
 

 

 

 

Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 
Європейської конвенції з прав людини 

 

Цей захід організовано спільно Верховним Судом і проектом Ради Європи «Подальша підтримка 
виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини», який 

фінансується Фондом з прав людини 

 
 
 

  
 

ЕКСПЕРТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 

Щодо впровадження ефективних механізмів парламентського 
контролю та процедури банкрутства  

 
(в рамках підготовки до парламентських слухань на тему:  “Проблеми 

виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини”) 

 
 
 

27 жовтня 2020 р.  
 
 

ПРОГРАМА 
 

 
Проект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У режимі відеозв’язку: Zoom 



 

     Цілі заходу: 

- обговорити вимоги Комітету міністрів Ради Європи, визначені в останньому рішенні 
та проміжній резолюції щодо проблеми невиконання рішень національних судів (в 
контексті виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справах 
“Юрій Миколайович Іванов проти України”, групи Жовнера та “Бурмич та інші проти 
України”), прийнятих на їхньому засіданні від 29 вересня – 1 жовтня 2020 р.; 

- презентувати та обговорити експертні аналізи щодо механізмів парламентського 
контролю та практичних проблем банкрутства державних підприємств в Україні в 
контексті виконання рішень ЄСПЛ у вказаних вище справах;  

- обговорити експертні рекомендації та доповнити їх, а також обмінятися думками 
стосовно розробки на їхній основі рекомендацій для погодження на парламентських 
слуханнях на тему: “Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з 
прав людини” (11 листопада 2020 р.). 

 
 

Учасники заходу:  

- народні депутати та представники Верховної Ради України; 
- представники Міністерства юстиції України; 
- представники громадянського суспільства і міжнародних організацій;  
- представники й експерти Ради Європи.  

 
 

Очікувані результати: 

- учасники заходу визначили та взяли до уваги заходи, які Україні потрібно вжити в 
строки визначені Комітетом міністрів Ради Європи та ЄСПЛ; 

- учасники обговорили можливість впровадження запропонованих механізмів 
парламентського контролю за виконанням рішень та проблемні аспекти 
застосування процедур банкрутства підприємств, які перебувають у власності чи під 
управлінням держави, в контексті нового законодавства та відповідної судової 
практики; 

- за результатами обговорення учасники заходу сформулювали рекомендації та 
рекомендували їх розглянути для можливого подальшого погодження на 
парламентських слуханнях на тему: “Проблеми виконання Україною рішень 
Європейського суду з прав людини” (11 листопада 2020 р.). 

 
 
  
 

 
 
 

 



 

 
Модератор: Роман Бабій, Голова підкомітету з питань виконання рішень 
Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання спорів Комітету 
Верховної Ради України з питань правової політики; Марта Басистюк, керівник 
проекту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті 
статті 6 Європейської конвенції з прав людини» 

10.00 – 10.15 Відкриття заходу 
 
Роман Бабій, Голова підкомітету з питань виконання рішень 
Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання 
спорів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики  
Андрій Кавакін, Менеджер проектів, Департамент правосуддя та  
правового співробітництва Ради Європи  
 

10.15 – 
10.35 

Банкрутство державних підприємств та межі відповідальності 
держави у практиці Європейського суду з прав людини та рішеннях 
Комітету міністрів Ради Європи  

- Павло Пушкар, Керівник відділу Департаменту виконання 
рішень Європейського Суду з прав людини 

 
Запитання та відповіді 

10.35–11.05 Впровадження ефективного механізму парламентського контролю 
за виконанням рішень   

- Ліліан Апостол, Міжнародний експерт проекту Ради Європи 
«Подальша підтримка виконання Україною рішень у 
контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини»  
 

Запитання та відповіді 

11.05-11.35 Висновки щодо проблеми банкрутства державних підприємств у 
контексті виконання рішень ЄСПЛ у групі справ Іванов/Бурмич та 
рекомендації для вирішення цих проблем 

- Руслан Мельниченко, Національний експерт проекту Ради 
Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у 
контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини»  

 
Запитання та відповіді 

11.35-12.30 Загальне обговорення 

12.30  Підведення підсумків, закриття круглого столу 

 


