
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

07 липня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …зголосились до участі в нашому зібранні. 

Відповідно до Закону про комітети ми можемо розпочати нашу роботу. 

Участь в засіданні бере 17 членів комітету. Так що є кворум для того, щоб 

оголосити про початок нашої роботи.  

Я оголошую засідання відкритим. Сьогодні у нас пропонується порядок 

денний, проект якого ви отримали, оскільки за дорученням Голови Верховної 

Ради, зважаючи на те, що два законопроекти сьогодні стоять в порядку 

денному. І є серед тих, які Україна відповідно до зобов'язань і Меморандум з 

Міжнародним валютним фондом має прийняти і давно вже заборгувала. Так 

як наш комітет не розглянув це питання, то є доручення, щоб ми сьогодні це 

обов'язково розглянули.  

Це проекти законів 3768 і 4879. Проект порядку денного у вас є на 

руках. Хто за те, щоб за основу цей проект, за основу, прошу визначатись. 

Але перед тим я мушу запропонувати кандидатуру Ігоря Алексєєва на посаду 

секретаря сьогоднішнього засідання комітету.  

Хто за таку пропозицію голови комітету, прошу визначатися. 

Одноголосно. Дякую. 17 – "за".  

Хто за те, щоб проект порядку денного прийняти за основу, прошу 

визначати шляхом голосування. Хто – "за"? Проти? Утримались? 17 – "за". 

Рішення прийнято. Дякую. 

Я пропоную до щойно узгодженої позиції добавити ще два пункти. Це 

пропозиції до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради і план роботи 

комітету на час п'ятої сесії Верховної Ради, які вам були роздані заздалегідь. 

З урахуванням цих двох пропозицій ставлю проект порядку денного на 
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голосування в цілому. Хто за таке рішення комітету, прошу визначатися. 17 –

"за". Рішення прийнято. Дуже дякую. 

Дозвольте мені розпочати нашу роботу. І я хочу дати слово Ігорю 

Алексєєву, який доповість позиції підкомітету щодо проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

системи автоматизованого арешту коштів в цивільному господарському 

судочинстві. Нагадаю, що йде мова про повторне перше читання. 

Для стенограми зазначаю, що участь в засіданні комітету бере вже 18 

членів комітету. До нас приєднався наш колега Ткачук. Дякую.  

Голуб вже є. Голуб є.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, ……   

Будь ласка, Ігор Сергійович. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги! До вашої уваги пропонується 

законопроект реєстраційний номер 3768, це повторне перше читання. Цей 

законопроект був розроблений на виконання пункту 29 Меморандуму з 

МВФ. 

Хочу наголосити, що одним з застережень, які були під час його 

розгляду в першому читанні, - це застереження усунено спільно з 

Міністерством юстиції при доопрацюванні цього законопроекту до 

повторного першого читання. В решті положень цей законопроект не 

змінився. Хочу нагадати, що ми комітетом вже його підтримали за основу, 

тому пропозиція, враховуючи, що основне застереження, яке було у 

депутатів під час розгляду, знято, пропозиція цей законопроект 

рекомендувати за основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Сергійович. 
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У кого є запитання до голови підкомітету, який доповідав позицію 

підкомітету щодо повторного першого читання цього законопроекту? Будь 

ласка, запитання до 1 хвилини. Немає. 

Хто хоче висловитися в обговоренні? Хто з членів комітету спочатку? 

А потім присутній на засіданні комітету міністр юстиції Павло Петренко (ми 

дуже раді його бачити). Якщо пан міністр готовий і має бажання долучитись 

до обговорення, будемо радо вітати. 

Спочатку члени комітету. Чи є бажання висловитися? Якщо ні, з 

вашого дозволу, я все ж таки надам слово міністру, оскільки зараз, хоча це не 

є суб'єкт права законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів, але ми знаємо, 

що попередній законопроект ініціював саме Кабмін. І я сподіваюсь, що уряд 

підтримає цю ініціативу народного депутата Алексєєва. 

Будь ласка, Павло Дмитрович. Якщо можна, до 3 хвилин, дуже 

коротко. 

 

ПЕТРЕНКО П.Д. Шановний пане голово, шановні члени комітету, я 

дуже вдячний вам за те, що ви скликали комітет, для того щоб розглянути ці 

два законопроекти. Дійсно, вони є поданими народними депутатами. Але ці 

два законопроекти є невід'ємною частиною зобов'язань України, які 

відображені в Меморандумі між Україною і Міжнародним валютним 

фондом. Вони там визначені як структурні маяки. Декілька разів 

переносилися терміни розгляду даних законопроектів, і наразі зараз в 

остаточному тексті меморандуму зазначено, що ці законопроекти повинні 

почати розглядатись парламентом в липні місяці включно. 

Ми спільно з робочою групою комітету доопрацювали даний 

законопроект, 3768, привели його у відповідність до Закону про виконавче 

провадження. Я хочу подякувати депутатам, які працювали в робочій групі.   

І у мене прохання схвалити даний законопроект і рекомендувати парламенту 

проголосувати його в першому читанні. Ми розуміємо, що восени, коли буде 

напрацьовано комплекс змін до процесуальних законів, які зараз 
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розробляються робочою групою при Адміністрації Президента в рамках ради 

реформування судової системи, даний законопроект може бути 

імплементований вже до другого читання в комплексних змінах до 

процесуальних кодексів. 

Але сьогодні важливо показати те, що парламент проводить роботу по 

прийняттю цих законів для наших міжнародних партнерів. Тому дуже прошу 

підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло Дмитрович, дякую. Дуже лаконічне і 

зрозуміле пояснення.  

У кого є запитання до міністра юстиції? Немає. Висловитись з цього 

приводу ніхто не хоче?  

Павло Дмитрович  і Ігор Сергійович, ми вже просто детально 

обговорювали цей законопроект. Йде мова про повторне перше читання. Під 

час першого читання комітет детально, майже годину розмовляли ми з цього 

приводу. І в результаті тривалої і змістовної дискусії ми його підтримали. Я 

думаю, що є сенс і цей раз рекомендувати парламенту прийняти його в 

першому читанні за основу. А далі вже будемо бачити. Якщо будуть які 

застереження, то ми тоді в комітеті будемо їх усувати. 

Сергій Міщенко має запитання? Так. Якщо немає інших пропозицій, 

прошу підтримати позицію підкомітету рекомендувати парламенту за основу 

в першому читанні підтримати законопроект за номером 3768. Хто – "за"? 

Прошу визначатися. Проти? Утрималось? Двоє. 

Значить, результати голосування: 16 – "за", проти – 0, утрималось двоє. 

Рішення прийнято. Дуже дякую.  

Наступний законопроект за реєстраційним номером 4879 вже авторства 

Ігоря Алексєєва. І він від підкомітету теж позицію висловить, якщо можна, в 

одному виступі. Йде мова про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощення і пришвидшення процесу судового 
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захисту порушених прав і законних інтересів осіб за відповідним номером 

4879.  

Будь ласка, Ігор Сергійович, до трьох хвилин. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Дякую, шановний Руслан Петрович. Шановні колеги, 

буду дуже коротко. Даний законопроект (реєстраційний номер 4879) також 

розроблено відповідно до виконання меморандуму з Міжнародним валютним 

фондом. Цей законопроект передбачає створення системи електронного 

наказного провадження, що дасть змогу зменшити навантаження на 

вітчизняну судову систему.  

Законопроект розроблений відповідно до рекомендацій Комітету Ради 

Європи спільно з Міністерством юстиції, Адміністрацією Президента. 

Пропозиція підкомітету: даний законопроект рекомендувати прийняти за 

основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічна ситуація, як в попередньому 

законопроекті. Ми теж мали тривалу дискусію. Але все ж таки, хто має 

запитання до доповідача, прошу, будь ласка, в межах однієї хвилини 

поставити запитання. Немає. Чи є бажання в членів комітету виступити в 

обговоренні з цього питання? Немає. Чи є бажання в міністра юстиції 

озвучити позицію уряду? Підтримується позиція підкомітету? 

 

ПЕТРЕНКО П.Д. Підтримується позицію підкомітету. Прошу 

підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати позицію, висловлену 

головою підкомітету: рекомендувати парламенту законопроект за 

реєстраційним номером 4879 прийняти за основу, прошу визначатись 

шляхом голосування. Пане секретар засідання, рахуйте, будь ласка. 
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Проти хто? Утримались? Один. Двоє, вибачте. Результати голосування: 

16 – "за", проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято. 

І дві пропозиції, про які казав. Вам заздалегідь було роздано пропозиції 

щодо наших пропозицій до порядку денного п'ятої сесії. Ми традиційно всі 

законопроекти, які в нас є, рекомендуємо. Чи є інші пропозиції? Немає? 

Хто за таку пропозицію комітету, прошу визначатись шляхом 

голосування. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. 

І щодо плану роботи комітету на час п'ятої сесії. Відповідно ті 

законопроекти, які включаємо, ми в своєму плані передбачаємо для нашої 

роботи. Чи є інші пропозиції з цього приводу? Немає. 

Хто за таку пропозицію комітету, прошу визначатись шляхом 

голосування. Дуже дякую. 

І останнє. Друзі, у нас у заступника керівника секретаріату був недавно 

ювілей. Ми пропонуємо його нагородити Грамотою Верховної Ради від імені 

комітету. Немає заперечень? 

Будь ласка, хто за те, щоб Колісника нагородити грамотою, прошу 

визначатися. Дякую. 

На цьому засідання закрите. Я дуже дякую за участь в засіданні 

комітету. 

 

 


