
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від  2 вересня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розглянути проект закону, але, оскільки є 

невідкладність того, щоб завтра його розглядали і, можливо, приймали в 

цілому. Я би, все ж таки, просив вас, шановні колеги, підтримати проект 

висновку комітету про те, щоб рекомендувати його розглянути на засіданні і 

прийняти за основу і в цілому з двома ключовими змінами. По-перше, там є 

перелік тих рад, де обласні ради, на території яких обласні ради не змогли 

призначити відповідні перші вибори, я думаю, що нема сенсу нам закріпляти 

відповідний перелік рад в законі, оскільки це практика - законодавча і 

сумнівна з точки зору взагалі законодавчої техніки. А в тій частині внести 

зміни і доручити Кабінету міністрів такий перелік затвердити і внести 

відповідні пропозиції Кабінету міністрів до ЦВК щодо призначення таких 

виборів. А наділити таким правом призначення центральні виборчі комісії. І 

друге, про що домовлено було щойно на нараді у керівництва, і 

погоджувальна рада визначилась, щодо того, щоби вилучити з тексту закону 

дату, на яку ЦВК має призначити. ЦВК в своїй постанові сама визначить 

дату, як вона це робить відповідно до конституції і законів. Якщо немає 

інших заперечень, то я б з урахуванням цих важливих двох правок 

рекомендував би від імені комітету проект висновку для Верховної Ради:  

розглянути цей законопроект і прийняти його за основу і в цілому в такому 

вигляді, як я щойно озвучив. 

Якщо немає інших пропозицій, зауважень, застережень, то я би ставив 

такий проект  висновку на голосування з урахуванням моїх правок. Хто за 

такий проект висновку комітету, прошу визначатися.   

А, є застереження?  



Вибачте, будь ласка,  я знімаю голосування. Є застереження у 

виконуючого обов'язки  секретаря Руслана Михайловича Сидоровича. Будь 

ласка,   до трьох хвилин обговорення. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я думаю, я буду дуже коротко. 

Я  дуже швидко, наскільки зміг переглянути цей  законопроект, я 

розумію, насправді, його важливість. Я в цілому те, що стосується 

Перехідних положень, те, що стосується  об'єднаних територіальних громад, 

розумію чим викликана така нагальність. Я розумію, що, на жаль,  у нас з 

нашими колегами (деякими колегами, однозначно не всіма) є проблеми з  

забезпеченням  явки, але я вважаю, м'яко кажучи, не зовсім правильним 2 

вересня розглядати законопроект, який внесений 2 вересня для того, щоб ну 

як мінімум взяти ніч і почитати й вивчити, щоби предметно  обговорити. 

Але… Це стосовно процедури.  

Але мене  як юриста турбує ще таке    питання. Я читаю текст закону… 

законопроекту. Пропонується віддати… значить, перші вибори депутатів 

сільських, селищних, міських голів  призначаються…  призначаються 

Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом. 

Читаю 30-й пункт…  Зараз я скажу точно. Статті 85 Конституції, де… 

(Шум у залі)  

Ну в такому випадку… (Шум у залі)  Да…   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це якраз не врегульовано… (Шум у залі)  …чергові і 

позачергові.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Чергових та позачергових. В даному випадку йде 

мова  про  першу. Однак… навіть я погоджуюся, знімаю своє зауваження в 

тій частині. Однак мені видається, що незважаючи на  безумовно необхідну 

деполітизацію, яку потрібно, однозначно, провести там що стосується судів, 



що стосується інших органів державної влади, питання призначення  виборів 

якраз відноситься до  питань, які носять політичний характер.        

Тому мені видається, що усунення Верховної Ради від такого процесу 

як призначення виборів місцевих, є не зовсім коректним з точки зору 

філософії самого цього проекту. Такі у мене є зауваження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозволю собі коротенький коментар. Верховна Рада 

ніколи не була дотичною до призначення перших виборів, ніколи. Тому що 

згідно Конституції вона справді наділена повноваженням призначати тільки 

вибори чергові і позачергові. Що це за вибори? Це вибори, коли відповідно 

увесь склад міняється. А завжди перші вибори по різних законах різних 

суб'єктів призначали. А нещодавно прийнятий Закон про територіальне 

об'єднання громад наділив такими повноваженнями відповідні обласні ради. І 

проблема зараз не в тому, що ми хочемо позбавити Верховну Раду. Вона 

цього і так не мала. Ми  можемо, як ситуація виглядає. Виглядає ситуація так, 

що обласні ради, на превеликий жаль, зловживають своїми повноваженнями. 

Давайте говорити відверто, так. І в угоду певним, як ви сказали, політичним 

міркуванням, не виконують норму закону. І тому у нас зараз підвисає низка 

відповідно територіальних громад об'єднаних, де не будуть у зв'язку з цим, 

можливо,  проведені перші вибори. І вдумайтесь,  проведені будуть вибори 

сільських, селищних голів, а потім треба буде ще вдогонку призначати 

вибори і сільських рад, так. А потім з цими депутатами треба буде 

попрощатися, бо там будуть старости, так. І ви вірите в те, що вони 

новообрані будуть такі рішення вже далі приймати про територіальне 

об'єднання. Тобто ми заженемо ситуацію в глухий кут.  На превеликий жаль,  

ми мусимо зі свого боку оперативно на це реагувати. Я не знаю, як завтра 

сесійна зала прореагує. Це питання не наше, друзі. Але ми  як профільний 

комітет, ну, зобов'язані просто ……………. правові рішення рекомендувати 

парламенту. Бо, крім нас, особливо там і ніхто цими питаннями не буде 

опікуватись. 



 Я заради протоколу хочу зазначити, що Дмитро Іванович до нас 

приєднався, Голубов. Дякую. У засіданні бере участь 18 членів комітету.  

Якщо немає інших застережень, ще раз проект висновку з урахуванням 

висловлених мною зауважень ставлю для голосування в цілому. Дякую. Будь 

ласка, визначаємося.  

Хто проти? Хто утримався? (Оплески) 

 Друзі, математика не сходиться. У нас зараз хтось вийшов? 

Вісімнадцять. Дивіться: 13 – "за". 5 утрималось чи 4?  4 – утрималося, а один  

не голосував. Хто не голосував? Значить ще раз, хто за такий проект 

висновку комітету, ще раз піднімаємо руки. Вибачте, це в нас в/о секретаря, а 

не секретар, він має право помилитися.  

Результати голосування. 14 - "за", проти – 0, утрималося – 4. Рішення 

прийнято. Дякую і дякую за увагу всім присутнім з цього питання. 

Далі йдемо по порядку денному дуже оперативно. Якщо можна, щоб 

ми так багато часу не займали, бо самі собі шкодимо. 

Проект закону про внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу 

та Кодексу адміністративного судочинства щодо забезпечення апеляційного 

та сесійного оскаржень рішення суду, друге читання, Руслан Михайлович 

Сидорович. Будь ласка, Руслан Михайлович, до 3 хвилин, якщо можна, 

оперативно. Включайте кнопочку. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. 

Законопроект 0911, який в нас розглядається у другому читанні, є 

розроблений з метою покращення права осіб на апеляційне та касаційне 

оскарження рішення суду. Як відомо, проблеми виникають у сторін у зв'язку 

з доступом до виготовлених рішень і у зв'язку з певними процедурними 

нюансами, інколи виникали абсурдні ситуації, при яких сторони з 

об'єктивних незалежних від них причин пропускали строки на звернення до 

Апеляційного або Касаційного суду, що в свою чергу, в певній мірі, 

перешкоджало фактично доступу до правосуддя.  



До запропонованого законопроекту було внесено цілий ряд правок, 

зокрема мною, більшість з них є враховано. Вважаю, що даний законопроект 

слід підтримати, оскільки він дійсно покращує доступ громадян до 

Апеляційного та Касаційного суду. Якщо когось цікавлять якісь детальніші, 

щоб я занадто багато часу не займав, то готовий відповісти на запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Михайлович. 

Насамперед, для протоколу зазначаю, що в засіданні бере участь вже 19 

членів комітету  Наталія Василівна  Новак  приєдналась, дуже дякую Наталія 

Василівна. 

А тепер з  приводу щойно  оголошеної позиції голови під комітету 

щодо того в який спосіб нам  рекомендувати в сесійні залі  визначатися по 

другому читанню цього законопроекту. Я ще раз дуже коротенько  ………… 

по суті сказав, а  я зараз по формі. Ще раз хочу з приводу того, що він сказав 

по першому  питанню,     бо це важливо для стенограми те, що  ми не можемо  

…………. розглядати. Ми можемо оскільки відповідно до  Закону про 

комітети … 

 

 

_______________. Можемо-можемо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …  доручення Голови Верховної Ради  комітет 

зобов'язаний невідкладно  розглянути відповідне  рішення.  

Друзі, що стосується  цього закону. Це перехідний  закон ще з 

попереднього скликання і одразу після того як  він був включений до  

порядку денного  першої сесії Руслан Михайлович скористався своїм правом 

надіслав відповідні пропозиції. І зараз ми  рекомендуємо підкомітетом для 

комітету з урахуванням всіх його пропозицій, і вони справді слушні, по суті, 

ми  його тоді  просили зайнятись предметно цим  законом. Він займався  із 

авторами попередніми, із тими людьми, які в секретаріаті комітету 



працювали над цим законом рекомендувати  сесійні залі розглянути і 

прийняти його в другому  читанні саме з урахуванням правок  нашого колеги 

Сидоровича. 

Які є думки  в членів комітету, будь ласка,  обговорення до трьох 

хвилин, прошу зголошуватися. Поступила пропозиція підтримати позицію 

голови підкомітету і … Вибачте, є Геннадій Ткачук  має зауваження. 

 

_______________. Ні, я голосую "за".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Геннадій Віталійович. 

Хто за такий  проект висновку комітету і  відповідно  проект 

порівняльної таблиці, який ми запропонуємо в  сесійні залі, прошу  

визначатися.  

"за" – 19. Рішення прийнято. Одноголосно. Дякую. 

Наступний проект закону теж наш колега Сидорович доповідає  про 

внесення  змін до Цивільно-процесуального кодексу і Закону України "Про 

судовий збір" щодо ………. розгляду справ, який  стосується …………. 

неустойки  по несплачених елементах за  номером 2197. 

Будь ласка, Руслан Михайлович, до трьох хвилин. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  В даному випадку в цьому законопроекті 

виправляється фактично недосконалість попередньо прийнятого закону, яка 

полягає в тому, що при звільненні від сплати державного мита по позовах, по 

аліментах у випадку, виникнення ситуації, коли слід було б  подавати позов 

про стягнення неустойки по аліментах спеціальної норми не існувало. 

Фактично, це могло б призводити до абсурдної ситуації, коли при такого 

типу позовах слід було би платити державне мито. Враховуючи, що цей 

законопроект фактично усуває прогалину законодавства і є соціально 

направленим вважаю, що цей законопроект слід підтримати.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Руслан Михайлович.  

Будь ласка, хто хоче висловитись в обговоренні або має запитання до 

доповідача? 

Є пропозиція підтримати висновок озвучений головою підкомітету про 

те, щоб зазначений проект закону підтримати за основу для розгляду на 

сесійному засіданні Верховної Ради України. Хто за такий проект висновку 

комітету вже тепер, прошу визначатися шляхом голосування. Хто "за"? 

Проти? Утримались? 19 – "за". Рішення прийнято одноголосно. Дякую.  

Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань 

судочинства, за номером 2358-а, Мельниченко Володимир Володимирович. 

Будь ласка, дуже коротко.  

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В.  Проектом закону пропонується внести зміни до 

Закону України про забезпечення прав на справедливий суд. Пропонуються 

відповідні зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. 

Враховуючи те, що прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню 

проведення якісного, оперативного, об'єктивного та всебічного первинного 

кваліфікаційного оцінення суддів, очищення судової системи від осіб які не 

відповідають критеріям професійності та доброчесності, визначить порядок 

участі кандидатів на посаду судді які перебувають у резерві і конкурсі на 

заміщення вакантних посад.  

Пропоную. Комітету з питань правової політики та правосуддя 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення окремих положень 

законодавства з питань судочинства, реєстраційний номер 2358-а, поданий 

народним депутатом України Князевичем Русланом Петровичем, прийняти 

за основу та в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  



Хто хоче висловитись з цього питання?  

Хто за проект висновку підкомітету, голосуємо. Проти? Утримались? 

19 – "за". Рішення прийнято.  

Наступний проект номер 4, про внесення змін до Закону про медіацію, 

не, точніше про Закон про медіацію, за номером 2480, Алексєєв Ігор 

Сергійович.  

Ігор Сергійович, будеш окремо… 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.   (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  ………..  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.   Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді дозвольте я оголошу ………. Закону про 

медіацію, альтернативний, за  реєстраційним номером 2480-1. Теж Алєксєєв 

доповідає. Але ми тоді 2 рішення повинні приймати все рівно. Доповідач 

один з двох питань і обговорення з двох питань, а рішення будемо окремо 

приймати. Будь ласка, Юрій Сергійович, до 3 хвилин. Чи вам треба до 6 

хвилин тоді?  

 

АЛЄКСЄЄВ Ю.С. Однієї хвилини хватить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

АЛЄКСЄЄВ Ю.С. Шановні колеги, даними законопроектами 

пропонується на законодавчому рівні запровадити, врегулювати Інститут 

медіації та визначити відповідні правові основи надання послуг з медіації.  

В цілому, підтримуючи ідею впровадження та розвитку позасудових 

форм врегулювання спорів, слід відзначити, що обидва ці 2 законопроекти 



мають суттєві зауваження і пропозиції до цих законопроектів, містять 

прогалини внутрішніх суперечностей, на що згадують у відповідних 

висновках Генеральна прокуратура, Верховний Суд України, Вищий 

господарський суд, які надіслали свої пропозиції.  

Більш того, враховуючи, що у нас є досвід роботи Ради з питань 

судової реформи при Президенті, яка зараз комплексно працює над 

процесуальним законодавством і, зокрема, одним з питанням порядку 

денного є регулювання позасудових форм вирішення спорів, пропонується 

комітету прийняти рішення ці 2 законопроекти відправити на 

доопрацювання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Сергійович. Хто має запитання до 

доповідача або хоче висловитись в обговоренні, будь ласка? Ну, справді, ми 

мали досить такий жвавий, абсолютно продуктивний круглий стіл і це 

рішення, до якого спільно дійшли всі учасники, і голова підкомітету 

неодноразово обговорював це питання і в підкомітеті. Якщо немає інших 

заперечень, я би просив підтримати рішення підкомітету про те, щоб… Два 

на доопрацювання? Тоді по двох окремо, по першому і по другому. Хто за те, 

щоб відправити за реєстраційним номером 2480 проект Закону про медіацію 

на доопрацювання, прошу визначатися.  

Хто – проти? Утримався?  

Результати голосування: 17 – за, проти – 0, утрималось – 2. Рішення 

прийнято. 

І наступний проект висновку про те, щоб направити на доопрацювання 

проект Закону про медіацію, альтернативний, за реєстраційним номером 

2480-1. Хто за такий проект висновку, визначаємося шляхом голосування.  

Проти? Утримались? 

Результати голосування: 17 – "за", проти – 0, утрималося – 2. Рішення 

прийнято.  

Дякую, Ігор Сергійович. 



Проект закону про внесення змін до статей 40, 242 Цивільно-

процесуального кодексу щодо забезпечення права неповнолітньої особи бути 

представником у суді за номером 2778. Доповідає Грановський Олександр  

Михайлович. Олександр Михайлович, дуже оперативно, якщо можна. 

 

ГРАНОВСЬКИЙ О.М. 

Да, такая специфическая ситуация, есть разночтения в Семейном и 

Гражданском кодексах в части представительства интересов детей, людей в 

судах. В частности, Семейный кодекс позволяет тем людям, которые 

достигли 14-летнего возраста представлять свои интересы в судах, согласно 

Гражданского кодекса, нет. Автор ………  предлагает эти разночтения этим 

законопроектом упразднить. И несмотря на то, что предлагается вернуть 

автору на доработку этот законопроект, в принципе, Андрей хотел выступить 

и переубедить комитет все-таки принять другое решение. Я готов Андрея 

поддержать. Вот как коллеги, давайте. 

 

_______________. ……… ситуацію. Я теж схиляюсь до того, що все ж 

таки треба підтримати за основу. Справді надзвичайно важлива проблема і 

ми повинні нашого колегу взагалі підтримати в будь-якій ситуації, тим 

більше в такій надзвичайно важливій. І тому я пропоную залишити 

мотивувальну частину, а в результативній рекомендувати  парламенту 

прийняти за основу, а вже в процесі другого читання комітет наш все рівно 

буде профільний, ми, разом з автором, разом з підкомітетом, знайдемо, як 

завжди, мудрий і правовий вихід.  

Якщо немає інших бачень, я просив би підтримати позицію голови 

комітету і проект висновку про те, щоб рекомендувати парламенту даний 

проект закону за основу, а далі будемо доопрацьовувати. Якщо немає інших 

бачень, ставлю на голосування такий проект висновку комітету.  

Хто "за", визначаємось. Проти? Утрималися? Одноголосно. Автор не 

заперечує проти такого? Дякую. Дякую голові підкомітету. 



Наступний блок питань, це питання де ми є не головними. Яка 

практика нами на цю сесію, поширюватиметься стара практика? 

Друзі, проекти висновків у вас є на руках. Ми тоді продовжуємо нашу 

практику, приймаємо одне рішення щодо них, але оформимо окремими 

висновками комітету. Хто за такі рішення комітету, прошу визначатися 

шляхом голосування. 

Проти? Утрималися? 19 – "за". Рішення прийнято. Одноголосно. 

Дякую. 

І на останок третій блок "Організаційні питання". 

Насамперед, друзі, немає   секретаря комітету, який готував ці питання, 

але я в матеріалі, ви в  принципі, отримали відповідні проекти рішень. Якщо 

немає заперечень, я би просив підтримати ті пропозиції,  які ми пропонуємо  

сесійній залі, як  від комітету, включити  до календарного, точніше порядку 

денного  третьої сесії – це всі законопроекти, які в нас є  на розгляді. 

Немає більше пропозицій? Тому прошу, з 36 питання,  проголосувати, 

хто за такий  проект рішення комітету, який вам заздалегідь  розданий. 

Прошу визначатись. Проти?  Утримались?  Одноголосно.  Дякую.  Рішення 

прийнято.  

37 питання – це календарний план проведення засідань Комітету з 

питань правової політики і відповідно його підкомітетів на      період третьої 

сесії. Так само, у вас проект рішення відповідного є і як зазвичай, ми це 

робимо,  на середу призначаємо. Попередньо, давайте ми домовимося і 

змінимо попередньо час так як рекомендувала колись Наталія Василівна 

Новак мудро і ми його започаткували, цю традицію: замість 15.00 

пропонуємо 14.15. Бо по факту, все-рівно, ми починаємо о 15-й, тому краще 

45 хвилин мати часу, що дасть нам можливість, в окремих випадках,    

напевно оперативніше засідати.  

 

 

_______________. (Не чути) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, ми мусимо точно для рішення  - це  рішення. 

Тому що так,  ми сподіваємося, що… Справа в тому, що сесія не може 

засідати більше ніж на 15 хвилин, Голова не може… 

Наталія Василівна, логіка в тому,  що голова не може, більше ніж на 15 

хвилин, продовжити засідання, засідання триватиме до 14.15-ти.  Ну, ми 

написали - 14.15. Давайте напишемо 15, я не заперечую. 

 

_______________. Підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за  такий проект рішення комітету о 14.15, 

будемо визначатися.  Хто - "за"?  Проти? Утримались? Одноголосно. 

Наступний проект порядку денного – це наш звіт, друзі, про  роботу 

комітету. 

 

_______________. Беремо до відома. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можемо взяти до відома і відповідно підтримати 

звіт. Але я вам хочу сказати, що ми входимо стабільно в п'ятірку кращих, не 

зважаючи на те, що на наш проект, я вам скажу,  звалився, чи не найбільший  

шмат роботи. В тому числі, і зважаючи на те, що ми всі законопроекти – на 

конституційність. І по засіданнях, і по якості, ефективності роботи. Звичайно, 

є проблеми, інколи в нас хромає кворум. Але, зважаючи на цю проблему, ми 

змагаємося на рівні з тими комітетами, де кворум 3 особи. Я вважаю, що це 

досягнення. Хоча це не знімає з нас відповідальності участі в засіданнях на 

третій сесії Верховної Ради. Якщо немає інших бачень, я би просив проект 

звіту тоді схвалити і взяти до відома. Хто за такий проект рішення комітету, 

визначаємося шляхом голосування. 

Одноголосно - за. Дякую.  



Наступний проект рішення це проект про проведення круглого столу… 

Ні. Да, про проведення круглого столу і запровадження Інституту військових 

суддів в Україні. Я передаю Сергію Алєксєєву, але нагадаю, що ми на 

останньому засіданні нашому рекомендували відповідного парламенту те, що 

ми хочемо провести такий круглий стіл у вересні. І відповідно до 

розпорядження Голови Верховної Ради на наступному тижні може він бути 

проведений. Я би просив Сергія Олеговича наші пропозиції висловити з 

цього питання. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Я дуже коротко. Всі знають, що у нас раніше існував 

Інститут військових судів. Венеційська комісія, до речі, заперечувала проти 

такого існування. Інститут військових судів був ліквідований, може на той 

час це було і правильно. Але, на жаль, нам час диктує інше.  

У зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході, зараз дуже багато 

дискусій з питання чи доцільно, чи недоцільно у нас держава створює, то 

військові суди. Яка форма їх створення? Це будуть або війська колегія, або 

окрема судова інституція.  

З цього приводу дуже багато дискусій. І ми пропонуємо почати цю 

дискусію на рівні Комітету Верховної Ради з питань правової політики і 

правосуддя, залучивши до цього суддів Верховного Суду, всіх суддів Вищого 

суду, всіх бажаючих суддів, також Державну судову адміністрацію, фахівців. 

Ми знаємо є з цього приводу позиція суддів Верховного Суду Волкова 

Олександра Федоровича, який майже 15 років свого життя віддав роботі у 

військових судах. Ми знаємо, що трапляється дуже багато різних злочинів, 

дуже багато різних випадків в зоні проведення АТО як дезертирство, 

державна зрада або менш тяжкі злочини. І є нагальна потреба у  фаховому та 

швидкому розгляді таких справ.  

Тому я вважаю за доцільне наступної середи провести такий круглий 

стіл, на якому обговорити дуже багато думок з цього питання і розпочати 

якісь процеси. Дякую за увагу.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Сергій Олегович.  

Друзі, давайте порадимось. Ми можемо організувати круглий стіл як  

круглий стіл чи як розширене засідання комітету, як ми цілу низку разів це 

робили.  

Якщо буде комітет працювати і члени комітету будуть на засіданні, то, 

безумовно, для нас краще провести як розширене засідання. Як  ви краще  

вважаєте за доцільне це зробити і який час на середу краще призначити для 

проведення такого столу? Прошу висловлюватися. Бо ми можемо 

волюнтаристським рішенням це зробити, але це було б невірно, бо я б хотів, 

щоб члені комітету взяли участь.  

Справді, що є такий законопроект, він зареєстрований ще на минулій 

сесії. Нам треба його в першу чергу обговорити, оскільки не виключено, що в 

найближчий час він буде предметом розгляду сесійної зали. 

 

_______________.  То буде розширене засідання комітету, може бути 

опять проблема з кворумом. Розумієте? Це буде не сесійний тиждень. 

Давайте будемо дивитися правді в очі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …………. Я не проти!  

 

_______________.  Якщо це буде формат круглого столу, то всі  

бажаючі, заінтересовані члени нашого комітету можуть бути присутніми, 

висловлюватися, але в  нас не буде обмежень щодо кворуму. Тому ми будемо 

чекати кворум, будемо запрошувати представників з судової системи, і буде 

трохи незручно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді пропонується …………. рішення: давайте тоді 

призначаємо простий круглий стіл, а по факту будемо бачити, якщо в нас 

достатньо буде членів комітету, щоб ми його провели у форматі круглого 



столу, то я думаю, що це було б слушно. А якщо ні, ну, значить, будемо тоді 

проводити круглий стіл як круглий стіл.  

Немає інших  заперечень? Тоді як з часом? На котру 

пропонуєте………….. раніше?  

 

_______________. Можна раніше. Можна о 15-й. Як зручно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Як вам зручніше?  

 

_______________.  Як ініціатору… ми модератором.  

 

_______________.  Давайте 15 година……….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  15.00, наступна середа, круглий стіл з питань 

діяльності і запровадження інституту військових судів. Нема заперечень?  

Хто за такий проект рішення комітету, прошу визначатися шляхом 

голосування.  

Проти, утримались?  

19 – "за", рішення прийнято.  

Які ще є питання в "різному", друзі, оскільки ми вичерпали всі питання 

у порядку денному? Немає? Можемо закривати засідання?  

Дякую всім за участь, засідання закрите.  

 


