
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від  09 липня 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Доброго дня, шановні колеги!  

(Шум у залі)  

 

_______________.  Голосуємо!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В нашому зібранні бере участь 17 членів комітету, 

що відповідно до … (Сміх у залі, шум у залі) Закрийте, будь ласка, всі двері, я 

вас дуже прошу!  

Доброго дня, шановні друзі! У зібранні бере участь більше, ніж 

передбачено Законом про комітети членів комітету, а саме 17. Це означає, що 

ми повноважні розпочати нашу роботу. Оголошую засідання комітету 

відкритим.  

В нас сьогодні позачергове засідання. Пов'язано воно з тим, що ви 

знаєте, що на наступному тижні за рішенням Погоджувальної ради 

поставлено на розгляд Верховної Ради  питання щодо розгляду питання про 

включення до порядку денного та направлення до Конституційного Суду 

відповідно проект у Закону про внесення змін до Конституції України за 

реєстраційним номером 2217а від 1 липня 2015 року щодо децентралізації 

влади, який внесений Президентом України як суб'єктом права законодавчої 

ініціативи.  

Тому комітет, до предмету відання якого відноситься це питання, 

зобов'язаний до того, як розпочнеться сесійний тиждень, висловитися щодо 



свого бачення у висновку і запропонувати  парламенту відповідно під час 

реєстрації депутатів ще на початку роботи тижня щоб вони були озброєні 

таким висновком і могли в четвер приймати усвідомлене законне рішення.  

В нас попередньо розданий проект порядку денного, який крім цього 

питання, який є основним для нашого комітету, пропонує ще вісім питань, де 

ми не є основними, а на відповідність  Конституції готуємо висновок. Всі 

вісім питань є такими, що не суперечать Конституції України,  і питання 

різні.  

Тому, якщо немає заперечень, хто за те, щоб такий проект порядку 

денного затвердити за основу, прошу визначатися.  

Хто "проти", "утримався"? ………………..Сергійович, ви як?  

Рішення прийнято одноголосно, 17 – "за".  

Хто має до проголосованого за основу якісь пропозиції, зауваження, 

застереження у порядку денному? Є, ………………… будь ласка.  

 

_______________.  Щоб я просто зрозумів: там оцей двотижневий 

термін подання альтернативних законопроектів. І яким чином там? Якщо 

будуть подаватись…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо будуть подаватись, ми будемо так само 

розглядати. І оскільки проблема Регламенту в тому, що будь-який 

альтернативний законопроект розглядається  разом з основним, незалежно 

від того, коли він поданий, ми  повинні заздалегідь роздати основний, і в разі, 

якщо до наступної середи включно буде поданий альтернативний, а це 

останній день для подачі, ми на наступному засіданні, яке відбудеться у нас 

15-го числа, ми обов'язково дамо висновок і щодо того законопроекту, 

оскільки, хочемо ми того чи не хочемо, вони одночасно будуть все рівно 

предметом розгляду 16-го числа на засіданні Верховної Ради.  

Тому ми зобов'язані зараз зробити перший крок. Якщо будуть підстави 

і необхідність робити інший крок по альтернативних, ми зобов'язані будемо у 



середу розглядати це  додаткове питання на нашому комітеті, який і так ми 

будемо проводити, бо він у нас черговий.  

Які ще питання, зауваження, застереження до … (Шум у залі) Немає 

того.  

Хто за те, щоб за основу … попередній розгляд і порядок денний 

затвердити в цілому, прошу визначатися шляхом голосування.  

17 – "за", прошу опустити руки. Рішення прийнято. "Проти", 

"утримався" немає, рішення прийнято одноголосно.  

Дозвольте мені коротко доповісти, я вже розпочав, фактично, доповідь 

по першому питанню, про проект Закону про внесення змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади.  

1 липня 2015 року Президент України, скориставшись своїм правом, 

передбаченим Конституцією як суб'єкт законодавчої ініціативи, яке він має 

поруч з народними депутатами у кількості не менше, ніж 150 народних 

депутатів, вніс до Верховної Ради  проект Закону про внесення змін до 

Конституції України щодо децентралізації влади, який зареєстрований за 

реєстраційним номером 2217а 1 липня 2015 року.  

Вам заздалегідь роздано сам проект Закону. Я думаю, що кожен за той 

час, який був від 1 липня до сьогоднішнього дня протягом тижня міг 

познайомитися детально. Більш того, ви знаєте, я не буду переповідати всю 

передісторію, що цей проект Закону був запропонований Президенту від 

імені Конституційної комісії, яка була утворена як дорадчий орган при 

Президенті України. Очолював цей дорадчий орган голова Верховної Ради, а 

до складу конституційної комісії входила ціла низка народних депутатів, у 

тому числі, 7 народних депутатів, які є членами нашого комітету.  

Тому багато хто був не тільки, так би мовити, є не тільки таким, який 

ознайомився із цим текстом вже зараз, після внесення, а добре був обізнаний  

з тим текстом, який готувався у Конституційній комісії і своїм голосуванням 

або підтримував, або не підтримував його подання і пропонування 

Президенту внести до Верховної Ради.  



Чи є сенс мені зупинятися на всіх положеннях, які є в цьому 

законопроекті, чи тільки я зупинюсь на тих положеннях, які вважає за 

доцільне комітет, підкомітет з конституційного законодавства, розглянути… 

внести на розгляд комітету  і розглянути.  

Оскільки нема просто голови підкомітету Наталії Агафонової, вона 

зараз перебуває у складі офіційної делегації України на сесії, 

міжпарламентській сесії ОБСЄ, наскільки я знаю, Хельсинки, то, з вашого 

дозволу, я озвучу проект висновку, який пропонує підкомітет на розгляд 

комітету, і ми далі будемо обговорювати його і визначатися щодо наших 

відповідно рішень.  

Метою законопроекту є відхід від централізованої моделі управління в 

державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні, враховуючи 

принципи субсидіарності, повсюдності і фінансової достатності місцевого 

самоврядування.  

Нема  сенсу розшифровувати все-таки ж таки принцип субсидіарності. 

(Шум у залі) Немає. Тоді, з вашого дозволу, я запропоную той проект 

висновку, який пропонує підкомітет комітету. Враховуючи викладене, а 

також положення статті 146 Регламенту Верховної Ради, Комітет з питань  

правової політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді  

України поданий Президентом України як невідкладний проект Закону 

України про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації 

влади за реєстраційним номером 2217а від 1 липня 2015 року включити до 

порядку денного другої сесії Верховної Ради  України восьмого скликання та 

направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо 

його відповідності вимогам статей 157-й і 158-й Конституції України.  

Доповідь від імені підкомітету голова комітету закінчив. Хто з членів 

комітету хоче висловитися в обговоренні цього питання? Будь ласка, 

регламент до трьох хвилин, Сидорович Руслан Михайлович.  

 



СИДОРОВИЧ Р.М. Я постараюсь бути коротшим.  

Я не буду повторюватися в частині тих зауважень, які є від нашої 

політичної сили. Тому лише відмічу, що не зважаючи на численну низку 

позитивних речей, які є в даному законопроекті змін до Конституції. Є цілий 

ряд норм, до яких в нас є дуже суттєві зауваження. Ну, і окрім того, 

безумовно, що вносити, якщо вже є, подано, оскільки це є конституційне 

право Президента, його обмежувати в цьому ніхто не може. Але вбачається 

за доцільне більш широке обговорення даного законопроекту на рівні 

громадськості, а не тільки у стінах Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Михайлович. Це ваша позиція. Ми її 

сприймаємо. 

 Будь ласка, ……………....., Вадим Денисенко, вибачте. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Я пропоную підтримати і пропоную переходити до 

голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фундаментальне застереження.  

Хто має на кшталт щойно висловлених застережень бажання 

висловитися? (Шум у залі)  Друзі, друзі, ну, є багато членів комітету хоче 

виступити, чому ми будемо...? Будь ласка, Наталія Василівна Новак. Далі – 

Андрій Іллєнко. Далі – Андрій Лозовой чи що в нас? 

 

НОВАК Н.В. Дивіться, і в коаліції і взагалі багато в країні ми  кажемо 

про необхідність .... змін до Конституції, зокрема, з точки зору 

децентралізації. І, насправді, якби ми хотіли, щоб проект змін до Конституції  

рухався дуже швидко, то він не повинен так був вийти з Адміністрації 

Президента в такому готовому вигляді і там голосуйте, а потім ми будемо 

його ще доопрацьовувати, коли він повернеться з Конституційного Суду. 

Його можна було на круглих столах, на обговореннях попередньо, ну, у 



форматі круглого столу, комітетів, в різних фракціях, можна було уже 

отримати деякі такі, скажімо, положення, де цей проект вже не мав би, 

скажімо, ніяких заперечень, але всі протиріччя були б зняті.  

Насправді, получили проект дійсно по якому є зауваження, зокрема, 

якщо в Законі про місцеве самоврядування написано, що три кити місцевого 

самоврядування: земля, майно і гроші – бюджет, так, то в цьому проекті 

землю якось не врахували. Тобто невідомо, хто буде займатися землею і  

чому його взагалі її випустили, чи не з тої точки зору, що іде велика 

приватизація, можливо, землі і незацікавлені, щоб там приймали якусь участь 

територіальні громади? Хоча  ми кажемо: всю владу громадам сьогодні. 

Далі. Там, наприклад, є спірні питання по облрадам, райрадам, їх 

виконавчим органам, хто буде очолювати той виконавчій орган. Мало того, 

там деякі речі взагалі, ну, виписано навіть літературно так, як Конституцію 

взагалі не пишуть.  

Тому я вважаю, звичайно, централізація потрібна, але бажано, щоб 

дійсно,  обговорення би проходило  до того, як воно виноситься в зал. А 

потім би проект  тоді голосувався  без всяких зауважень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Василівна.  Андрій Іллєнко.  

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Дякую.  Я не буду повторюватися, колеги вже деякі 

позиції сказали, на яких я хотів закцентувати увагу. Але є ще ряд питань, які 

я хотів би теж  на них закцентувати. Ну по-перше, для  мене як представника 

Всеукраїнського об'єднання "Свобода" є все-одно неприйнятним пункт, який  

вноситься все-одно не в тіло Конституції, але  він все-одно є в законі, яким 

змінюється Конституція про особливий статус так званого місцевого 

самоврядування на окремих районах Донецької та Луганської області. Це 

перша позиція, яка  є неприйнятна. Так само є, крім тих зауважень, які 

озвучили колеги є питання щодо  адмінтерустрою, тому що з проекту 

Конституції вилучений перелік областей, вводиться таке поняття як регіон, і 



в принципі це дає можливість потім законом змінювати повністю 

адмінтерустрій під незрозуміло взагалі що. Тому мені здається, що питання, 

наприклад, того, скільки в Україні має бути областей, які вони мають бути, 

воно має бути визначено в Конституції, так як це є зараз.  

Багато є питань щодо  повноважень  префекта, тому що, з одного боку, 

ми розуміємо і це правильно, коли існує представник державної влади на 

місцях,  який контролює виконання Конституції, законів і має право вето на 

рішення місцевих органів, але тоді ми маємо бути  послідовними і  виводити 

від нього максимально виконавчі повноваження. Тому що якщо це буде 

просто голова обладміністрації з повноваженням вето,  ну тут, по-моєму, тоді 

вже це не децентралізація. Ну як би це вже трошки зворотній процес. І так 

само питання щодо розпуску можливості Президентом розпускати місцеві 

ради… загалом ця ідея може бути   продискутована і обговорена, тому що ми 

розуміємо, яка є ситуація в державі. І ми розуміємо, що інколи інтереси 

держави… не інколи, а коли інтереси держави мають на першому місці бути, 

то в принципі має бути такий механізм для захисту від сепаратизму і інших 

там  негативних тенденцій, але його треба тоді дуже чітко прописати, щоби 

не було  потім  можливості цим зловживати.  Щоби це, дійсно, стосувалося 

якихось виключних випадків, випадків антидержавної відкрито діяльності і 

так далі, щоб не було можливості це трактувати потім занадто вільно.  

Є багато інших нюансів, я вже не буду загострювати на них увагу, 

думаю, ми це вже обговоримо в пізніших наших зустрічах і в залі, але ж ці 

пункти, вони є для нас принциповими. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Сергій Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Дякую. 

Дуже коротко щодо повноважень Президента і щодо повноважень 

перфектів. 



Хочу сказати, що це є такі противаги в децентралізації і лише в тому, 

це лише в окремих випадках, коли мова про те, що орган місцевого 

самоврядування, перебрав на себе функції державної влади. Наприклад, коли 

була ситуація, Верховна Рада Автономної Республіки Крим заборонила 

навчання, по-моєму, в 2004 чи 2005 році навчання МВФ США в Чорному 

морі, лише в тому випадку Президент це буде робити і, до речі, це 

оскаржується в Конституційний Суд, і, до речі, якщо зупиняється дія якогось 

акту, це теж оскаржується в Конституційний Суд і Конституційний Суд дає 

відповідний висновок. Тобто це абсолютно нормальний процес і я вважаю, 

що цей проект можна підтримати. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще має бажання висловитися? 

Немає? 

 

_______________. (Не чути) 

  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна я ще два слова скажу і все? Просто тут, щоб 

трішечки прояснити ситуацію. 

Друзі, я звертаю вашу вагу, що ми сьогодні розглядаємо питання про 

включення до порядку денного і надіслання до Конституційного Суду 

проекту внесеного Президентом України про внесення змін до Конституції 

України. Відповідно до 159 статті Конституції, Верховна Рада розглядати 

може це питання тільки в тому випадку, якщо в неї є висновок, що цей 

проект не суперечить статтям 157, 158 Конституції. Тобто ми зараз не 

розглядаємо це питання по суті і ми не можемо його розглядати всередині по 

суті, бо поки що нам Конституція його не дозволяє. 

Справа в тім, що, як на мене, в Конституції є правильна норма, а в 

Регламенті, як законі, є дискримінаційна норма, яка говорить про те, що у нас 



є два можливих суб'єкти внесення змін до конституції: Президент і більше, 

ніж 150 депутатів, але парламент розглядає тільки в тому випадку, якщо є 

висновок Конституційного Суду і тільки парламент наділений 

повноваженням за цим висновком звертатися до Конституційного Суду і по 

своєму законопроекту, і по президентському. За логікою мали би два суб'єкти 

мати право звернутися до Конституційного суду, отримати цей висновок і 

потім вже звертатися до парламенту розглядати. І скільки парламент в цьому 

плані стоїть, так би мовити, в привілейованому положенні, то як на мене, 

мені здається, що парламент не може відмовляти Президенту в зверненні до 

Конституційного суду, щоб Конституційний суд оцінив його законопроект. 

Парламент отримавши такий висновок може його розглядаючи його не 

підтримувати його, чи розглядати по суті, давати оцінку тим чи іншим 

положенням. А з точки зору чисто формальної конституційної процедури, як 

на мене, він таким правом відповідно до Конституції не наділений не 

надсилати, він зобов'язаний, це його обов'язок, раз він є єдиним суб'єктом 

звернення. І поки що, ну, відверто кажучи, я на цьому стою, безвідносно. 

Більш того, я скажу, що безвідносно того, що в суті будь якого 

законопроекту, як на мене, парламент зобов'язаний всі надсилати до 

Конституційного суду. А далі хай уже визначається щодо точки зору 

політичної доцільності і інших аспектів можливості голосування підтримки 

чи не підтримки.  

Тому, беручи до уваги цей важливий нюанс правовому комітету варто 

би було рекомендувати парламенту включити в порядок денний і надіслати в 

Конституційний суд. А далі парламент відповідно як політичний орган хай 

сам визначається, що з цим законопроектом і урахуванням висновку 

Конституційного суду він вважає за доцільне подалі роботи.  

Я доповідь закінчив. Якщо немає інших пропозицій проект внесений 

підкомітетом, проект висновку внесений підкомітетом ставлю на 

голосування. Хто за те, щоб підтримати такий проект висновку підкомітету 

прошу визначатися. Пане секретар, рахуйте.  



 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І абсолютно об'єктивно …………..  

Хто утримався? Утрималось – 2. Хто проти? Двоє. Значить, результати 

голосування: 13 – "за", 2 – утрималось, 2 – проти. Рішення прийнято. Дякую.  

Рухаємося далі. Друзі, в який спосіб розглядаємо питання на 

конституційність? Так як ми зазвичай робимо? Беручи до уваги практику 

нашу і беручи до уваги практику інших комітетів, я ставлю на голосування, 

всі висновки у вас є на руках, підтримати ті проекти висновки яких 

готувалися народними депутатами щодо визнання такими, що відповідають 

Конституції України, ті проекти закону, які в порядку денному. Оформивши 

їх різними рішеннями комітету. 

Хто за такий проект рішення комітету визначаємося шляхом 

голосування. 

Хто – "проти"? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую. 

Хто хоче в "Різному" виступити або внести якісь пропозиції? Немає. 

Два слова я скажу вам довкола перебігу, скажемо так, епопеї з 

місцевими виборами. 

Значить, ще відбувається ціла низка домовленостей на рівні 

погоджувальних рад, ради коаліції. Зараз відбувається рада коаліції. Де певні 

речі з'ясовуються з тією метою, щоб всі без винятку фракції коаліції 

проголосували за той проект Закону, який буде підготовлений до другого 

читання. 

Беручи до уваги цей важливий аспект, а також зважаючи на те, що таке 

голосування, можливо, відбудеться в першій половині дня, у вівторок, я не 

виключаю, що нам додатково потрібно буде перед таким голосуванням 

зібрати комітет, щоби через рішення комітету провести ті… 

Да-да-да. Будь ласка. 



Провести ті домовленості, які будуть зафіксовані на політичному рівні. 

Тому не виключаю, що це може бути навіть друга половина дня 

понеділка, але зважаючи на реальність, думаю швидше всього це буде самий 

початок дня вівторка або до засідання сесійного, або вже розпочнеться 

засідання, треба буде десь зібратися і окремо поспілкуватися на цю тему. 

 

_______________. Краще будемо планувати зразу на вівторок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну зразу, але це залежить від того, яка складність 

буде домовленості. Може, вони не всіма підтримаються. Якщо підтримається 

варіант, що це буде у вівторок і ми оперативно це зробимо, нема питань. Але 

щоб не сталося так, що у вівторок зіткнемося в дискусіях і через це 

парламент не буде рухатись. 

Друзі, ну все рівно засідання фракцій всіх в понеділок. Я так думаю, що 

99 відсотків буде в місті, ми будемо бачити по ситуації. Якщо в нас буде… 

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні-ні. Ну це буде в кращому випадку після 

погоджувальної ради, тобто година 15-та, 16-та або ще пізніше. 

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дивіться, сьогодні відбуватимуться дискусії… 

відбуватимуться вони в п'ятницю і відбуватимуться в понеділок. Як тільки 

вони завершаться, я думаю, що мені принаймні будуть доведені остаточні 

домовленості, я зразу буду пробувати через систему вайбера вас 

поінформувати і ми тоді будемо мати картину. Якщо картина буде така 

ризикована, то краще у вівторок. Якщо вона буде більш… більш зрозуміла то 

може навіть і в понеділок. 



Домовились? 

 

_______________.  (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну побачимо. Я думаю, що швидше всього це буде 

вівторок, але, як варіант, якщо не буде проблем. 

Дякую. Засідання закрито. 

 


