
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

08 лютого 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Прошу займати свої 

місця. Тепер вже я бачу, що в нас є кворум. Бачите, до чого дійшов прогрес. І 

я дуже дякую Апарату Верховної Ради за те, що дали можливість комітет 

провести саме в такому, тестовому режимі проведення і голосування, 

оскільки є Розпорядження Голови Верховної Ради, що всі комітети мають 

поетапно переходити на таку систему роботи. Справа в тім, що наша зала, де 

ми проводимо наші звичні чергові засідання комітетів, вона не обладнана 

відповідними пристроями. Такими пристроями обладнані тільки ця зала і ще 

одна зала, яка знаходиться в 12 кімнаті на вулиці Грушевського. Але сьогодні 

люб'язно нам дали можливість саме в цій залі провести наше засідання 

комітету. 

Хочу всіх привітати на новій, черговій сесії парламенту. Це наше 

перше засідання. І, зважаючи на те, що на нашому зараз зібранні присутні 16 

членів комітету, це означає, що відповідно до Закону про комітети Верховної 

Ради, у нас є наявний кворум і ми можемо розпочати нашу роботу. Тож я 

оголошую засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

відкритим. 

Одразу, щоб ми могли розпочати нашу роботу і активно рухатися, 

давайте визначимося з приводу секретаря засідання комітету. Бачу, що в 

чергове, сподіваюсь, з поважних причин, відсутній на засіданні секретар 

комітету. Заради протоколу зазначаю, що в засіданні бере участь вже 17 

членів комітету, до нас доєднався наш колега Голубов. А я хочу традиційно 

запропонувати кандидатуру Руслана Михайловича Сидоровича, який в нас 

абсолютно професійно здійснює повноваження секретаря засідання комітету 

вже не вперше, як секретаря сьогоднішнього засідання комітету. 
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Хто за таку пропозицію голови комітету, прошу визначатись шляхом 

голосування. Хто - за"? А, вибачте… (Шум у залі) Вибачте, вибачте. Зараз… 

Да, тут є зліва, внизу квадратик "голосуємо". А, немає? 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосування про прийняття в цілому. Будь ласка, хто 

– за? 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.  

Які ще пропозиції є щодо кандидатур? 

 

_______________. Еще раз запустить систему. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную  з тих, хто не проголосував за секретаря. 

От бачу, Македон Юра просить свою кандидатуру виставити. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз спробуємо. Давайте тоді... У них таке 

з'явилося?  Мало з'явитися табло, де написано: голосування про прийняття в 

цілому і три кнопки – зелена, жовта, червона. Є? 

Прошу голосувати. Рішення прийнято.  

 

_______________. А подожди, я не голосовал. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не голосували 4. 

Результати голосування. Правда, не знаю, як вони відображаються тут. 

Обговорення, результати голосування... Результати голосування: за – 15, 
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проти – нуль, утрималось – нуль, не голосували 4. Рішення прийнято. Дякую, 

колеги. 

Я прошу, Руслан Михайлович, приступити до виконання повноважень 

секретаря нашого засідання, який як раз саме відповідає за голосування. 

Сподіваюся, що у вас буде виходити краще це ніж у голови комітету. 

Шановні колеги, дозвольте мені запропонувати на ваш розгляд проект 

порядку денного нашого засідання. Я звертаю вашу увагу, взагалі хочу 

сказати кілька слів, що, в  першу чергу, наше засідання сьогодні покликане 

вирішити проблему, яка зараз стала перед Верховною Радою. Ви знаєте, що 

не вдалося розглянути на першому засіданні сесійному проект порядку 

денного на цю сесію, зважаючи на те, що низка комітетів не виконала свій 

обов'язок і не подала пропозиції до відповідно порядку денного сесії 

Верховної Ради. На превеликий жаль, серед  боржників, серед  семи комітетів 

і наш комітет, тому що, пригадуєте, ми з поважних причин в останній 

сесійний тиждень, оскільки в нас низка колег була у відрядженні в ПАРЄ, в 

ОБСЄ, в  інших організаціях – просто не змогли зібратися. І тому,  зважаючи 

на цю обставину, саме з цих міркувань ми сьогодні повинні планувати нашу  

роботу, бо це ключове питання, і тому ми мусимо їх розглянути в першу 

чергу. 

Крім того, хочу звернути увагу, що тут немає жодного законопроекту, 

який ми можемо розглядати і рекомендувати для розгляду в парламенті, 

оскільки відповідно до Закону про Регламент Верховної Ради такі 

законопроекти мають бути включені до порядку денного.  Оскільки немає 

самого порядку денного, то, звичайно, жоден законопроект не включений і 

ми їх    не можемо сьогодні розглядати. Натомість, ми можемо розглянути ті 

законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним, а відповідно до 

Закону про Регламент, ми можемо надати тільки висновок  щодо їх 

відповідності, чи невідповідності Конституції  України. 

Також  пропонується розділ щодо контрольних повноважень, де 

комітет є головним  і до предмету відання якого належить саме здійснення 
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контрольних функцій щодо окремих законодавчих актів    і окремих органів 

державної влади, а також низку організаційних питань і   "Різне". Загалом 

пропонується  43 питання, але не лякайтесь,  левова частка з них саме  

стосується тих питань, де комітет не є головним і де  ми повинні дати тільки 

висновок на відповідність, чи невідповідність Конституції  України. 

Проект порядку денного, запропонований головою    комітету, вам 

заздалегідь  розданий.   Я пропоную поставити його на голосування за 

основу, а далі, в разі,  якщо будуть  якісь застереження, заперечення, чи 

натомість пропозиції до проголосованого за основу порядку денного,  будемо 

дискутувати. 

Якщо немає інших  пропозицій, я тоді  за основу… Не працює. "За 

основу" – не знає він такого, да?  Знає?  Що, переходимо до консервативного  

способу як виняток. Не хоче голосувати.  

Тоді, хто за  таку пропозицію голови комітету, щоби проект порядку 

денного  проголосувати за основу, прошу визначатись шляхом голосування.  

Хто – за?   Проти?  Утримались?  Одноголосно.  19 – за.  Рішення прийнято.   

Вибачте,  будь ласка. 

Хто має якісь застереження,  пропозиції до  проголосованого за основу 

проекту порядку денного? Немає? Є пропозиція проголосувати його за 

основу. Я тільки пропонував би, якщо це можливо, організаційні питання, що 

стосуються плану роботи і порядку денного Верховної Ради, проголосувати 

першим, а далі вже йти по порядку денному. Якщо немає інших застережень, 

прошу з цими пропозиціями голови проголосувати порядок денний в цілому. 

Є про прийняття в цілому? Хто за таку пропозицію голови комітету, прошу 

визначатися шляхом голосування. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. 

Друзі, система тільки тестується, ми одні з перших, давайте вже будемо 

більш поблажливі. З'явилися? Прошу визначатися. Швидше натискайте, 

швидше, швидше. Дякую. 
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Результати голосування. 17 – за, проти – 1, утрималися – 1, не 

голосували – 1, всього взяло участь в голосуванні 20 членів комітету. Значить 

хтось ще один до нас долучився. А, Сергій Васильович Ківалов, будь ласка.  

Шановні колеги, ідемо тоді далі. З вашого дозволу, я тоді оголошую 

перше питання.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, можна подивитися, розшифрувати і так далі. 

Давайте, я тоді оголошую питання перше, це пропозиція комітету до 

проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання. З вашого дозволу, це питання мав доповісти секретар комітету, 

але секретар засідання не готовий, то я тоді виконаю повноваження секретаря 

засідання з його дозволу і запропоную пропозицію, яку готовий внести 

голова комітету. Ми і цей раз пропонуємо традиційний підхід до тих  

пропозицій, які комітет пропонує Верховній Раді. Всі законопроекти, які на 

розгляді комітету, ми пропонуємо включити до відповідних розділів проекту 

порядку денного. Чи є потреба переховувати зараз їх, у вас на руках ж весь 

пакет? Немає.  

Якщо немає, я тоді з вашого дозволу поставлю таку пропозицію голови 

комітету на голосування. Немає заперечень? Кажуть, щоб я не чіпав, що 

дівчата… Все, я… залишився в ХІХ столітті.  

Хто за таку пропозицію, прошу? Хлопці, тут пальчики залишаються, у 

мене на вас…  

Дякую, рішення прийняте. За – 20, проти – 0, утрималось – 1, не 

голосувало – 0. Всього: 21 член комітету. Наталія Василівна Новак ще 

долучилась до нас, дуже дякую Наталія Василівна. Рішення прийнято. 

Наступне питання порядку денного – це план роботи відповідного 

комітету на цю сесію і його підкомітетів. Якщо ви подивитесь, шановні 

колеги, вам теж заздалегідь роздані наші пропозиції від імені голови 
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комітету, вони знову ж таки стосуються всіх тих законопроектів, які ми 

щойно рекомендували розглянути парламенту. Ми пропонуємо їх розглянути 

і комітету в разі, якщо вони будуть включені до порядку денного цієї 

чергової сесії парламенту.  

Чи є потреба їх перераховувати, чи кожен член комітету може сам 

ознайомитися і цього достатньо? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Надійшла пропозиція поставити на голосування 

зазначений проект рішення комітету і підтримати його в цілому.  Будь ласка,  

хто – за, прошу визначатись? За – 18, проти – 0, утрималось – 3, не 

голосувало – 0. Рішення прийняте, всього 21 член комітету взяв участь в 

голосуванні. 

Наступне питання – це план роботи комітету на період роботи шостої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання від лютого 2017 року по 

липень 2017 року. Дозвольте, я теж  доповім за відсутності секретаря 

комітету. Зважаючи на те, що в останній сесійний тиждень Верховною Радою 

було прийнято план роботи Верховної Ради на цю сесію парламенту. Ми 

відповідно до Закону про комітети зобов'язані  підлаштувати нашу роботу  до 

того календарного плану, який  проголосований.  

Тому вашій увазі пропонується традиційно по середах проведення 

засідань комітету. А відповідні тижні,  крім засідань комітету, також 

пропонується час на розгляд питань на підкомітетах і рекомендація 

підкомітетам  пропозицій щодо  розгляду на комітеті. Це знову ж таки 

традиційно. Ви бачите, у вас на руках є всі пропозиції. Внесли пропозицію 

голові поставити на голосування. Підтримується? 

Будь ласка, прошу  поставити і це питання на  голосування в цілому. 

Прошу визначатись, шановні колеги, календарний план роботи комітету. 

Кажуть, що не відкривається… 
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_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А може хтось підійти до Сергія Григоровича і 

з'ясувати? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення  прийнято. 15 – за, проти – 1, решта не 

голосували.  

Просто ми вже тиждень тому надіслали ці електронних послуг. Чи є 

потреба нам паралельно його роздруковувати кожний раз? Тому що якраз… 

Друзі, логіка закупівлі цієї техніки  була в тому, щоб  економити паперовий 

друк документів. Якщо ми будемо робити це і надалі і користуватися 

технікою, тому поставить під сумнів керівництво парламенту і доцільність 

проведення комітету відповідно в такому режимі. Давайте будемо  тоді 

рухатись у ногу з часом.    

Так, це про звіт. Питання  наступне порядку денного –  про звіт 

комітету за період роботи п'ятої сесії  Верховної Ради України  восьмого 

скликання, вересень 2016 року – січень 2017 року. Знову ж таки, немає 

секретаря комітету я замість секретаря  засідання коротко  доповім і це 

питання.  Звіт вам теж був розданий заздалегідь. 

У цьому звіті описана вся робота комітету і підкомітетів протягом 

минулої сесії. Це всі рішення, які ми приймали на засіданні комітету, всі 

висновки щодо відповідності Конституції України інших законопроектів, де 

ми не є головними, а також чітко висвітлена робота підкомітетів, робота в 

режимі круглих столів, в  режимі комітетських слухань, в режимі науково-

практичних конференцій, де комітет активно брав участь. Хочу сказати, що 

ми дуже активні з точки зору роботу комітету.  Єдине, що в нас хромає – це 

кількість  засідань комітету, тому що, на превеликий жаль, нам, зважаючи на 



8 

 

велику, на величезну, я б навіть сказав би, кількість членів комітету, вкрай 

складно щоразу збирати кворум. Тому, сподіваюся, що в тому поганому 

високосному році ми залишили цю проблему і вже в цьому році ми з новим 

натхненням будемо активніше, принаймні відповідно до щойно 

проголосованого плану календарної роботи комітету, проводити наші 

засідання. 

Якщо немає потреби, то я би просив затвердити відповідний звіт 

шляхом голосування. Прошу поставити на голосування.  Прошу визначатися. 

Дякую. За – 19, проти – нуль, утримались – 2, не голосувало – нуль, всього 

21. Рішення прийнято. Дякую. 

Наступне питання – це про підкомітети Верховної Ради... Комітету 

Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Ппригадуєте, ми 

на.... 

 

МІЩЕНКО С.Г. Питання одне в зв'язку із цією системою. От ми 

проголосували 40-е питання, да, саме головне на сьогоднішньому комітеті. 

Ніхто не задає питання: які ми законопроекти викинули.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Викинули? 

 

МІЩЕНКО С.Г. Ну, да. Тому що, коли пропозиція готується, то ми 

пропонуємо, на голосування завтра ми будемо його пропонувати до Голови 

Верховної Ради, який буде виносити в сесійний зал які  законопроекти ми 

рекомендуємо для прийняття, які ми рекомендуємо не розглядати, які ми 

рекомендуємо взагалі зняти з розгляду. Тобто там же ж є цілий перелік цих… 

А у нас немає ні  письмового, ні в електронному вигляді. То ми 

проголосували за сліпе рішення таке, як ми подаємо. А може тут любого із 

нашого депутата, викинули його законопроект. Чи той, який важливий.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Григорович, я, вибачте, не можу погодитися.  

Ми минулої сесії на останньому засіданні, коли мали ще розглядати це 

питання, вже тоді роздали всі матеріали в друкованому вигляді, тоді вже 

роздали в електронному і ще продублювати тиждень тому (спеціально дав 

доручення комітету) на електронну пошту ще раз ці питання. 

Тепер по суті. Що стосується законопроекту. За результатами розгляду 

на нашому комітету ми рекомендуємо  Верховній Раді або за основу, або  на 

доопрацювання  суб'єктам права законодавчої ініціативи… 

 

МІЩЕНКО С.Г.  Називається "викинути" – на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому викинути? (Шум у залі)  

 

МІЩЕНКО С.Г. (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Григорович, ви плутаєте з порядком, 

передбаченим  94 статтею Регламенту. А ми зараз говоримо про  114 статтю 

Регламент, коли комітет рекомендує Верховній Раді прийняти рішення 

щодо… в результаті розгляду щодо повернення суб'єкту чи повернення в 

комітет і так далі.  

А по 94-й –  це інша процедура. 

 

МІЩЕНКО С.Г.  Тому по цьому… по цій процедурі Голова Верховної 

Ради буде робити додатки до завтрашньої постанови. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні!  

 

МІЩЕНКО С.Г.  Ну як "ні"?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  По 94 статті є окрема процедура, яка передбачає в 

разі, якщо  комітет звертається до  Голови  окремо, це не пропозиції до плану 

роботи сесії, а це окрема процедура або до профільного комітету, або до 

Голови Верховної Ради в тому випадку, якщо ми… де ми не є головними, 

робимо висновок, що певні законопроекти суперечать Конституції України.  

Це прямо передбачено Законом про Регламент. Це зовсім інша ситуація.  

А це законопроекти, де ми є головними і, відповідно, пропонуємо 

Верховній Раді. 

 

МІЩЕНКО С.Г.  Так от питання: де на доопрацювання? Це Додаток № 

2 до Постанови Верховної Ради, коли…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це вже не до нас питання!  

 

МІЩЕНКО С.Г. Ну як, не наше питання?! Ми можемо на 

доопрацювання те, які ми прийняли рішення, щоб їх не ставити до порядку 

денного. Вони ідуть в додаток в постанови  Верховної Ради. Я цих робив 

постанов десятки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не розумію, в чому проблема. Добре. Ми 

проголосували це питання, якщо у вас є якісь застереження, ви можете 

написати окрему думку. Я   не розумію просто проблеми, чесно. Якщо члени 

комітету хочуть обговорити це питання, давайте, беремо участь в 

обговоренні.  

Сергій Григорович, якщо у вас   якісь конкретні законопроекти, можете 

сказати, проблем не бачу. Я просто не  розумію, в чому проблема. 

 

МІЩЕНКО С.Г. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Матеріальна?  
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А що стосується Верховної Ради, то… 

 

МІЩЕНКО С.Г. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що стосується. 

 

 МІЩЕНКО С.Г. Тому що порядок денний змінився, там було два  

законопроекти моїх і  Сидоровича, які зняті з розгляду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, неправда. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Як? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Руслан Михайлович сказав, що… 

 

МІЩЕНКО С.Г. Ми заявили про їх відкликання, правильно, він не 

змінився. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. 

 

МІЩЕНКО С.Г. А може змінитись порядок денний, чи пропозиції 

комітету тижневої давності? Може змінитись. А де матеріали? Де депутати 

бачать файл 40-й? Якщо всі файли існують, то файлу 40-го немає в цьому 

електронному вигляді, в письмовому вигляді файлу 40-го теж немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дайте,  будь ласка, файл 40-й Сергію Григоровичу. 

Тепер з приводу того, що буде робити Голова Верховної Ради, я вам 

нагадую вчорашню позицію, яку висловив Голова Верховної Ради: всі 

законопроекти, які зареєстровані на момент голосування, будуть включені  в 
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порядок денний сесії, це вчора він оголосив, так як ми завжди це робимо. І 

тому я не розумію, які до мене претензії, але, це ваше право. 

Які ще з цього приводу думки, шановні колеги. Я дивлюсь: всі зайняті, 

всі читають телефони і так далі. Але давайте вступати  в дискусію.  

 

_______________.   Давайте працювати, бо вже зараз почнеться 

засідання Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це ж не я винуватий, член комітету.  

Да, будь ласка, Сергій Владиславович. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Колеги! Про що каже Сергій, що треба на майбутнє,   

щоб всі файли були заповнені. От і все. Бо зараз файли "Порядок денний" і 

там багато інших  не відкриваються. Просто на майбутнє, коли ми будемо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Владиславович, я так  само як  ви, вперше      

сьогодні бачу  цю систему.  

 

СОБОЛЄВ С.В. Так я ж про це, саме от в цьому виникла проблема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Воно мало бути  в базі  автоматично  це… 

 

СОБОЛЄВ С.В.  Він каже, що можливо, за два дні навіть змінився… ті 

законопроекти, які відкликали самі  народні депутати. Тому прохання,  щоб 

всі файли на майбутнє були заповнені. А зараз вже працюємо так, як є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте з цією пропозицією звернемося до Апарату, 

якщо вони можуть це робити технічно, прошу  робити це в онлайн-режимі. 

Якщо ні, то тоді ми будемо по старинці роздруковувати ще раз матеріали.  
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Наступне питання, про яке я оголосив, про підкомітети, комітети. 

Кам'ятаєте, що ми на засіданні останньому змушені були внести зміни і 

окремі комітети ліквідувати, окремі реорганізувати, окремі змінити назву, 

незважаючи на те, що після набуття чинності змін до Конституції комітет 

втратив низку повноважень. І очевидно надалі такі б комітети не могли 

існувати, бо є доручення Голови Верховної Ради і бухгалтерії, і інших 

підрозділів, щоб ми могли адаптувати відповідні пропозиції до того, що в нас 

є.  

Попередньо ми пропонуємо те, як і було минулого разу, тільки з 

новими назвами, де ми повилучали попередні повноваження. Єдине, 

пропозиція, визначитися колезі Голубу, бо він і той раз, і цей раз не виявив 

поки бажання десь працювати в якомусь підкомітеті, а нам формально хоча б 

треба. Це його право безумовно, але якщо б ви могли, Дмитро Іванович, ми 

були б дуже вдячні, щоб ви чи зараз, чи додатково надіслали до Апарату свої 

пропозиції. Решта членів комітету, як і попередній раз, запропоновано за 

тими підкомітетами, в яких вони виявили бажання ще на першому засіданні 

комітету.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ліквідовуються? То треба всі попередні брати 

рішення наші, де ми ліквідовували. Там, де комітет, підкомітет мав низку 

повноважень щодо яких зараз, відповідно до змін Конституції, парламент 

втратив свої повноваження. Іде мова про призначення суддів, звільнення 

суддів, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення суддів 

і так далі, всі ці повноваження зараз у комітету немає, зважаючи на те, що 

парламент відповідно втратив такі повноваження конституційні, вони 

перейшли до вищої ради правосуддя. Тому, зважаючи на це, ми прийняли з 

вами рішення ще в кінці минулої сесії про те, що ми внесли відповідні зміни 

до комітету. Оскільки ми вже їх внесли і вони сформовані, зараз на цій сесії в 
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новому році ми повинні надати керівництву парламенту відповідно новий 

склад підкомітетів, які залишились, які ми переформатували. Ми нічого 

нового тут не утворюємо, ми вже відповідно до нашого рішення просто 

наповнюємо комітети змістом, тобто членами комітету. Хто ще хоче 

висловитись з цього питання? Шановні колеги, прошу висловлюватись.  

 

МІЩЕНКО С.Г.  Можна, так? Можна висловитись? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Сергій Григорович.  

 

МІЩЕНКО С.Г. Відносно комітетів зрозуміло. Але те, що я говорив, от 

мені дали письмовий. Так, те, що комітет пропонує до порядку денного сесії, 

наступний, те, що визнати неконституційним, і окремий в тридцять 

законопроектів, які комітет пропонує не включати до порядку сесії, на якій 

підставі? Тільки сесія може… якщо він на доопрацювання, якщо його не 

прийняти за основу, якщо його відхилити, не питання комітету це, це 

питання Верховної Ради. Вони всі повинні ставитися до голосування. А у нас 

окремо, ми проголосували, невідомо навіть хто автор цих законопроектів, в 

чому суть цих законопроектів, чому ми їх ми не ставимо і просимо не 

включати в порядок денний сесії? Ми приймали таке рішення по кожному 

законопроекту? Не приймали. Про неконституційність  приймали, правильно. 

А оце називається… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Григорович, я просив би вас бути коректними 

і не вводити комітет… Я розумію, що тут камери, і ви хочете… Зараз я 

прошу передати Сергію Григоровичу всі рішення комітету щодо цих 

законопроектів.  

 

МІЩЕНКО С.Г. Щоб ми не ставили їх на порядок денний? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кожне рішення комітету прошу… 

 

МІЩЕНКО С.Г. Немає ні одного рішення комітету, де ми б казали – 

відхилити, чи за основу, чи на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу ще раз, я прошу не вводити в оману членів 

комітету. 

 

МІЩЕНКО С.Г. …де ми ставили, щоб не ставити його до порядку 

денного, не було ні одного такого рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще раз, тепер останнє… 

 

 МІЩЕНКО С.Г.  Податки, про те, що всі говорять, що  треба ставити 

всі законопроекти і Верховна Рада тільки визначається в тому підтримувати 

чи не підтримувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, комітет має робити так як належить за законом, а 

парламент може робити так як вважає за доцільне – це про що я вам казав 

Сергій Григорович. Будь ласка,  і ви були головою комітету і я зараз 

головою… 

 

МІЩЕНКО С.Г. Я цього ні разу не ставив, я ні разу, ні одного рішення 

не проходило, щоб ці рішення не приймали. Тому що я ставив чи 

конституційність, чи всі в порядок денний, а окремої графи про те, щоб не 

включати до порядку денного, навіть відхилення, які ми казали, про 

відхилення, ми не маємо на це право, тому що це рішення приймає Верховна 

Рада. На якій підставі мою ініціативу комітет буде вирішувати ставити його 

на порядок денний чи не ставити його на порядок денний. Якщо не 

конституційність – да, згідно закону. А на  іншому, якщо даже  відхилити 
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його, на якій підставі?  Даже, якщо  юридичне управління чи науково-

експертне  каже відхилити. Даже, якщо  комітет каже, що відхилити, на якій 

підставі рішення приймається про те, щоб його не  ставити до порядку 

денного? Тридцять законопроектів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ми не пропонуємо  жодного законопроекту, які ми 

рекомендували  відхилити, не включати… Я прошу вас не вводити в оману 

членів комітету, ще раз. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Тридцять законопроектів,  які не приймаються до  

порядку денного. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не вводьте в оману членів комітету. 

 

МІЩЕНКО С.Г.  Да ну що ви,  я читаю те, що  мені роздали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

Наступне питання. Я хочу, Сергій Григорович,  я розумію, що там якісь  

амбіції в кожного і так далі. Будете ви в найближчий  час членом, головою 

комітету будете вирішувати так, як… 

 

МІЩЕНКО С.Г.  При чому тут голова комітету? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я жодного разу… 

 

МІЩЕНКО С.Г. Треба закон  виконувати, причому тут голова 

комітету? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я на цьому наполягаю. 
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МІЩЕНКО С.Г Я  про інше. Тому що інші  голови комітетів роблять те 

ж саме. От моїх 15 законопроектів і не прийняли. 15 законопроектів інші 

комітети, ви робите те ж саме, що й інші комітети неправильно …законно 

робите. І те, що всі кажуть, без додатків це повинно робитися. От і все. 

Причому тут голова комітету? Які амбіції? У мене були секретарем, що я 

казав, що якісь амбіції є, що ви в мене секретарем були? Чи мені треба ваша 

посада?  Що ви таке розказуєте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому  ви кажете… Ви ж почали це, що от коли я 

був, то я робив правильно. Я ж кажу, коли  ви будете далі, ви будете 

обов'язково робити правильно.  Це жах. Я просто не розумію, ми нічого не 

порушили, друзі. Відповідно до  статті 114…  

Будь ласка. 

 

СОБОЛЄВ С.В.  Ви говорите про різні речі. Пан Сергій каже, що не 

може  бути жоден законопроект без згоди автора не включений до порядку 

денного. Все, крапка. Якщо таких законопроектів на сьогодні  немає, все, 

ніяких питань немає. Ми не можемо робити частину порядку денного, де ми 

рекомендуємо не включати, частину, де не рекомендуємо. Тільки за згодою 

самого депутата, який відкликає  цей законопроект. Все. Якщо немає таких 

законопроектів, пішли далі і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Владиславович, ще раз вам кажу, вчора  вже 

визначились, Голова  Верховної Ради з цього приводу сказав, всі 

законопроекти, які зареєстровані, будуть включені до порядку денного. Це 

питання вирішено. Я не розумію, для чого ця дискусія була, і камери, які а 

відразу виходять за Сергієм Григоровичем.  Я розумію, що треба було 

показати. Добре.      

Будь ласка. Я вже забув, про що ми говоримо. 
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Хто за те, щоб проект рішення про підкомітети підтримати, прошу 

визначатися шляхом голосування. Дякую. Результати голосування: за – 16, 

проти – нуль, утримались – один. Рішення прийнято.  

Ще одне організаційне питання, друзі, про результати конкурсу на  

зайняття вакантної посади головного консультанта секретаріату Комітету з 

питань правової політики та правосуддя. Ви знаєте, що один член... з 

працівників секретаріату комітету перейшов на досить відповідальну роботу, 

зайнявся адвокатською діяльністю. Роман, ми вітаємо тебе! Дуже дякую тобі 

за роботу особисто від імені комітету, ти дуже відповідальну ділянку вів, от. 

Але, зважаючи на те, що зараз, відповідно до Закону про державну службу, 

на цю посаду рекомендувати може комітет тільки в тому випадку, якщо 

відбувся конкурс, такий конкурс відбувся. В ньому, наскільки мене 

поінформували, взяла участь ціла низка і в тому числі працівників 

секретаріату комітету, і людей, які поза секретаріатом, і в інших підрозділах, 

і навіть поза Верховною Радою. І відповідно рішення конкурсної комісії 

рекомендовано комітету звернутися до Першого заступника Керівника 

Апарату Верховної Ради – керуючого справами з поданням  про призначення 

головним консультантом секретаріату Комітету Верховної Ради з питань  

правової політики та правосуддя Разогреєва Єгора Андрійовича, який виграв 

конкурс. Він працював і раніше в нас в  комітеті, в тому числі разом із 

Романом. Єгор, я тебе вітаю! 

І нам, згідно закону, формально ми зобов'язані підтримати такого  роду 

подання. Хто за таку пропозицію конкурсної комісії, прошу визначатися 

шляхом голосування. Шістнадцять – за, проти – нуль, утримались – нуль, не 

голосувало троє. Рішення прийнято.  Всього взяли участь 19 членів комітету. 

Дякую. 

Наступний блок питань – це ті питання, де ми є, здійснюємо контрольні 

повноваження. Будь ласка, Олександр Черненко.  Немає Олександра? Немає? 

Немає. Тоді знімаємо це питання. 
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Інформація Міністерства юстиції щодо виконання Закону "Про органи 

та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів". Ігор Алексєєв. Будь ласка, Ігор Сергійович. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Друзі, дуже коротко. 

Я хотів би об'єднати ці два питання, тому що наступне питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступне: інформація Мін'юсту щодо 

виконання Закону "Про виконавче провадження". 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. …тотожне щодо Закону "Про виконавче 

провадження". Міністерство юстиції на початку січня надіслало інформацію 

до відома, які підзаконні нормативно-правові акти були прийняті на 

виконання цих двох законів. Хотів би цю інформацію взяти до відома. Прошу 

підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чи є інші пропозиції, застереження, зауваження, крім того, щоб взяти 

до відома зазначену інформацію, як це належить за законом? Я тепер буду 

завжди підкреслювати: як це належить за законом. Це буде вірно, тому що я 

так розумію, що мене будуть звинувачувати тепер часто в тому, що я щось 

намагаюсь робити поза законом. 

Якщо немає, прошу визначатись шляхом голосування щодо підтримки 

інформації Мін'юсту щодо виконання Закону "Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". 

Прошу визначатися. 

За – 15. Проти – 0. Утримались – 0. Не голосували – 4. Всього 19 брали 

участь. Рішення прийняте. 

Наступне. Інформацію взяти до відома щодо виконання Закону України 

"Про виконавче провадження". Прошу голосувати. 
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За – 15. Проти – 0. Утримались – 0. Не голосували – з. Всього – 18. 

Рішення прийнято. Дякую. 

І наступний блок питань. Це там, де ми не є головними і відповідно 

повинні дати висновки щодо відповідності Конституції цілої низки проектів 

законів. Перелік у вас є. Всі проекти рішень є. Чи є потреба окремо? Чи 

можемо відповідно до практики, яка склалася, голосувати і доручити апарату 

оформити окремими висновками комітету? Я дивлюсь на першого 

заступника, тому що в нього завжди є позиція. Він не заперечує, але має 

позицію. За це ми його поважаємо. Прошу визначатися шляхом голосування.  

За – 14, проти – 1, утримались – 1, не голосувало двоє. Всього – 18. 

Рішення прийнято. Дякую.  

Я тільки, друзі, шановні, значить, я хочу сказати одну річ. Давайте 

забудемо про те, що сьогодні трапилося. Ми нічого не порушили, хай ні в 

кого не буде жодного  докору сумління. Єдине, що… (Шум у залі)  

Да, я єдине хочу сказати. Зараз у нас почалася, бачите, проти комітету 

серйозна атака в засобах масової інформації щодо, ну особисто проти голови, 

як зазвичай, щодо того, що начебто я тут приховую Закон про всеукраїнський 

референдум, зміни до закону, закони про вибори і так далі. Ми нічого не 

приховуємо. Більше того, я вам хочу сказати, що я – один з авторів Закону 

про визнання таким, що втратили чинність. Це була моя ідея того закону. Я – 

автор  конституційного подання і представник в Конституційному Суді. Ну 

але це така справа. 

Разом з тим зважаючи на те, що цей резонанс вже набув відповідного 

розголосу, я пропоную наступну форму. Я  доручаю керівництву 

секретаріату підготувати відповідний проект висновків на наступне засідання 

комітету і хочу до вас для роздумів запропонувати наступну модель. Щоб ми 

рекомендували комітетом Верховній Раді самій визначитися щодо цих 

законопроектів. Створена робоча група при Голові Верховної Ради, вони 

працюють. До них жодних питань немає, а комітет, якому сказали "ви 

почекайте, поки ми  напрацюємо", щодня в особі голови  отримує на горіхи.  



21 

 

От заради цього я би просив передати ці важливі законопроекти на розгляд, 

по політичний розгляд сесійної зали, і це буде правильно. 

У мене немає жодних застережень з приводу того, щоб сесійна зала, а 

не комітет вирішував долю цих надчутливих законопроектів. 

Чи є інше бачення? Немає? Тоді давайте так і зробимо. 

Дякую за увагу. Засідання закрите. 

 

 

 

 


