
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

09 грудня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. На зібранні присутні 18 

членів комітету, що дає нам можливість відповідно до Закону про комітет 

розпочати наше засідання. Я не для стенограми скажу, що це довгождане 

засідання, тому що ми не можемо ніяк зібратися. І до нашого сорому, на 

Погоджувальній раді в понеділок було роздано документи всім головам 

комітетів, лідерам фракцій про те, що наш комітет найгірший з точки зору 

проведення засідань і кворуму. Я думаю, що тепер ми будемо довго 

відповідати чому це робиться. Але, менше з тим, оскільки в нас така нагода є, 

а часу дуже мало, бо залишилось всього 15 хвилин, давайте, я дуже просив 

би, оперативно пройти ті питання порядку денного, які накопилися, тому що 

в мене щось таке погане передчуття, що це в нас останнє в цьому році 

засідання комітету. Тому нам треба принаймні всі ті надважливі речі, які в 

нас накопилися обов'язково сьогодні пройти. Немає заперечень?  

Попередньо я хотів би запропонувати, як зазвичай, кандидатуру 

Руслана Михайловича Сидоровича, поки він розмовляє і не чує, на посаду 

секретаря засідання, якщо немає заперечень. Прошу, хто за таку кандидатуру, 

прошу проголосувати.  

Одноголосно. 18 – за. Рішення прийнято. 

Тепер переходимо до порядку денного. Проект порядку денного вам 

розданий. Він з 3 основних розділів складається, де ми є головними, де ми є 

неголовними з точки зору опрацювання законопроектів на конституційність і 

2 питання, де комітет виконує контрольні функції. Я скажу, про що йде мова.  

Якщо немає заперечень, прошу проголосувати за основу отакий проект 

порядку денного. Прошу визначатися. 

18 – за. Рішення прийнято. Дякую. 
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В кого, які є зауваження, пропозиції застереження? Один – проти. 

Вибачте, будь ласка.  

Результати голосування: 17 – за, 1 – проти, утрималося – 0. Рішення 

прийнято. Андрій Іллєнко проти. Правильно розумію? Дякую.  

Хто має, які застереження чи пропозиції щодо тих питань, які 

вносяться сьогодні на розгляд в порядку денному? Немає. Є пропозиція 

підтримати такий порядок денний в цілому. Хто за таку пропозицію, прошу 

визначатися.  

Проти? Утримались?  

Результати голосування: 17 – за, проти – 1, утримались – 0. Рішення 

прийнято. 

Якщо немає заперечень, ми тоді швиденько підемо по питанню 

порядку денного.  

Перше питання. Це питання складання присяги суддею 

Конституційного Суду України. Я хочу нагадати для тих, хто не знає або, 

можливо, не володіє повною інформацією, про те, що з'їздом суддів 

відповідно до Конституції України обрано на посаду судді Конституційного 

Суду Кривенка Віктора Васильовича, який є суддею Верховного Суду 

України. І відповідно до Конституції, Закону "Про Конституційний Суд", 

Закону про Регламент суддя, який обраний з'їздом суддів, складає присягу на 

засіданні Верховної Ради, а комітет, до предмету відання якого віднесено 

питання діяльності Конституційного Суду, пропонує час та місце, і умови 

проведення такого засідання. 

У зв'язку з цим пропонується проект рішення комітету. Він є 

традиційним, відповідно до якого комітету пропонується підтримати ідею 

про те, що запропонувати парламенту годину на 10.30 найближчого 

засідання при умові, що відповідно до Закону "Про Конституційний Суд" на 

такому засіданні Верховної Ради буде присутній Президент України, 

Прем'єр-міністр України і голова Верховного Суду. Для того щоб можна 

було скоординувати графіки цих осіб, комітет пропонує керівництву 
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парламенту визначитися, в який день найбільш зручно привести до присяги 

суддів Конституційного Суду. 

Це типовий проект висновку. Якщо немає якихось заперечень, 

застережень, я би просив його підтримати в тому вигляді, який вам розданий. 

Немає?  

Хто за такий проект рішення комітету, прошу визначатися. 

Одноголосно. Що ви, Дмитро Іванович, дивитеся? Ні, от Романюк стоїть, ви 

не порахували. Я знаю, що ви тепер слідкуєте за всіма. Ми вже слухали 

сьогодні, боїмося вашого суворого погляду. Повірте мені, хто-хто, але я вже 

навчений. У нас ще двоє просто членів комітету знаходяться не за столом, 

але сидять поруч. Це Ігор Алексєєв і Романюк. Просто прошу звернути увагу. 

Але вони знаходяться в приміщенні, де відбувається голосування, як то 

належить за законом. Але мені приємно, що ви за мною слідкуєте. 

Наступне питання порядку денного – це проект закону… Друзі, я 

коротенько. Значить, нам треба сьогодні визначитися щодо чотирьох питань, 

пов'язаних зі змінами до Конституції. По-перше, що стосується 

децентралізації, ви знаєте, що закінчується фактично сесія. Відповідно до 

Конституції, до "Перехідних положень", оскільки попередньо парламент 

схвалив на попередній сесії, на цій, тобто черговій, наступній сесії, він має 

остаточно визначитися щодо змін до Конституції в частині децентралізації.  

Оскільки наш комітет є профільним, я просив би  все ж таки сьогодні 

розглянути це питання і дати можливість сесійному залу визначитися. В який 

спосіб і як він визначиться, це вже питання не наше, але щоб не було 

звинувачень, що саме через те, що комітет не визначився, сесійна зала не 

може розглядати це питання, я просив би це питання розглянути.  

Друге питання, яке ми повинні розглянути, це питання внесення змін 

до Конституції щодо правосуддя, яке внесено Президентом України, і ви 

знаєте, кожен сформулює свою позицію і будемо визначатися, як далі діяти.  

Третє питання, це відповідно питання щодо положень Римського 

статуту. Пам'ятаєте, є такий законопроект, який зареєстрований більш, ніж 
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150-а народними депутатами. Ми з вами розглядали попередньо цей 

законопроект і домовилися дочекатися внесеного Президентом 

законопроекту, де комплексно вирішується і це питання. Оскільки це 

питання вже буде вирішено, то воно, відповідно, як на мою  думку, не є 

актуальним, і ми будемо теж визначатися.  

І нарешті, питання щодо н недоторканості суддів, і, відповідно, 

депутатів. Оскільки так само, той законопроект поглинає у великій мірі і ці 

питання, нам треба визначитися, як нам далі діяти.  

Якщо немає застережень, давайте почнемо з питань децентралізації. 

Будь ласка, голова підкомітету Наталія Володимирівна Агафонова.  

 

АГАФОНОВА Н.В. Руслан Петрович, ви вже все сказали, все 

розказали, тому я…. висновок, пропозицію… Рекомендувати прийняти 

остаточно як закон.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такий проект? Тут нам нема, що розглядати по 

суті. Ми вже це питання розглядали. Ми чисто зараз згідно регламенту 

повинні формально або рекомендувати, або не рекомендувати.  

Я знаю, що є політичні різні позиції, але прошу висловитись так, як ви 

вважаєте за доцільне на комітеті, що не заважає вам в інших спосіб 

визначатися на сесії Верховної Ради.  

Хто за такий проект висновку комітету, прошу визначатися шляхом 

голосування. Прошу порахувати голоси, оскільки не всі "за".  

Будь ласка, Геннадій Віталійович, заходьте. В нас бере участь вже 18… 

19 членів комітету, до нас приєднався Ткачук Геннадій Віталійович.  

Прошу ще раз підняти руки, це важливе питання… (Шум у залі)  

13 – "за". Хто проти?  Два проти. Хто утримався? Три утримались? 

Результати голосування: 14 – "за", 2 – "проти", 3 – утримались. Рішення 

прийнято. Дякую. 
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Наступний проект порядку денного – це внесення змін до Конституції в 

частині правосуддя. Наталія Володимирівна, будь ласка. 

 

АГАФОНОВА Н.В. Да, рекомендується рекомендувати Верховній Раді  

включити до порядку денного третьої сесії та направити до Конституційного 

Суду для отримання висновку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, є потреба обговорювати чи ми все ж таки 

будемо вважати, що це технічна процедура? А  далі, як воно повернеться з 

Конституційного, будемо по суті розглядати. Хто за такий проект  висновку 

комітету прошу визначатися. До нас приєдналася Наталія Василівна Новак, 

нас 19 членів комітету беруть. 

Хто "проти"? Один "проти", один "проти". Хто утримався? Раз, два, 

три, чотири, п'ять, шість, сім. Результати голосування: 11 – "за", 1 – "проти", 

7 – утрималися. Рішення прийнято.  

Наступне питання – питання Римського статуту в зв'язку із тим, що 

воно не актуальне. Я думаю, що нема питання обговорювати. Хто за такий 

проект постанови про те, щоб рекомендувати відхилити цей законопроект, 

оскільки він вирішений в іншому законопроекті, прошу визначатися. А? Не 

включати, да, не включати.  

17 – "за". Хто "проти"? Утримався? Один... Не може бути. Результати 

голосування: 17 – "за", "проти" – нуль, утримався один, решта не брали 

участь в голосуванні. Рішення прийнято.  

І  останній законопроект. Хто за те, щоб підтримати такий проект 

висновку комітету, прошу визначатися шляхом голосування. 

 

АГАФОНОВА Н.В. Рекомендувати визначитися, Верховній Раді 

визначитися  щодо подальшої роботи… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж з самого початку про це говорив, ви мене просто 

прослухали. 

 

АГАФОНОВА Н.В. … над законопроектом без відповідного висновку 

комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу  визначатися. Хто "за" прошу голосувати. 

Оскільки це питання поглинулося в іншому законопроекті. Хто "проти"? 

Утрималися? Друзі, результати голосування дивні, конечно. Взяли участь  17 

членів комітету, голосування: 15 – "за", 2 – утрималися, "проти" – нуль. 

Решта не брали участь в голосуванні. Рішення прийнято, дякую. 

Тоді давайте визначимося скільки нас бере участь зараз в роботі 

комітету, бо хтось постійно не голосує, троє людей, ну це їхнє право. 

Наступний проект Закону, це про органи та осіб, що здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень  інших органів, за номером 

2506а доповідає Ігор Алексєєв. 

Будь ласка, Ігор Сергійович, друге читання. 

Якщо хочете, зразу і наступний, визначайтеся, якщо ні, то як вам 

зручніше. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Давайте 2 обговоримо і я доповім 2 законопроекти, 

значить… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, тоді у вас 6 хвилин. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Значить законопроекти 2506а, 2507… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу все ж таки побути поки ми закінчимо питання 

порядку, нам залишилось 5 – 6 хвилин, ми закінчуємо, будь ласка. Я розумію, 

що, дуже прошу не розходись. 
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АЛЕКСЄЄВ І.С. Були ухвалені в першому читанні 8 жовтня 2015 року, 

це внесені Президентом України Як пріоритетні розроблені Радою з питань 

судової реформи при Адміністрації Президента із залученням всіх 

заінтересованих сторін. Після голосування в першому читанні, за дорученням 

голови парламенту, було утворено робочу групу на базі підкомітету, нашого 

комітету, щодо доопрацювання цих двох законопроектів. 

В цілому по цим двом законопроектам, по законопроекту 2506а було 

внесено 343 правки, по іншому 420. Було проведено 3 засідання робочої 

групи, за результатами якої підкомітет пропонує таблицю до другого читання 

з цих двох законопроектів, єдине, там по одному питанню підкомітет не 

визначився і пропонує одну правку обговорити на засіданні комітету, на 

засіданні комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто має запитання до голови підкомітету, прошу. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Логіка така, друзі, всі зацікавлені особи взяли участь 

в роботі робочої групи, яка була створена на базі підкомітету за 

головуванням голови підкомітету, вона працювала не багато, не мало, 

більше, ніж півтора місяці, я думаю, що цього строку було достатньо для 

того, щоб зняти всі гострі кути. І як на мене, принаймні мене проінформував 

голова підкомітету і члени підкомітету, щ вдалося знайти фактично 

консенсус по всіх питаннях, крім одного питання, яке… Як ви вважаєте, Ігор 

Сергійович, ми повинні його обговорити, окремо проголосувати чи воно 

буде… 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Буквально дві секунди. Значить  якщо  дозволите, ще 

одна хвилина. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо у вас по решті питань  немає  запитань до 

голови робочої групи, то давайте ми  обговоримо  те питання, яке 

залишилось нез'ясоване, по ньому приймемо рішення. І тоді нам буде 

простіше в цілому визначитись  щодо відповідного законопроекту.  

Будь ласка,  Ігор Сергійович, поінформуйте.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Інформую. Значить  по  секретаріату хотілось 

зазначити під стенограму. 55 правка  у законопроекті 2507а, там  загубили 

назву одного реєстру,  Державний  реєстр речових   прав на нерухоме майно 

та  їх обтяжень. Це доопрацювати технічно, 55 правка.  

А та правка, яка  не знайшла одностайної згоди, це правка 49. 2506а, 

про те, що державні виконавці   під час примусового виконання рішень 

мають право  на використання спеціальних  засобів індивідуального  захисту 

в порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів. Це правка, яка не знайшла 

одностайної підтримки, і були дискусії на робочій групі. Прохання 

визначитися   комітетом: або ми підтримуємо цю правку, або відхиляємо і 

норми  закону   без цих положень. Були і "за"  на підтримку, і були 

застереження щодо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що пропонує робоча група? Будь ласка, Руслан 

Сидорович, робоча група. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Значить правка не  найшла  одностайної підтримки 

у зв'язку  з тим, що  виникли застереження,  що ці засоби індивідуального 

характеру можуть використовуватися  як   для захисту, власне, самого 

виконавця в  ході здійснення виконавчих дій, так і теоретично викликало 

таке  застереження, що вони можуть використовуватися також в  інший 

спосіб.  Моя особиста думка, що… Ну,  на жаль, той прикрий випадок, який  

був у Харкові, да, десь здається. Ну там якась  дубинка чи якийсь балончик 
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від  такої ситуації  навряд чи виконавця врятує. Спеціально законом  є 

передбачено  можливість залучення органів поліції, працівників поліції  для 

вчинення, проведення, вірніше, відповідних виконавчих дій  з метою  там, 

скажімо так, не збурення суспільства  і так далі. Моя думка, що все ж таки   

цю правку не враховувати. Хоча на весь текст закону і на весь сенс закону 

воно особливого  принципового впливу немає. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви вважаєте, що її підтримувати не варто, 

правильно я розумію? Чи  є якісь інші  думки членів комітету? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це окремо, це ми зараз будемо говорити. 

Є пропозиція: не підтримувати такого роду пропозицію. Хто за те, щоб 

підтримати робочу групу і підкомітет прошу визначатися. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

"Проти"? Утрималися? Рішення прийнято. Наступні результати 

голосування: 14 – "за", "проти" – нуль, утримався один, решта не брали 

участь в голосуванні. Ну, така... Дякую. 

Скільки в нас залишилося?  Шістнадцять зараз, так? Давайте, да, хто за 

те, щоб тоді в цілому підтримати той проект порівняльної таблиці, який 

підготовлений  робочою групою на базі підкомітету до другого читання за 

урахуванням щойно проголосованого рішення комітету прошу визначатися 

шляхом голосування. Хто – "за"? "Проти"? Утримались? Утримався? 
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Результати голосування: 14 – "за", "проти" – 0, утримався – 1, решта, знову ж 

таки, не беруть участь в голосуванні – шкода. Рішення прийнято.  

Наступне питання порядку денного. Будь ласка,  Ігор Сергійович(?). 

 

(?) АЛЕКСЄЄВ І.С. Одну хвилину, будь ласка, ще. Значить, ми ці 

законопроекти ухвалили. Єдине, одне  застереження, це секретаріатом, в 

цьому законопроекті передбачається внесення змін до закону про реєстрацію 

нерухомості. Ми на минулому тижні ухвалили нову редакцію. Якщо ми  

вийдемо на голосування, то потрібно вже техніко-юридичне доопрацювання, 

просто вилучити один пункт з прикінцевих положень щодо зміни до цього 

закону. Ну, це вже з юристами відпрацюємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ти маєш на увазі другий законопроект? Цей, що ми 

ще не проголосували? Домовились. Хто за таку пропозицію прошу 

визначатися. Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. 

Бере участь в засіданні 18 членів, бере участь в голосуванні, на жаль, тільки 

17. Добре. 

Наступне питання, Ігор Сергійович. Ігор Сергійович, наступне питання. 

Чи ми вже тоді його не розглядаємо? По питанню 2507а що ми робимо? 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Так само комітет, підкомітет пропрацював, підготував 

відповідні правки з урахуванням тих пропозицій, які висловлювалися 

нашими колегами – народними депутатами, Міністерством юстиції і 

обговорені з експертним громадським середовищем. Тому пропонується 

підтримати той текст законопроекту, який є розданий в таблицях. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, в кого є питання до робочої групи, яка 

працювала по цьому законопроекту і яка дійшла всіх, без винятку, питань 

консенсусно, фактично, власне, не залишилося жодного, яке не вирішено? 

Які питання? Немає? 
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Ігор Сергійович, щось хочете як голова групи робочої сказати з цього 

приводу? Чи ви підтримуєте? По 2507а. Ні, ви голосували один, а зараз ще 

обговорили два, а голосували один. Перед голосуванням хочете щось 

сказати? Чи підтримуєте позицію про те, що повністю всі питання вирішені 

консенсусом? 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Ми підтримуємо ці законопроекти. Єдине що, 

проводити техніко-юридичне опрацювання з урахуванням опублікування тих 

законів, які були проголосовані на минулому сесійному тижні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це обов'язково. Давайте ми це зразу у висновок 

напишемо: що рекомендуємо провести техніко-юридичне опрацювання 

разом, напевно, з Юридичним управлінням Верховної Ради, як це зазвичай 

робиться, відповідно до Регламенту. Немає застережень? 

Хто за такого роду проект висновку, який запропонований робочою 

групою на базі підкомітету з урахуванням щойно висловленого 

застереження, прошу визначатися. Проти? Утримались? 18 – "за". Рішення 

прийнято. Дякую. 

У нас є два законопроекти: під номером 8 і 9, - так звані питання 

безвізового режиму, які ми заборгували, пам'ятаєте? Йде мова про два 

законопроекти, які ми розглянули, і в нас висять вони. Просто немає 

Грановського. Руслан Михайлович,  ви можете розглянути, доповісти нам 

позицію підкомітету. Руслан Михайлович, ви теж брали участь, я знаю, що 

нам робити, тому що ми не можемо далі затягувати, ми зобов'язані ці питання 

запропонувати, вони наступного тижня будуть обов'язково предметом 

розгляду парламенту, нам треба до кінця року їх прийняти. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Ну справа в тому, що ці законопроекти, оскільки 

вони містяться у так званому безвізовому режимі, насправді потрібно, 

напевно, якимось чином голосувати, хоча, відверто кажучи, їхня юридична 
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техніка, це, так дуже м'яко кажучи, є далека від досконалості з 

усвідомленням того, що після їхнього голосування треба буде їх переробляти 

або вносити законопроекти, які будуть докорінно змінювати, тому що там 

насправді є дуже багато суперечностей. Якщо брати законопроект 3171, він 

вводить в тіло процесуального кодексу норми, які стосуються тимчасово 

окупованих територій, що в принципі якби неправильно, тому що треба було 

би вносити зміни в закон про тимчасово окуповані території. 

Стосовно 3154, там взагалі є багато плутанини, але з точки зору не 

зупинення процесу так званого візового лібералізаційного, то, мабуть, є сенс 

їх зараз підтримати з усвідомленням того, що ми, як Комітет правової 

політики і правосуддя, мали би потім напрацювати дійсно якісні 

законопроекти і усунути ті недоречності, які… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто нагадаю про що іде мова. 

В порівняльній таблиці у вас є, пам'ятаєте, про що іде мова в цьому 

законопроекті за номер 3154, там єдина зміна суттєва, яка, дві, точніше, про 

те, що передбачається такого роду рішення адмінсудів в рамках виконання 

договорів про реадмісію і це вимога наших європейських партнерів. 

І друга правка, яка була запропонована в першому читанні, про те, що 

такого роду рішення про видворення повинні суди приймати невідкладно. 

Ми тоді домовилися, що ми можемо підтримати його в цілому при умові, що 

ми чітко розшифруємо невідкладно, але не пізніше якогось строку, щоб суди 

на власний розсуд не тлумачили цю норму. 

Мною було запропоновано триденний строк і це було попередньо 

підтримано підкомітетом, тому негайно, але не пізніше триденного строку 

після того, як відповідні документи передані до суду. 

Якщо в комітету є інше бачення чи в підкомітету, прошу визначатися. 

Будь ласка. 
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_______________. З голосу хотів би запропонувати певні правки до 

3171, щоб трошки привести. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте поки по …. 

 

_______________. А, 54… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень, щоб ми з урахуванням цих правок 

все ж таки  рекомендували парламенту розглянути в другому читанні. Бо нас, 

нагадаю, на комітеті інших застережень не було. Немає?  

Тоді, хто за такий проект таблиці порівняльної до другого читання, де 

враховано ці дві правки, прошу визначатися шляхом голосування. 

Одноголосно, дякую. Участь в засіданні бере, а, там ще двоє, 17 членів 

комітету. Дякую. Рішення прийнято. 

Немає Голубова, то мені трошки легше стало. Але це не надовго. Є 

Голуб.  

Наступне питання порядку денного 3081, так само порівняльна 

таблиця. Іде мова про встановлення факту народження або смерті на 

тимчасово окупованій території, ви пам'ятаєте, про що йде мова? В разі, якщо 

наші громадяни вважають за доцільне про те, щоб в разі, якщо дитина 

народилась або особа померла на окупованій території, отримати українське 

свідоцтво про народження або про смерть, вони мали б мати таке право. І цей 

закон це передбачає, таку можливість. 

Але я знаю, що в підкомітеті там були якісь застереження. Руслан 

Михайлович, будь ласка, висловіть їх. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Справа в тому, що у зв'язку з тим, що, на мою 

точку зору, не зовсім коректно вносити в тіло основного Цивільного 

процесуального Кодексу норми, які регулюють особливості провадження у 

справах про встановлення факту народження, смерті на тимчасово 
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окупованих територіях, то є пропозиція статтю 259-1 перенести окремим 

пунктом до "Прикінцевих положень" Цивільного процесуального кодексу. 

Тому що, ну, я думаю, що ми всі хочемо надіятися, що тимчасово окуповані 

території, вони є тимчасово окупованими територіями.  

Звичайно, що тимчасове, воно може тягнутися. Але вносити в текст 

основного закону, мені видається, це фактично визнавати, що ці вже 

території і не зовсім тимчасово окуповані. 

Так само статтю 259-1 викласти відповідно в редакції: "Справи про 

встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій 

території України, визначені в порядку, встановленому чинним 

законодавством, розглядаються у порядку, встановленому для справ 

окремого провадження Розділом IV Цивільного процесуального кодексу 

України".  

А пункт 8 проекту Закону про внесення змін до Цивільно-

процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або 

смерті на тимчасово окупованій території України, відповідно, виключити. 

Тоді ми зможемо уникнути тих, скажемо так, юридичних казусів, які поки що 

є в  цьому законопроекті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А є  тут представники Міністерства юстиції, які…  

фактично правом законодавчої ініціативи? Немає.  Вже немає, да?  

Друзі, тут  ситуація наступним чином. Нам у будь-якому  випадку це 

питання доведеться вирішувати, у будь-якому випадку, я так думаю, що  нас 

ще чекають тривалі дискусії в сесійній залі.  Але якщо нема заперечень, 

давайте з урахуванням цих пропозицій запропонуємо такий варіант 

порівняльної таблиці, а далі будемо визначатися, в тому числі, і після 

консультацій із фракціями, і з Кабінетом Міністрів, який запропонував цей 

законопроект, якому, напевно, треба буде погоджувати з нашими 

європейськими партнерами цю редакцію, яка запропонована. І в разі, якщо 
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буде доцільність, то ми вже будемо  в сесійному залі під час розгляду цих 

поправок його коригувати на марші.  

Будь ласка, Ігор Сергійович Алексєєв.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Єдине, що хотів поставити до відома членів комітету, 

що, наскільки мені відомо, Міністерство юстиції висловлювало окреме 

застереження щодо кінцевої редакції законопроекту щодо, зокрема, 

можливості неконтрольованої реєстрації людей, дітей, зокрема, на 

окупованій території, серед  яких є лише один з батьків. Серед негативних 

наслідків такої ситуації можна визначити додаткове навантаження не 

державний бюджет через виплати, відповідні соціальні виплати. У зв'язку з 

цим пропонувалися, зокрема, застереження до окремих поправок.  

Тому під час… Ми, звичайно, підтримуємо цей законопроект, але під 

час головування потрібно ще провести опрацювання з юридичним 

департаментом і…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я щойно про це сказав.  

Давайте ми приймемо  такого от роду рішення про те, що ми 

підтримуємо таку таблицю, але доручаємо підкомітету ще провести 

консультації з Міністерством юстиції і з Кабінетом Міністрів, і хай вони, в 

свою чергу зроблять це з нашими європейськими партнерами, щоб для  

участі юридичного управління до другого читання все ж таки ще раз їх 

проаналізувати, і в разі, якщо буде крайня потреба і воно буде предметом 

розгляду, ми ще можемо додатково зібратися, або тоді вже будемо в сесійній 

залі визначатися щодо кожної поправки.  

Немає застережень?  

Хто за такий проект рішення, прошу визначатися шляхом голосування.  

Дякую. 17 – "за", рішення прийнято.  

Великий пакет надалі законопроектів ми боргуємо, їх дуже багато по 

конституційності. Проекти висновку в вас є на руках. Ідемо традиційно по 
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тій практиці, яка в нас є – одним голосуванням підтримуємо ці проекти 

висновків, а далі оформляємо окремими рішеннями. Немає застережень? Хто 

за такий проект висновку... рішення комітету прошу визначатися. 

Вісімнадцять – "за", в роботі комітету... До нашої роботи, точніше, долучився 

Сергій Олегович Алексєєв. Дякую. 

Питання з контрольної функції комітету. Друзі, я дуже коротенько. 

Справа в тім, що за дорученням Голови Верховної Ради зараз підвищується 

контрольна функція комітетів і це абсолютно правильно. І в зв'язку із... на 

виконання перехідних положень законопроектів, де комітети є профільні, 

Кабінет Міністрів, інші органи зобов'язані надавати комітету інформацію про 

виконання того чи  іншого закону. 

Вам попередньо роздані всі їхні звіти про виконання. Відповідно до 

доручення, ми повинні взяти їх до уваги і раз на сесію інформувати  

узагальнюючим чином парламент про те, в який спосіб ми здійснювали 

такого роду контрольні повноваження чи немає інших застережень, що  ми 

взяли ці два звіти щодо виконання Кабінетом Міністрів прикінцевих 

положень.... перехідних положень Закону про забезпечення права на 

справедливий суд і щодо виконання цього ж закону перехідних положень 

Державної судової адміністрації до відома, якщо немає, я просив би 

підтримати таку пропозицію. Якщо є – прошу висловитися. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає? Хто тоді за проект 56-го пункту порядку  

денного, щоби  взяти до відома такого роду інформацію? Одноголосно. 

І за 57-й, щодо Державної судової адміністрації? Теж одноголосно. 

Дуже дякую. 

Останнє питання порядку денного. Друзі, у нас є проблема, справа в 

тім, що нас чомусь перевантажують питаннями фінансового права в силу  

різних обставин, деколи об'єктивних, деколи суб'єктивних, деколи 
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випадкових, але нам бракує в апараті спеціалістів. І нам... ми знайшли такого 

спеціаліста, хочемо його забрати. Це керівник одного з відділів в 

Національному банку, він готовий до нас іти працювати просто головним 

консультантом, його прізвище Бойчоришвілі Вахтанг Георгійович. Але він  

народився і виріс в Україні, просто в нього батько за національністю... це не 

в світлі останніх трендів. Але я просив би підтримати, тому що нам, справді, 

нам дуже просто треба таку людину, тому що нам реально бракує фахівців, 

от одна Таня фактично витягує всі ці питання. Я не знаю до кінця цю 

людину, але, повірте мені, у нас є брак людей. Хто за такого роду рішення, 

прошу підтримати. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До якого часу грузини? Ще трошки. 

У мене питань більше немає. Хто хоче в "Різному" які пропозиції 

внести, будь ласка. Якщо немає, засідання закрите. Дуже дякую за участь у 

роботі. Вибачте.  


