
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

12 квітня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Присутні на зібранні 17 

членів комітету, що відповідно до Закону про комітети є можливість 

розпочати нам позачергове засідання комітету, яке я оголошую відкритим. 

Сьогоднішнє позачергове засідання, ви знаєте, спричинене терміновим 

дорученням Голови Верховної Ради. Відповідно до Закону про Регламент і 

Закону про комітети він уповноважив голову комітету сьогодні до 12 години 

обов'язково провести засідання комітету, зважаючи на те, що вчора у 

Верховну Раду надійшла заява, передбачена Конституцією до Закону про 

Кабінет Міністрів, Прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка, 

який відповідно до статті 115 Конституції України та з метою подолання 

політичної кризи заявив про свою відставку з посади Прем'єр-міністра 

України. 

Нагадаю, що питання відставки членів Кабінету Міністрів належить до 

повноважень нашого комітету. Тому ми зобов'язані сьогодні терміново 

розглядати це питання, бо на 12 годину за попередньою домовленістю 

розгляд цього питання передбачається в сесійній залі. Дякую. 

Давайте визначимося. У нас є порядок денний того комітету, який ми 

не розглянули. Ми будемо на його основі розглядати, додавши це питання, і 

зможемо ще другим питанням конституційність розглянути чи ні, чи 

розмежовуємо ці питання? (Загальна дискусія) 

Одне питання чи… Одне питання.  

Тоді пропонується на ваш розгляд проект порядку денного з одним 

питанням. А, вибачте, будь ласка, (Шум у залі) А? Давайте почергово. Я 

насамперед хочу запропонувати кандидатуру Руслана Михайловича 
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Сидоровича на посаду секретаря засідання. Він мені, як зазвичай мудро він 

це завжди робить, рекомендує це зробити перш за це.  

Хто за таку пропозицію голови, прошу визначатися. Одноголосно. 

Дякую. Руслан Михайлович, прошу приступити до виконання повноважень 

секретаря. 

Прохання зачекати 2 хвилини. Там нарада з Президентом. От тільки що 

подзвонили. Якщо можна, я би пропонував розглянути питання 

конституційності. Перший заступник може продовжити засідання комітету. 

Або, якщо є бажання, там є кілька основних наших питань, вони такі, 

неважливі…  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ще не проголосували.  

Тому, перш за все, хто за такий проект порядку денного, який вам 

розданий, за основу, прошу визначатися. Хто за те, щоб до цього порядку 

денного першим… не першим питанням, а після розгляду питань черговим 

питанням розглянути питання про розгляд заяви Прем'єр-міністра Яценюка 

щодо його відставки з посади, прошу визначатись. Хто за, з урахуванням 

цього питання, в цілому проект порядку денного, прошу підтримати. 

Якщо дозволите, я на секунду відійду. Перше питання порядку денного 

і наступні прошу голову (бачите, по Фрейду), першого заступника голови 

продовжити роботу. 

 

Веде засідання Перший заступник голови Комітету ЄМЕЦЬ Л.О.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. 

Першим питанням порядку денного у нас стоїть проект Закону про 

внесення змін до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову 
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допомогу" щодо підвищення доступності безоплатної вторинної правової 

допомоги для окремих учасників кримінального провадження (реєстраційний 

номер 3348), автор законодавчої ініціативи Парасюк. 

Прошу доповісти Алексєєва Ігоря. Дякую. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Доброго дня, шановні колеги! Підкомітет розглянув 

це питання і рекомендує комітету даний законопроект повернути суб'єкту 

права законодавчої ініціативи на  доопрацювання, з огляду... Підкомітет 

керувався, приймаючи таке рішення тим, що ми вже розглядали 

законопроект 3044, який вже рекомендували парламенту голосувати за 

основу, який більш ширше, повно регулює питання, які пересікаються в 

законопроекті 3348, який є фактично там половиничастим порівняно з 

попередніми законопроектами, які ми вже розглядали. В зв'язку із цим вам 

роздано рішення: повернути даний законопроект на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є питання до доповідача? Питань немає. 

Приступаємо до обговорення даного питання. 

В мене, насправді, є  зауваження трошки до процедури обговорення 

цих питань взагалі, бо регламенту ми б мали дати  право суб'єктам 

законодавчої ініціативи доповідати з приводу запропонованих 

законопроектів і це є передбачене Регламентом, їх право. Я хотів би запитати 

в секретаріату: чи повідомляли ми? (Шум у залі) 

 Тому, можливо ми все-таки, було б варто, щоб ми не обмежували 

право народних депутатів на захист власних законопроектів, особливо якщо 

ми їх не підтримуємо, а повертаємо на доопрацювання, все-таки запрошувати 

їх. А зараз я би пропонував, можливо,  прийняти рішення про перенесення, 

відкладення цього питання на наступне засідання комітету, де вони – автори 

будуть повідомлені належним чином. Дякую. 
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Є зауваження, думки з приводу такої пропозиції? Будь ласка, 

Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я думаю, що заради встановлення правил поваги до 

наших колег позиція першого заступника голови є слушною. Я думаю, що 

можна дослухатися. А вже якщо повторно не появиться суб'єкт законодавчої 

ініціативи, то тоді вже розглядати без нього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за підтримку. Отже, шановні колеги, 

ставиться на голосування пропозиція відкласти прийняття рішення з даного 

питання на наступне засідання комітету. Хто "за"? Дякую. Хто проти? Немає. 

Хто утримався? 1 утримався. Все, дякую, рішення прийнято. 

Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це 

законопроект про внесення… (Шум у залі) 

 Прошу секретаря, виконуючого обов'язки секретаря Руслана 

Михайловича оголосити результати голосування. Секретаріат наполягає, що 

нам для протоколу потрібно, скільки "за" і скільки проти, скільки 

утрималось. Нагадую: утримався один Міщенко, проти не було, відповідно 

всі інші – "за". Нам потрібна цифра. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А оскільки у нас з'явився ще один член комітету… 

Ми не можемо так провести повторно голосування. (Шум у залі) 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. 14 було "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідно 14 – "за", 0 – проти, 1 утримався. 

Малувато, малувато. 
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_______________. Решта не брали участь в голосуванні…  

 

_______________. Не брали… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Решта не брали… Давайте ще раз, кворум у нас на 

той момент був. Скільки у нас? 

 

_______________. 17 було. Якраз 17 чоловік. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя, ми в будь-якому випадку чекаємо на 

голову комітету. Без нього ми розглядати основне питання порядку денного 

сьогодні не зможемо. 

Колеги, голова знаходиться на нараді з керівництвом парламенту і 

просив зачекати для того, щоб… І Президентом. 

 

_______________. А скільки буде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В тому числі, я так розумію, проект… (Шум у залі) 

Ви бачите, кворум приходить, кворум уходить, але поки що він 

зберігається. Вітаємо нашого колегу Владислава Голуба на засіданні. Колеги, 

давайте по прийнятому рішенню. Рішення було прийнято, 14 – "за", 

відповідно, один – утримався, ніхто не голосував проти, а всі інші не 

визначилися шляхом голосування. Але за наявністю кворуму рішення було 

прийнято. 

Переходимо до наступного питання порядку денного, а саме проекту 

Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

щодо заборони виплати суддівської винагороди у випадку оголошення судді 
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у міждержавний або/та міжнародний розшук (реєстраційний номер 3541), 

автор законодавчої ініціативи Сергій Міщенко. Доповідає Юрій Македон. 

Юрій Македон у нас є? Немає. 

Тоді я думаю, що… Є? Вибачте, не видно вас за автором законодавчої 

ініціативи. 

Прошу, доповідайте, будь ласка, Юрій. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Підкомітет… Ні, я ж повинен пояснити.  

Згідно поданого законопроекту передбачається, що виплата суддівської 

винагороди зупиняється у випадку оголошення судді у міждержавний або 

міжнародний розшук, рішення про призупинення виплати суддівської 

винагороди приймається Вищою кваліфікаційною комісією за вмотивованим 

поданням Генерального прокурора. В результаті, розглянувши даний 

законопроект, підкомітет прийшов до наступного висновку: рекомендувати 

Верховній Раді Україні проект Закону, реєстраційний номер 3541, поданий 

народним депутатом України Міщенко С.Г., прийняти за основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Юрію. 

Прошу автора законодавчої ініціативи сказати декілька слів. 

Дякую. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Сьогодні що відбувається? Якщо судді, яких ми даємо 

згоду на, Верховна Рада, на притягнення до відповідальності на затримання і 

арешт, знаходяться в розшуку, міжнародному розшуку, то їм все рівно 

нараховуються виплати і виплачуються. Немає процедури, як після цього 

нашого рішення можна це призупинити. 

Тому я пропоную як інструмент це зробити, якщо він оголошений, то 

вмотивоване подання Генерального прокурора і тоді таким людям не 

виплачуються ці виплати, суддівські виплати. Тобто логічно, нащо ми 
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будемо злочинцям, хоча, скажемо так, вирок тільки скаже, що вони злочинці. 

Але якщо ми вже дали цю згоду на його затримання і арешт, а після цього 

вони  отримують виплати, знаходячись там в Ростові чи в Криму, чи ще 

десь!.. Ну, це не логічно, правда? Тому там висновки, бачите, позитивні. 

Прошу підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Власне, проект закону… проект нашого рішення – підтримати 

законопроект за основу. Якщо ми запросимо до зали Ігоря Алексєєва, у нас 

якраз буде кворум – 17 осіб. (Шум у залі) Ну, на даний момент кворуму у нас 

немає.  

Тому, колеги, пропоную… (Шум у залі) Колеги, оскільки кворуму у нас 

немає, є пропозиція обговорити і наступне питання, а потім, якщо  так вдруг 

нам повезе і кворум у нас з'явиться, прийняти рішення, вже володіючи всією 

необхідною інформацією.  

Отже, третє питання порядку денного – це проект  Закону про внесення 

змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (реєстраційний номер  

3558), автор – Ляшко та інші. Доповідає Алєксєєв Сергій.  

Оскільки у нас  нема ні  доповідача, ні автора… Перепрошую, Сергій! 

Сергій, все! (Шум у залі) Тоді прошу автора, да.  

 

 АЛЄКСЄЄВ С.О. Колеги, виходячи з принципу, який ми застосували 

по пункту першому щодо права на захист свого законопроекту авторами, 

який, до речі, комітет пропонує відхилити, пропоную або перенести розгляд, 

як ми пройшли по першому питанню, або його зараз розглянути як 

головуючий.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
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Шановні колеги, оскільки, ну, ми маємо керуватися одними і тими ж п 

принципами в аналогічних питаннях, то оскільки ми не маємо автора, якого 

ми відповідно не могли належним чином повідомити на це засідання,  то 

пропонуватиму у випадку, коли у нас з'явиться кворум, голосувати за 

відкладення даного питання на наступне засідання. 

Колеги, я пропоную зараз обговорити питання чи ми обговорюємо інші 

питання порядку денного, а саме ті, в частині яких нам потрібно вирішити 

про конституційність або неконституційність запропонованих Верховній Раді 

законопроектів, зважаючи на те, що у нас ні кворуму немає, відповідно, ні 

авторів.  Дякую.   

Прошу, Лапін. 

 

ЛАПІН І.О. Шановні колеги, я прошу вибачення, але раз немає 

кворуму, чому ми будемо займатися болталогією. Йдемо приймати закони, 

бо зараз якийсь зважливий закон – не вистачить голосів – у нас не перерва, у 

нас ще йде засідання. Тому я пропоную: йдемо голосувати те, що потрібно, 

те, на що… для чого нас вибирали громадяни.  Я не бачу сенсу тут сидіти 

просто переливати з пустого в порожнє, не приймаючи ніяких рішень. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ну це право народного депутата – 

визначайтесь. Рекомендацій я тут давати жодних не буду. Дякую.  

Власне, прошу тоді секретаріат повідомити голову комітету про те, що 

кворуму немає, і у випадку, коли він зможе взяти участь в засіданні комітету, 

повідомити членів комітету. Дякую.  

 

(Після перерви) 

 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги, ми продовжуємо наше 

засідання. Вибачте, будь ласка, що відбулася технічна перерва, яка пов'язана 

з тим, що відбувалося засідання Ради коаліції і продовжувалися перемовини 

за участю Президента. Ви знаєте, щойно вони закінчилися, сподіваюся, 

успішно і зараз, після перерви має парламент розглядати низку кадрових 

питань, в тому числі і питання про розгляд заяви Прем'єр-міністра Яценюка 

щодо його відставки з посади Прем'єр-міністра України. 

Якщо дозволите, я коротко поінформую і про заяву, і про ту ситуацію, 

яку маємо сьогодні і про що домовились, і що, в принципі, пропонується 

рекомендувати. Прем'єр-міністр України, скориставшись своїм 

конституційним правом і законним правом, передбаченим Законом про 

Кабінет Міністрів, звернувся до Верховної Ради з відповідною заявою, в якій 

просить, заявляє про свою відставку з посади Прем'єр-міністра України і 

просить Верховну Раду прийняти його відставку. Разом з тим, оскільки є ціла 

низка рішень Погоджувальної ради і Ради коаліції, хочу поінформувати вас 

про це рішення. Пропонується, щоби одночасно, після прийняття рішення 

про прийняття відставки Прем'єр-міністра парламент скасував Постанову від 

16 лютого 2016 року про визначення незадовільною роботу Кабінету 

Міністрів. Також пропонується, щоби комітет рекомендував,  ну, так би 

мовити, відтворив конституційну норму і рекомендував парламенту 

призначити Прем'єр-міністром України кандидатуру, внесену  Президентом 

України за поданням коаліції депутатських фракцій. І нарешті, 

рекомендується схвалити відповідно одним актом парламенту всі означені 

питання для  того, щоб прискорити процес формування уряду. 

Якщо коротко, я поінформував основну квінтесенцію. Пропоную 

членам комітету висловитися. Думаю, що обговорення буде буйним... 

Бурним, вибачте. Будь ласка, Голуб Владислав Володимирович. Обговорення 

– до 3 хвилин, прошу взяти участь, зголоситися. Дякую. 



10 

 

 

ГОЛУБ В.В. Дякую, шановний голово комітету. 

У мене, насправді, до вас декілька запитань, а також можливий 

коментар. 16 лютого 2016 року відбувся звіт Кабінету Міністрів, і відповідно 

до Закону "Про Регламент Верховної Ради…" після Кабінету Міністрів 

Верховна Рада приймає рішення у вигляді постанови. У мене до вас тоді 

питання: що ми будемо робити зі звітом Кабінетом Міністрів за 16.02.2016 

року? Тобто формально після звіту у нас взагалі немає ніякого рішення, от. 

Пункт 1-ий. Це як можливий варіант. Пункт 2-ий, можна ще раз під 

стенограму сказати, чи… І я все ж таки хотів би, і був би щиро вдячний 

секретаріату, якщо перед засіданням все ж таки нам роздавали не тільки 

рішення комітету, а й проект постанови, щоб ми бачили проект постанови, 

скільки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, проекту постанови не буде, тому що ми 

його не готуємо. Проект постанови будуть вносити відповідно або керівники 

фракцій, або хтось з народних депутатів. Давайте сконцентруємося на 

рішенні нашого комітету, те, що належить наших повноважень. Я би був 

вдячний. 

 

ГОЛУБ В.В. І ще раз під стенограму скажіть, чи це буде відповідне 

звільнення, або задоволення добровільної заяви. Бо я от ще раз перечитав 

заяву шановного Прем’єр-міністра і не бачу тут ніяких конденційних вимог 

щодо того, щоб скасувати постанову, да. Тобто, якщо, давайте вже зробимо 

так, щоб людина не мучилась. Хоче піти – задовільнимо заяву, постанову як 

того вимагає Закон "Про Кабінет Міністрів" і Закон "Про Регламент 

Верховної Ради". І тому ще раз під стенограму скажіть, будь ласка, чи це 

буде в одній постанові проекту про звільнення Яценюка, призначення нового 
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прем'єра і скасування постанови? Постанови про визнання роботи 

незадовільною. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую, Владислав Володимирович. Ще раз 

повторюсь: я не знаю, що буде в проекті постанови, бо я і ви не будемо 

авторами. Ну, може, ви виявите бажання бути автором такої постанови як 

суб'єкт права законодавчої ініціативи. Особисто я такого наміру не маю, і 

наскільки я знаю, то прийнято рішення, що лідери фракцій будуть готувати 

відповідний проект постанови. 

І я би не пов'язував всі ці речі. І відверто… Да. Але разом з тим, 

 

ГОЛУБ В.В. Руслан Петрович, тоді я ставлю на пропозицію комітету… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, я …  

 

ГОЛУБ В.В. …підтримати і рекомендувати депутатському залу, 

депутатському корпусу проголосувати ці рішення окремо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, зараз ваша пропозиція обов'язково буде 

поставлена на голосування. Я просив-просив би вас: те, що відтворив в своїй 

промові проголосувати як рекомендаційне рішення комітету, зважаючи на 

узгодження політичних позицій, тому що в іншому випадку я боюсь, що 

жодного іншого рішення комітет не прийме – і це унеможливить в тому числі 

питання відставки Прем'єр-міністра України. Якщо вас влаштовує саме такий 

варіант, ну, це ваше право, я ж не можу дискутувати з вами. 

Хто ще хоче висловитись? Будь ласка, Ігор Алексєєв хоче?  

Я тоді змушений поставити на голосування спочатку пропозицію 

Владислава Володимировича Голуба щодо того, щоб проголосувати 

наступний проект рішення комітету: про те, щоб рекомендувати Верховній 
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Раді виключно прийняти відставку Прем'єр-міністра України. Хто за такий 

проект рішення комітету, прошу визначатися шляхом голосування. Прошу 

порахувати. Чотири, п'ять… Ні, чотири, чотири. Хто проти? Хто утримався? 

Результати голосування: 4 – "за", утримались – 0, проти – 0. А, один 

проти. Рішення не прийнято. Дякую. 

Хто за те, щоб підтримати те рішення, яке озвучив голова комітету, 

прошу визначатись шляхом голосування. (Загальна дискусія) 

 Скасування постанови, рекомендувати призначити Прем'єр-міністра… 

(Загальна дискусія) Ще раз… (Загальна дискусія) 

 Ще раз, друзі. Я з самого початку озвучив, що я пропоную до цього 

рішення комітету добавити ще кілька пунктів. Я їх озвучив під стенограму. Я 

можу ще раз їх озвучити. Якщо треба, ми можемо зараз переробити проект. 

Для цього ми повинні зробити тоді перерву у засіданні. (Загальна дискусія) 

 Василь Іванович, ну, давайте взагалі не спотворювати ситуацію. Ніяку 

постанову Верховної Ради ми не готуємо. Давайте говорити те, що є. 

Я ще раз під стенограму пропоную проект рішення комітету, який я 

озвучу. Перше. Рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12 

частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції прийняти 

відставку Прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича.  

Друге. Скасувати Постанову Верховної Ради України (від 16 лютого 

2016 року) щодо визнання незадовільної роботи Кабінету Міністрів України. 

Третє. Рекомендувати Верховній Раді України призначити Прем'єр-

міністром України кандидатуру внесену Президентом України за поданням 

коаліції депутатських фракцій. 

Наступне. Рекомендувати схвалити зазначені рішення одним актом 

парламенту. 

І останнє. Доповідачем комітету з цього питання під час розгляду на 

пленарному засіданні Верховної Ради призначити голову комітету. 

Хто за такий проект рішення комітету, прошу визначатися. 
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_______________.  10…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10. 

Хто – проти? Хто утримався? 5. 

 

_______________. 7. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нас всього 17. 

 

_______________. 20. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А 20? 

Результати голосування: 10 - "за", утримались – 2… Ні, проти – 2, 

утримались 7. Рішення прийнято. Дякую. Все… 

(Загальна дискусія) 

А, рішення не прийнято? 

 

(?) СОБОЛЄВ С.В. Ще раз повертаємося до першого голосування, яке 

є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, вибачте, вибачте. 

Хтось не голосував, да? 

 

СОБОЛЄВ С.В. Ще раз прохання проголосувати, бо не всі зрозуміли 

хто за що голосує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, ще раз повертаюся до питання. Я ще раз 

ставлю на голосування тільки той проект, який пропонує підтримати 



14 

 

Владислав Голуб, який стосується тільки перго пункту: рекомендувати 

прийняти відставку Прем'єр-міністра України Яценюка. Правильно, Сергій 

Владиславович? 

Хто за такий проект, прошу визначатися. 

 

_______________. Згідно його заяви. 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Все, рішення прийнято. До побачення. Дякую. На 

цьому засідання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ще раз. Мені тільки що сказали, що сфальсифіковані підрахунки, тому 

що порахували Ємця, який не голосував. Це правда, Леонід Олександрович?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вибачте, будь ласка. Значить рішення не прийнято.  

Ще раз тоді повертаємся. Засідання продовжується.  

Є засідання комітету?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є?  

Ще раз. В засіданні бере участь 17 членів комітету.  

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. 17. 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ще раз.  (Загальна дискусія) 

Ще раз вертаємся. Леонід Ємець не голосував. Його проголосували 

голос як 11-й.  

(Загальна дискусія) 

Ще раз. Ставлю на голосування ще раз ту постанову яку я першою 

оголосив, так. Хто за її підтримку прошу визначатися шляхом голосування.  

 

______________. Руслан Петрович, під стенограму зачитайте, будь 

ласка, яку саме текстовку ви пропонуєте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я сказав, ту, що я озвучив. Ще раз чотири пункти 

називати?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По чотири пункта, чотири пункта. Хто за чотири 

пункта прошу визначатися. Хто проти? Утримався? 5. Результати 

голосування: 11 – "за", "проти" – 1, "утрималось" – 5.  

Тепер все чесно? Дякую.  


