми не можемо говорити те, що є в  інших 

комітетах. Ми його тільки на конституційність розглядали. А оскільки тут ми 

є головними – ми зобов'язані дати фаховий висновок. Тут зовсім про різне 
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йдеться. Якщо немає інших думок, є пропозиція: підтримати той проект 

висновку підкомітету, який щойно озвучений головою підкомітету. Хто за 

такий проект висновку комітету – прошу визначатися. "За" хто? Проти? 

Утрималися? Одноголосно, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. 

Рухаємося далі. Ми закінчили блок законопроектів, де наш комітет є 

головним. Інші всі законопроекти – це законопроекти щодо того, чи 

відповідають вони Конституції України, чи ні. Ми можемо чинити в два 

способи, в традиційний – розглядати кожен або в нетрадиційний, який ми 

започаткували минулого разу і який, між іншим, як ми перевірили, є в роботі 

інших комітетів і він вже успішно себе проявив, я думаю, що ця практика 

може дати добрий грунт для того, щоб прижитися і в наших теренах. Я, якщо 

немає заперечень, оскільки всі законопроекти пропонуються на наш розгляд, 

відповідають, не заперечать… Є один, що заперечить? 

 

_______________. Шановні колеги, законопроект 2372, Каплін, він 

суперечить положенням Конституції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який це? Значить мене погано поінформували, 

вибачте. Вибачте, тоді я, виокремлюючи цей законопроект, пропоную його 

розглянути окремо, а всі решта  будемо тоді, якщо не заперечить…  

Тоді я надаю слово 2372 проект Закону про внесення змін до 

Регламенту Верховної Ради (щодо процедури розгляду питань про 

відповідальність Кабінету Міністрів України).  Каплін… Каплін, я правильно 

зрозумів? Каплін –  суб'єкт права законодавчої ініціативи.  

Пропоную Сергію Владиславовичу Соболєву зробити доповідь від 

підкомітету. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, колега Каплін пропонує фактично 

зміни до Конституції, які він пробує врегулювати змінами до Закону про 

Регламент, бо там вноситься нова процедура порядку відставки Кабінету 
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Міністрів. Оскільки ця процедура є  чітко визначена в Конституції України, 

то, я вважаю, що цей законопроект, і все таки є попередні висновки, не 

відповідає  Конституції України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто має запитання до доповідача? Хто хоче 

висловити в обговоренні свою позицію?  

Хто за те, щоби підтримати проект висновку, який…  Хто за те, щоби 

підтримати  проект висновку підкомітету, озвучений нашим колегою Сергієм 

Владиславовичем Соболєвим, прошу визначатися. Проти? Утримались?  

Рішення комітету: 14 – "за", проти – 0, утримались – 3. Рішення 

прийнято. 

Проекти решта суперечать Конституції чи не суперечать, шановні 

колеги? Всі решта не суперечать. Якщо немає інших пропозицій, то прошу 

поставити на голосування мою пропозицію, щоб ми розглянули можливість 

одним голосуванням їх проголосувати.  

Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Одноголосно. 

Тоді я ставлю на голосування проект рішення комітету, який оформити  

даю доручення окремими рішеннями комітету щодо того, щоб визнати 

такими, що не суперечать Конституції України проект Закону за номером 

1360, 1373, 1374, 1783, 2064, 2075, 2274, 2359, 2412, 2416, 2447, 2521, 2523 і 

2545. Хто за такий проект висновків Комітету з питань правової політики, 

прошу визначатись шляхом голосування?  

Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято.  

Ви проти?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вибачте, будь ласка. Ще раз, хто – "за"? Хто проти? 

Утримався? 16 – "за", проти – 0, утримався – 1. Рішення прийнято.  
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А чому ви проти, ви проти такої процедури, Андрію, чи проти? Давайте 

я дам по повній процедурі?  Ви просто хотіли швидше піти, ми пішли на 

зустріч. 

 

_______________.  … може я з одним не зовсім згоден, що я …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, мені головне, щоб ви проти процедури не 

виступали.  (Шум у залі) 

  Шановні колеги! Я закінчую, буквально два слова. Я ще раз нагадую 

про те, що завтра ми о 14.30 в цьому приміщенні будемо проводити урочисте 

засідання комітету, де будемо підписувати Меморандум з  ОБСЄ. 

 І головам підкомітетів звертаю вашу увагу на той лист, який я вам 

направив голови нашої… Прошу.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам треба визначитись, справа в тім, що вже голови 

підкомітетів з співголовами жаліються, що їх просто оформляють як членів 

комітету, оскільки немає такої посади співголова комітету. Тут є два 

варіанти: або їх будуть табелювати і визначати як простих членів комітету, 

або просто треба визначитись кому з співголів віддають пальму можливості 

отримати надбавку… 

 

_______________. Підкомітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вибачте, голови підкомітету.   

 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. По суддях … вноситься, оголосіть.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  По суддях я до кінця не знаю, що вноситься, зараз 

буде прийматись рішення на Погоджувальній раді, за  тією інформацією, яка 

у мене є, оскільки той проект… Я вибачаюсь, просто важко мені кричати, 

проект Постанови Верховної Ради про обрання суддів безстроково, який був 

рекомендований нашим комітетом і містив 215 суддів не пройшов в сесійну 

залу і був відкладений в розгляді.  

Пам'ятаєте, за Законом про забезпечення прав на справедливий суд 

комітет має тільки 30 днів, для того, щоб повторно вносити такі 

законопроекти. Оскільки цей строк вичерпаний, то зараз таке право 

перейшло до Голови Верховної Ради і він виявив… Вибачте. Проект 

Постанови. І він виявив бажання скористатися таким правом. 

Він готує проект Постанови, який включатиме поки що тільки тих 

суддів щодо яких не було застережень засіданні, для того, щоб їх без 

обговорення... бо вже обговорення відбулося, проголосувати, а далі за 

результатами такого голосування рухатись далі щодо інших суддів, які ми 

пропонували іншими постановами, а також ті, які не були підтримані 

сесійним залом під час обговорення цього проекту Постанови. 

Крім того, звертаю вашу увагу, що той проект… точніше, вибачте, ті 

судді, які повернулись назад з вищої кваліфкомісії… Пам'ятаєте, я вам 

роздавав проект висновку? Теж Голова Верховної Ради буде окремим 

проектом Постанови пропонувати парламенту, для обрання безстроково, бо 

комітет знову ж таки вичерпав 30 денний строк для підготовки такого 

проекту. 

Це все. Дякую. Якщо немає інших бажаючих виступити в "Різному", 

оголошую засідання закритим. Дякую. 


