
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

2 лютого 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Доброго ранку, шановні колеги. У нас  присутні на 

зібрані  17 членів комітету, що відповідно до Закону  про комітети дає нам 

можливість розпочати нашу роботу, ми маємо кворум. 

Сьогодні  ми проводимо  позачергове засідання. Вибачте, що в таку 

ранкову пору. Це спричинено …(не чути)….. дорученням Голови Верховної 

Ради. Ви знаєте, від чого воно відштовхується, вчора  Конституційний Суд    

надав  висновок щодо відповідності Конституції ……(не чути)……….. 

привести  змін до Конституції щодо судочинства. І оскільки  є рішення 

Погоджувальної ради, що цей законопроект  сьогодні  буде  предметом 

розгляду  на  сесії Верховної Ради  в режимі попереднього схвалення. 

Відповідно  до Закону про Регламент   наш комітет зобов'язаний надати 

відповідний висновок щодо   можливості його прийняття.  

Але для того, щоб ми могли розпочати нашу роботу,  оскільки  знову ж 

таки з поважних причин відсутній сьогодні, наскільки я розумію,  Андрій 

Сергійович Лозовий, то просив би, пропоную традиційно  Дмитра 

Анатолійовича Сторожука на посаду секретаря нашого засідання. Якщо немає 

інших  заперечень, хто за такого роду пропозицію голови, прошу визначатися 

шляхом голосування.  Хто – проти?  Утримався?  Рішення прийнято 

одноголосно. 

Наскільки я розумію, ……(не чути)…… не буде, тоді ………(не чути)…. 

прошу зайняти вам посаду  поряд зі мною, щоб ми  могли оперативно 

приводити рішення, які……(не чути)……  (Шум у залі)  Сідайте,  будь ласка. 

Звикайте. 

Друзі, я дуже намагатимусь швидко, тому що часу обмаль.  Я розумію, 

що всі ще мають…  О, вибачте, Сидорович. Руслан Михайлович, ми вас 

чекаємо.  ….. він уже підбігає. 



Сьогодні  пропонується проект порядку денного, який вам розданий 

вчора був. Він  з трьох розділів складається. Я думаю, що ми  швидко  їх  

пройдемо, це перше питання Конституції, ……(не чути)………. у нас  буде, я 

сподіваюсь, дискусія; друге питання – питання конституційності і третє чисто 

організаційне питання. У зв'язку з тим, що  розпочалася  нова сесія  і прийнятий  

календарний план роботи сесії,  ми  зобов'язані  прийняти  найскоріше, а саме 

затвердити свій план роботи відповідно до плану роботи сесії. І відповідно звіт 

затвердити про нашу  роботу за попередню сесію. Тобто чисто формально, 

скільки у нас проведено було  засідань, які питання розглянуті, які рішення 

прийняті, що запропоновано до розгляду парламенту.  

Якщо немає інших заперечень, проект порядку денного прошу 

проголосувати за основу.  

Хто за таке рішення, прошу визначатися. Хто проти, утримався?  

 

_______________. Один утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Один утримався, вибачте! Вибачте!  

Результати голосування: 16 – "за", проти немає, утримався – 1. Рішення 

прийнято.  Дякую.  

У кого є ще якісь доповнення, пропозиції, застереження щодо 

проголосованого за основу проекту порядку денного? ………(не чути)…..  

 

_______________.  Саме так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я бачу. Дякую.  

У зв'язку з тим, що не  поступило пропозицій щодо змін порядку денного. 

 Пропоную проголосувати проект порядку денного за основу.  

Хто "за", прошу визначатися. Проти? Утрималися? Результати 

голосування: 16 – "за", проти – 0… Володимир ……(не чути)…….. ви 

утрималися? Ви – "за". Утримався один, рішення прийнято, дякую.  

Шановні колеги, дозвольте тоді…  



А! Вибачте, будь ласка! Вибачте, будь ласка! Давайте… До нас надійшла  

термінова заява, розписана Головою Верховною Радою  Павленка Олексія 

Михайловича, який є міністром аграрної політики і продовольства, він просить 

звільнити його від займаної посади у зв'язку з відставкою. Оскільки є 

доручення теж терміново  її розглянути, то прошу і це питання включити до 

порядку денного додатково.  

Хто за таку …(не чути)…… пропозицію, прошу визначатися.  

Прошу, утрималися? Рішення прийнято одноголосно. 

Показує …(не чути)…….. , що ми спішимо, тому я дуже швидко.  

Друзі, ви знаєте, що вчора на своєму засіданні Конституційний Суд надав 

висновок щодо відповідності статтям 157 і 158 Конституції України 

законопроект, внесений Президентом, доопрацьований на заміну від 26 січня 

2016 року за номером 3524 і встановив, я думаю, у проекті рішення у вас  є 

комітету і висновок на руках про те, що він відповідає статтям 157-158 

Конституції України і не виявив жодних застережень щодо  можливого тексту 

змін  до Конституції. 

Відповідно до Закону  про Регламент ми вже обговорювали його по суті. 

Я тільки  нагадаю, що  зараз зважаючи на такий  висновок Конституційного 

Суду  ми маємо досить обмежені можливості в разі, якщо  ……(не 

чути)………. якісь застереження  чи відповідність …(не чути)………. Комітет 

зобов'язаний  підготувати проект Постанови  про дальшу  роботу над таким 

законопроектом, а  у випадку, якщо  таких  застережень не  висловив ……(не 

чути)…………. комітет повинен запропонувати парламенту проект Постанови 

про попереднє схвалення законопроекту.  

Якщо чисто по процедурі скажу, що появилось ще  три додаткових 

окремих блоків, ви знаєте, що під  час розгляду цього питання, вперше, було 

десять думок, а зараз з'явилось  ще три, це …(не чути)……….. судді, які 

нещодавно  склали присягу,  за будь-яких умов вони всі проголосували  "за". 

Але, зокрема, на мою  думку, частина суддів проголосувала за таке  рішення. 

Тому рішення прийнято і формально в тексті не відображено пропозицію, 

яка  міститься в окремих А отже, висновок Конституційного Суду він містить 



…(не чути)……. застережень, які містяться в думках суддів Конституційного 

Суду. Я не сильно наполягаю, тому що  зараз багато маніпуляцій …(не 

чути)….. через те, що судді висловили  свою позицію і  парламент має 

продовжити роботу. Ні, такі  позиції висловлені тільки  в окремих думках, але 

це не завадило суддям голосувати без застережень …(не чути)…. висновку  

Конституційного Суду. 

Друзі, я на цьому  свій короткий …(не чути)…. закінчую…(не 

чути)……часу , якщо є запитання до мене, будь ласка. Якщо ні, я готовий 

оголосити обговорення  цього питання, будь ласка, до трьох хвилин. Хто бажає 

з членів комітету, прошу ……(не чути)…. 

 

_______________.  ( не чути)  

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. 

Хто має інші  пропозиції. Поступила пропозиція, у зв'язку з ……(не 

чути)…… бажання виступити ………(не чути)……….. члени комітету вважати 

…(не чути)………. сподіваюсь, під  час процедури повного обговорення у 

сесійні залі …(не чути)………..  дуже слушно.  

Друзі, я прошу вас активніше брати участь …(не чути)…. в обговоренні, 

тому що на превеликий жаль, інколи люди, наші колеги по інших комітетах не 

до кінця розуміють суть питання, а тому бажано, є прохання, щоб наш комітет 

був більш активний  під час обговорення цього питання. Якщо немає іншої 

пропозиції, прошу пропонований проект  висновку комітету, який передбачає 

відповідно запропонувати парламенту попередньо схвалити зазначений проект 

Закону за номер 3524 від 26 січня  2016 року і визначити голову комітету 

доповідачем на засіданні, проголосувати за основу і в цілому. Хто за такий 

проект висновку  комітету, прошу визначатися? Прошу рахувати голоси, пане 

секретар засідання.  

 

_______________. Частина... 



 

_______________. ...шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 

дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто "проти"? 

 

_______________. Двоє. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималися? 

 

_______________. Один. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошую рішення: 14 членів комітету – "за", двоє – 

утрималися, один, ні, двоє – "проти", один утримався. Рішення прийнято.  

Дякую. Для протоколу зазначаю, що рішення засідання комітету після 

голосування..... (не чути)........ до нас приєднався наш колега Руслан 

Михайлович Сидорович. Дякую, Руслан Михайлович.  

Друзі, другий блок питань – це питання .... (не чути)........... є доцільно 

кожен окремо чи голосуємо, як зазвичай, за висновки, які потім оформляються 

окремим рішенням? Хто за те, щоб ті проекти висновків, які вам надані, 

проголосувати одним рішенням, а оформити окремими документами, окремими 

рішеннями, прошу визначатися шляхом голосування. "Проти"? Утрималися? 

Результати голосування: 17 – "за", "проти" – нуль, утрималися – один. Рішення 

прийнято.  

І ще нарешті питання давайте спочатку по Павленку вирішимо, оскільки 

надійшла заява міністра агарної політики про те, щоби в зв'язку із заявою про 

відставку надати згоду на відповідне його звільнення. Проект постанови 

підготовлений, він  є традиційним. Ми не можемо стояти на заваді волі 

відповідного міністра і тому пропонуються підкомітетом рішення комітету про 

те, що рекомендувати парламенту відповідно прийняти відставку міністра 

агарної політики і продовольства Олексія Михайловича Павленка. Доповідачем 



визначити голову комітету на засіданні Верховної Ради, коли це питання  

розглядатися. Ну, оскільки є доручення – розглянути комітету  сьогодні, я не 

виключаю, що, можливо, навіть на цьому тижні .. (не чути)... кадрові питання, 

принаймні, що стосується  звільнення, можливо, і будуть  ..... .... парламенту. 

Бо, ви знаєте, вони не потребують включення до порядку денного, тому це 

питання може постати в будь-який момент розгляду в сесійній залі.  

Які  до мене запитання чи бажання виступити в обговоренні?  

Будь ласка, Руслан Михайлович має запитання  чи ви хочете  виступити… 

 

_______________Р.М. Одне запитання, я просто не пригадую, ми  всіх 

міністрів, які подавали заявки …(не чути)…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі, хто  у нас є ми вже розглянули. Тут просто, ви 

розумієте,  трішечки, Секретаріат Верховної Ради, Апарат точніше, певну для 

нас проблему створив, тому що  частиною тих подав заяви вони направили для  

розгляду в  комітети профільні. А частину до  нас як  для профільного для  

роботи …(не чути)……… і тут є певні питання.  

 

_______________. Голосуйте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такий  проект рішення комітету, я бачу ……(не 

чути)………члени комітету для протоколу зазначу, що у нас же беруть участь 

17 членів  комітету. Наталія Василівна Новак нас тимчасово покинула, я 

сподіваюсь, що зараз повернеться. 

Хто за таке рішення, прошу визначатися. Проти? Утримались? Результати 

голосування: 17 – "за". Рішення прийнято. Дякую. 

І нарешті організаційні питання, їх є три. Я би просив подивитися ще раз 

…(не чути)…….. про план роботи  комітету – це перше питання. 

План роботи комітету ми  традиційно пропонуємо, що середи пропонуємо 

чергові засідання, а в разі потреби позачергові і відповідно назначаємо час для 

роботи  підкомітету. Якщо в когось  є  інші застереження, пропозиції, прошу 



висловити. Якщо  немає, просив би  такі рішення традиційно підтримати. 

Немає? 

Хто за такий план роботи комітету …(не чути)……, прошу  визначатися. 

Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. 17 – "за". 

Про календарний план проведення засідань так само, ви знаєте, ми  

пропонуємо відповідно…відповідні дні. І крім того, звертаю вашу увагу, що на 

вимогу відповідно ……(не чути)……….  

До участі у засіданні  комітету  приєднався ще один член комітету 

……(не чути)………. 18 членів комітету. Вам  запропонована  ціла низка 

круглих столів, цього разу наскільки я пам'ятаю, їх п'ять,  ви  може  побачити 

фактично щомісяця будуть проводитися якісь тематичні круглі столи, про які 

ми говорили ще раніше. Як правило, це  круглі столи, які  стосуються тих 

законопроектів, які виносяться …(не чути)………  на сесію, щоб ми могли 

комплексно розглянути і обговорити ці  питання.  

Хто за такий  проект календарного плану, прошу визначатись шляхом 

голосування. Проти? Утримались? Одноголосно. 18-"за". 

І нарешті останнє питання про роботу комітету. ……(не чути)…….  

Верховній Раді це звіт, який фіксує кількість наших засідань, кількість питань, 

які ми розглянули як головний комітет, кількість питань, де ми не є головними, 

кількість організаційних питань, кількість питань, де було здійснено контрольні 

функції і, відповідно, та кількість законопроектів, яка була розглянути і 

ініційована комітетом на сесію парламенту, які з них прийняті, які – не 

прийняті, які прийняті по процедурі першого читання, які потребують …(не 

чути)……… прийняття за нашою пропозицією уже  на цій сесії. 

Є якісь запитання? Дивились. Немає. Хто за такий проект відповідного 

рішення про звіт комітету за номером 27 порядку денного, прошу визначатися. 

Проти? Утримались? 18 – "за", рішення прийнято. У мене все, якщо немає 

більше заперечень, дякую за участь у роботі засідання. Засідання оголошується 

закритим. 

 

 


