
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

18 вересня 2018 року 

Веде засідання голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! У нас присутньо і 

зареєстровано 17 членів комітету. Двоє членів комітету сказали, що вони 

тепер будуть виступати в якості спостерігачів. А, вже реєструються. Вже 

реєструються. Вже 18 присутні. Наталія Василівна, ви теж?  І Наталія 

Василівна доєднується. І, таким чином, в нас 19 людей присутні на засіданні 

комітету, що відповідно до Закону про комітети дає нам можливість 

розпочати нашу роботу. Тому я оголошую засідання комітету відкритим. 

Шановні колеги, дозвольте перед тим, як ми розпочнемо нашу роботу, 

традиційно, я  як голова комітету хочу запропонувати кандидатуру Руслана 

Михайловича Сидоровича на посаду секретаря сьогоднішнього засідання 

комітету, оскільки вкотре з поважних причин відсутній наш секретар 

комітету.  

Якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати таку пропозицію 

голови комітету. Прошу визначатись шляхом голосування. 

За – 13, проти – 0, утрималось – 2, не голосувало – 4. Всього –  19. 

Рішення прийнято.  

Руслан Михайлович, прошу приступити до виконання таких 

надзвичайно відповідальних повноважень.  

Шановні друзі, ви знаєте, що прозвучало доручення Голови Верховної 

Ради сьогодні на сесії парламенту про те, що дати невідкладне доручення 

комітету  зібратися в перерві для того, щоб розглянути низку пропозицій, які 

мають бути предметом розгляду сьогодні і на цьому сесійному тижні. Тому 

сьогоднішнє засідання є позачерговим.  

Разом з тим нам треба визначити щодо порядку денного. Я нагадаю, що 

ті пропозиції, на яких наполягає керівництво, це пропозиції щодо 
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законопроекту 9037 та 9090. Але в нас ще є інші, ті законопроекти, які ми 

досі не розглянули із минулого тижня, перекладаємо наш розгляд. То я хотів 

би з вами порадитись, як ви це бачите. Чи ми сконцентруємось тільки на тих, 

які зараз невідкладні, чи ми пройдемось по всіх, і це питання, так би мовити, 

закриємо на цьому тижні?  

Будь ласка. 

 

_______________. Давайте, може,  невідкладні, тому що в нас через 

півгодини працювати треба йти. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, я пропоную таким чином: я пропоную 

проголосувати. Якщо ми до них не дійдемо, ми просто зупинимо засідання і 

перенесемо їх на наступне засідання комітету. Тому що там особливо в кінці, 

це в моєму є, календарний план, який нам формально треба затвердити, звіт і 

так далі. І нас уже кілька разів за це, так би мовити, питали.  

Якщо немає ваших заперечень, то тоді просив би за проект порядку 

денного, який вам розданий, проголосувати за основу. Якщо проголосуємо за 

основу, далі будемо визначатися в цілому. Прошу голосувати.  

Дякую. 17 – за, проти – 0, утрималося – 0, не голосувало – 2. Всього – 

19.  

Таким чином, я пропоную в цілому проголосувати проголосований за 

основу проект порядку денного, який включає в себе три розділи: це перший 

– там, де ми є головними з опрацювань питань порядку денного; другий – це 

питання, організаційні питання, які ми заборгували до сих пір, не розглянули; 

ну, і традиційне – розділ "Різне".  

Якщо ми не зможемо за браком часу, бо я бачу, 10 хвилин залишається 

до закінчення перерви, їх розглянути. Ми там, де ми зупинимося, після того 

розпочнемо нашу роботу щодо розгляду цих законопроектів на наступному 

засіданні комітету.  
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Якщо немає інших пропозицій, прошу в цілому проголосований за 

основу підтримати проект порядку денного комітету.  

Дякую. 17 – за, проти – 0, утрималося – 0, не голосувало – 2. Всього – 

19.  

В нас… 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна я, це для протоколу, зазначу, що до нас 

доєднався наш колега Роман Сергійович Романюк.  

Будь ласка, Наталія Василівна.  

 

НОВАК Н.В.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перевірте, будь ласка, картку Наталії Василівни 

Новак.  

І прошу там, де не спрацювала картка, доєднати до протоколу 

інформацію про те, що Наталія Василівна утрималася. Наталія Василівна, я 

правильно розумію, ви утрималися? 

Прошу зазначити в протоколі, що вона під час голосування утрималася.  

Дякую.  

Друзі, давайте, часу зовсім мало, якщо ваша ласка, я тоді розпочну 

розгляд питань порядку денного.  

Перше питання, яке доручено нам невідкладно розглянути, це проект 

Закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 

та Організації Північноатлантичного договору) (реєстраційний номер 9037).  

Оскільки це питання давно у нас на розгляді, я з вашого дозволу тоді 

від імені підкомітету його озвучу позицію, бо підкомітет окремо доручив 

голові комісії, голові комітету визначитись з цього приводу.  
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Шановні колеги, я тільки зазначу, що мові іде про процедуру, яку 

відповідно до Закону про Регламент  комітет має запропонувати для розгляду 

в сесійній залі. На цьому етапі йдеться виключно про те, що ми можемо 

рекомендувати включити до порядку денного сесії, і так, як це говорить 

Конституція України, рекомендувати парламенту надіслати щодо отримання 

висновку Конституційного Суду України. І тільки після того, якщо ця 

процедура буде пройдена і ми отримаємо висновок Конституційного Суду, 

це питання може розглядатись по суті. Зараз його по суті розгляду не може 

бути, тобто ми не можемо його, так би мовити, з точки зору змісту 

законопроекту тлумачити в своєму висновку.  

Я би просив, зважаючи на цю практику та беручи до уваги, що 

формально цей законопроект, ну, немає жодних перешкод для того, щоби 

рекомендувати його включити в порядок денний сесії і направити до 

Конституційного Суду. А також до нас надійшли всі висновки інших 

комітетів, які уповноважені відповідно до Закону про Регламент для того, 

щоби дати свої висновки, і всі вони рекомендують комітету визначитись саме 

на користь такої процедури, так само, як і Апарат Верховної Ради, а ви 

знаєте, що Апарат Верховної Ради дає відповідну довідку, як вчиняти 

комітету – всі одноголосно рекомендують комітету запропонувати 

парламенту включити зазначений законопроект до порядку денного сесії та 

направити до Конституційного Суду України. Оскільки сьогодні парламент 

прийняв рішення про голосування в цілому і прийняв відповідно порядок 

денний сесії цієї сесії, це відкриває можливість для того, щоби саме в 

порядок денний цієї сесії цей законопроект був включений. Цим саме було і 

відповідно продиктоване доручення Голови Верховної Ради, оскільки зараз 

комітет не має жодних перешкод, щоб розглянути цей законопроект.  

Підкомітет підготував висновок, він вам розданий заздалегідь, ви мали 

можливість давно з ним ознайомитись. Сьогодні ще додатково його роздали 

для того, щоб ви могли його відтворити в пам'яті.  
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Я тільки коротко скажу, що  рекомендуємо комітету підтримати цю 

пропозицію і рекомендувати в свою чергу парламенту поданий Президентом   

України законопроект за реєстраційним номером 9037 включити до порядку 

денного вже дев'ятої тепер сесії Верховної Ради  восьмого скликання і 

направити до Конституційного Суду для одержання висновку щодо 

відповідності вимогам статей 157, 158 Конституції. У разі, якщо такий 

висновок надійде, тоді  комітет буде вже по суті розглядати даний 

законопроект, як відповідно передбачено процедурою внесення змін до 

Конституції. Якщо ви дозволите, я на цьому завершу свій виступ.  

Хто хоче виступити в обговоренні цього питання, прошу 

зголошуватися. Регламент – до 3 хвилин. А якщо можна, ваша ласка, за 

браком часу, просив би бути дещо лаконічним.  

(Загальна дискусія)  

 Внесли пропозицію заступники голови комітету, щоб ставити на 

голосування внесену пропозицію від підкомітету, яку озвучив голова 

комітету. Чи можу я ставити на голосування? 

Я ставлю на голосування за те, щоб підтримати висновок відповідно 

підкомітету як висновок комітету.  

Результати голосування: 18 – за, проти – 0, утрималося – 1, не 

голосували – 1. Всього взяло участь 20 членів комітету. Дуже дякую. 

Наступне питання порядку денного… Прошу секретаріат комітету вже 

готувати документи і передавати на розгляд сесійної зали.  

Друге питання, яке нам доручено невідкладно розглянути, це проект 

Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Центральну 

виборчу комісію" за реєстраційним номером 9090. Суб'єкт права 

законодавчої ініціативи – Голова Верховної Ради, народний депутат Андрій 

Володимирович Парубій.  

Я хочу надати слово, оскільки немає суб'єкта, він, я так розумію, зараз 

зайнятий і немає його представників, то доповідати з цього питання буде 

голова підкомітету Олександр Миколайович Черненко.  
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Будь ласка, Олександр Миколайович. Якщо можна, до 3 хвилин.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Тут немає що доповідати...  

...пропонує в межах чинного законодавства і правового поля розв'язати 

цю політичну кризу шляхом збільшення членів Центральної виборчої комісії 

з 15 до 17 з урахуванням рекомендацій ПАРЄ, міжнародних структур для 

того, щоб забезпечити рівне представництво…пропорційне представництво 

всіх парламентських фракцій. Такий шлях не зовсім традиційний, але він 

допомагає вирішити це питання і нарешті відкрити шлях для оновлення ЦВК.  

Дякую.  

Пропонується прийняти за основу і в цілому. Комітет рекомендує.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Звичайно. Дякую, Олександр Миколайович, за 

лаконічність.  

До вас є запитання. В межах однієї хвилини. Голуб Владислав 

Володимирович.  

Хто ще захоче, буд ласка, зголошуйтеся. Першим Андрій Помазанов.  

 

ГОЛУБ В.В. Дякую.  

Шановний колега, шановний Олександр Миколайович, у мене до вас 

дуже просте запитання. А чому саме 17? Не 19, 21, 153, 2 мільйони 457 тисяч 

341? От чому саме 17? Більше того, в Резолюції ПАРЄ немає жодним чином 

слова про кількісний склад Центральної виборчої комісії. Бо, наприклад, в 

межах 25 також можна забезпечити рівне представництво. Чим мотивована 

цифра 17? Бо насправді, якщо ви проаналізуєте інші центральні виборчі 

комісії, то, коли у нас 15, це і так забагато. Чому із-за якоїсь політичної 

кризи, із-за якогось моменту ми знищуємо державну інституцію? Ми 
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інституційно знищуємо орган влади тільки із-за того, що хтось створив 

штучно політичну кризу.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М.  Якщо питання очевидно тут вже політичне, то я 

відповідь таку. Якщо до мене персонально, то я був готовий голосувати за всі 

подання Президента, їх два було. Після того, як 13 з 15 членів ЦВК 

закінчився, але ви бачили, що мого голосу було недостатньо, очевидно 

голосів всієї фракції "БПП" також було недостатньо, щоби проголосувати за 

таке подання, яке подав Президент.  

Тому сьогодні і автор цього законопроекту, і очевидно підтримка його 

в залі буде якраз тими фракціями, які не хотіли голосувати за попереднє 

подання, відповідно для них очевидно є питання. Сьогодні я це бачу… Чому 

17? Ну, а чому 15? Це ми як парламент ми можемо вирішити. Знову ж таки, 

якщо казати багато це чи мало, то ви знаєте, яке навантаження є на всіх 

членів ЦВК під час організації виборчого процесу. І повірте… Тобто автор 

законодавчої ініціативи запропонував 17. Задайте йому сьогодні це питання в 

залі, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Я Помазанову вже оголосив слово.  

Тетяна Леонідівна, будь ласка.  

 

_______________. У нас ще питання до доповідача. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да.  

Будь ласка, Тетяна Леонідівна.  

А, Андрій Віталійович, вибачте.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, у мене, я не знаю, можливо, не до 

Олександра Миколайовича питання, бо більш технічне таке питання. В 
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пояснювальній записці пункт  5 написано, що прийняття проекту не вплине 

на доходну або видаткову частину державного бюджету. У мене питання 

доволі практичне. Два члени Центральної виборчої комісії плюс – це 

приблизно як два міністра, два апарати додаткових, витрати і так далі, тобто 

тут потрібно однозначно якесь фінансово-економічне обґрунтування. Його, я 

так розумію, немає.  

Тому в мене просте питання. Чи можемо ми зараз головувати за основу 

і в цілому без такого обґрунтування. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може я. Наскільки я зрозумів логіку, то йдеться про 

те, що це буде в межах видатків, які передбачені на отримання ЦВК. Це раз.  

А що стосується апарату, патронатних служб, то ви знаєте, що після 

реорганізації ЦВК, після Закону "Про державне службу" в них взагалі 

відсутні патронатні служби. Там є, відповідно забезпечує діяльність роботи 

членів ЦВК апарат в тому складі, який був раніше. І ще тоді довелося 

обрізати ці структурні підрозділи. Тому це не вплине на видатки бюджету. 

Дякую.  

Якщо хоче голова підкомітету прокоментувати.  

Тетяна Леонідівна Юзькова. І Руслан Михайлович… А, виступив. І тоді 

ми закінчуємо цю фазу і переходимо до обговорення.  

 

ЮЗЬКОВА Т.Л. Добре. Дякую.  

В проекті висновку нашого комітету, який нам розданий, зазначено, що 

зміни, запропоновані до Закону "Про Центральну виборчу комісію", в тому 

числі мають на своїй меті забезпечити пропорційне представництво 

парламентських політичних сил у цьому органі. Будь ласка, прокоментуйте, 

яким чином технічне збільшення кількості комісії забезпечить 

пропорційність, якщо воно не зазначено в проекті. І чому суб'єкт 

законодавчої ініціативи просив прийняти його за основу, а комітет 

визначається, що прийняти його за основу і в цілому.  
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ЧЕРНЕНКО О.М. Я почну з останнього. І голова комітету вже сказав, 

що Регламент дозволяє  такий короткий законопроект з такими невеликими 

змінами прийняти за основу і в цілому. Тому я тут як би не бачу проблем, а 

Верховна Рада хай визначається.  

А забезпечення пропорційного представництва, повторююсь, на жаль, 

не з нашої, не з моєї вини, ті подання, які були попередні, які так чи інакше, 

там, відображали пропорційне представництво, не були підтриманні 

парламентом.  

І тут, повторюся, це щодо пропорційного представництва, це 

інформація не комітету, а вона витягнута з пояснювальної записки до 

законопроекту. Тобто ви почитайте, що згідно з пояснювальною запискою, з 

цього починається абзац. Тобто це не є констатація комітету, а цитування 

пояснювальної записки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хто ще хотів? Якщо немає, дозвольте я підведу риску і оголошу стадію 

обговорення. Чи "Різне"?  

Якщо немає, я тоді підводжу риску під запитаннями до голови 

підкомітету. Оголошую обговорення. Якщо можна в межах, ну, хвилини 30 

секунд, бо вже розпочалось сесійне засідання.  

Я оголосив: Сидорович, Голуб, дальше – Ємець. Поки все. А, і Лапін. 

Дякую.  

Руслан Михайлович, будь ласка. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Дякую, Руслан Петрович, за надане слово.  

Безумовно, що потрібно виходити з того клінчу, потрібно голосувати за 

оновлення Центральної виборчої комісії, але потрібно це робити в 

нормальний правовий спосіб. 
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Момент перший, на який я хотів би звернути увагу. Всі ми знаємо, що 

є... Конституційним Судом прийнято рішення про визнання закону 

неконституційним з мотивів порушення Регламенту. Як порушення статті 19 

Конституції, де органи державної влади зобов'язані діяти в межах, порядок, 

спосіб, визначених законом, тобто Законом про Регламент.  

Що в даному випадку ми маємо? Закон вноситься, пропонується 

виносити на голосування без витримування 14-денного строку на внесення 

альтернативного законопроекту, без надання... без витримування строку, 

достатнього для ознайомлення депутатами з відповідним рішенням 

профільного комітету. І я вже не знаю, які там наступні будуть можливі 

порушення Регламенту.  

Якщо хтось хоче експериментувати з конституційністю майбутнього 

складу Центральної виборчої комісії, то я цього робити не хочу. Тому що в 

мене є велика підозра, що ті, хто не хочуть, власне, якраз оновлення, не 

втратять такої можливості  скористатися нашими прорахунками і звернутися 

потім до Конституційного Суду для визнання неконституційними таких змін, 

що поставить під питання вибори і Президента, і Верховної Ради. Я такими 

речами, вважаю, що жартувати не можна.  

Крім того, чи переслідує даний законопроект легітимну мету і чи 

відповідає він принципу правової визначеності. Тому що після того, як 

внесено подання Президентом, після того, коли вже процес 

переформатування Центральної виборчої комісії виходить на фінальну 

стадію, в нас появляється цей законопроект, який вирішує абсолютно 

проблему, яка не лежить в парламентських стінах, тому що не парламентом 

створений казус "14 на 13 місця". І зрештою, вертаючись до останнього 

моменту щодо пропорційності, тут теж не все так і однозначно. Подобається, 

не подобається "Опозиційний блок", але беремо в руки калькулятор, ручку і 

рахуємо пропорції, і виводимо.  

Тому у випадку… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Владислав Голуб. 

 

ГОЛУБ В.В. Шановні колеги, я абсолютно підтримую свого колегу 

Руслана Михайловича Сидоровича, враховуючи про той ризик, який ми 

можемо сьогодні створити. Ну, ми, я особисто не буду голосувати, якщо цей 

законопроект буде зараз виставлений на порядок денний і будуть голосувати 

за нього.  

Але, Руслан Петрович, в мене до вас прохання до висновку: змінити "за 

основу і в цілому",  відповідно прийняти "за основу". Бо я під стенограму 

повідомляю, що я буду вносити пропозиції до цього законопроекту  до 

другого читання. І Закон України "Про Регламент Верховної Ради  України"  

забороняє, підкреслюю, забороняє головуючому на засіданні ставити 

законопроект в цілому в разі, якщо є хоч у одного народного депутата 

бажання внести відповідні правки до другого читання.  

Тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

ГОЛУБ В.В. Я ще раз, тому і кажу, що я просто це кажу під 

стенограму, щоб в разі там якогось судового розгляду, там конституційного, 

це все у нас було зафіксовано, ось.  

Але, шановний Руслан Петрович, ви ж знатний правник, у вас є 

чудовий проект постанови, де ви є автор, 4789-д. Попросіть, будь ласка, 

автора  цього законопроекту як єдину можливу особу, яка може внести це 

питання на порядок денний, це питання постанови про звільнення членів 

Центральної виборчої комісії, тих  13, ви є автором цієї постанови. І ми 

проголосуємо, і таким чином ми розблокуємо весь процес, і непотрібно буде 

змінювати діюче законодавство.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна я прокоментую з приводу того, де я є автор. 

Ви пам'ятаєте, хто вносить подання, а від імені голова комітету за 

дорученням комітету вніс постанову. Тому давайте діяти на всіх… це така 

надзвичайна відповідальність, думаю, що будемо нею колись ще пишатися. 

Так не треба відразу стрілки переводити, це неправильно. Не по-комітетськи.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую.  

Я вже оголосив, Леонід Олександрович, будь ласка.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую.  

Шановні колеги, питання давно наболіло, але воно точно не є 

прохідним, і, чесно кажучи, я здивований, чому під час розгляду комітетом 

цього питання відсутній представник суб'єкта законодавчої ініціативи. Тому 

що ті питання, які ми задавали голові підкомітету, очевидно, він нам про це 

повідомив, треба все-таки задавати суб'єкту законодавчої ініціативи, бо лише 

він знає ту аргументацію, якою керувався суб'єкт, коли визначав кількість, 

коли визначав потребу таких змін і неможливість вирішити питання 

формування Центральної виборчої комісії інакше ніж зміною законодавства.  

І знову ж таки я повністю підтримую колегу Голуба, в мене теж будуть 

правки до тексту цього законопроекту. Я вважаю, що на рівні комітету 

ставити в такому випадку, коли члени комітету заздалегідь повідомляють про 

те, що вони будуть вносити правки до відповідно тексту законопроекту, 

пропонувати комітету підтримати в редакції в цілому було б неправильно.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ігор Лапін.  
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ЛАПІН І.О. Шановні колеги, я попробую коротко. Дивіться, справа в 

тому, що на запитання стосовно самого законопроекту, я думаю, що там не є 

досить багато такого об'єму законопроект, щоб нам сьогодні довго 

розмовляти.  

Тому я все-таки висловлю свою позицію щодо підтримки даного 

законопроекту. І просив би просто переходити до голосування, тому що ми 

вже зараз, вже 5 хвилин йде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Бачите, в одній фракції різні думки. Це добре, це прикрашає наш 

комітет. Демократія.  

Я тільки можу сказати, що особисто я розумію підкомітет, який 

ініціює, щоб все ж таки в цілому, а не так, щоб в нас було 4 тисячі 500 правок 

з приводу цифр, які потім... позицію, яку має підкомітет висловлювати. 

Оскільки це питання, зрозуміло, воно перейшло виключно в політичну 

площину, то, напевно, буде краще, якщо це парламент скаже, чи підтримує 

він взагалі такий підхід  і як він його підтримує.  

А ми, шановні колеги, замість того, щоб навпаки передавати в 

парламент, ми кажемо, ні, ми хочемо цим займатись, ми будемо. Якщо ми не 

проголосуємо, то я би пропонував тоді всім, хто дуже активно ініціюватиме, 

теж взяти участь в роботі над цим законопроектом. Тому що... тому що, на 

превеликий жаль, в нас ідей багато, а втілювати в життя мало кому 

доводиться. Але згідно з Регламентом я зобов'язаний поставити це питання 

від імені підкомітету. Якщо воно не пройде, значить ми тоді будемо дальше 

реагувати.  

Якщо немає інших пропозицій, я ставлю пропозицію голови 

підкомітету. Хто – за, прошу визначатись. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це в цілому? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Якщо вона не буде пройдена, я так бачу по 

настроях, ну, тоді будемо визначатись.  

За – 12, проти – 3, утрималось – 4, не голосувало – 1. Рішення 

прийняте. Всього – 20. 

Так, наступне питання. Дальше, я так розумію, що в нас вже часу 

немає, бракує. Я, єдине, що, ще є одне доручення. Пам'ятаєте, наші 

постанови дві 6773 і 7203 в ті строки, які ми ще в травні ставили, вони 

відповідно минули. Попросило керівництво, щоб ми їх так само, в такому 

часовому проміжку запропонували. Тому пропонується в пункті першому – 

19 жовтня, в другому – 7 листопада, в третьому – 21 листопада в двох 

постановах. Підтримується така пропозиція?   

Прошу визначати шляхом голосування. 

І що ми робимо з календарним планом? Давайте швиденько пройдемо, 

хоча би технічні питання. Я вас просто благаю.  

 

_______________.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звідти план, це одне голосування.  

Дякую. 19 – за, проти... Утрималось, не голосувало – 1. Рішення 

прийнято.  

Прошу підтримати календарний план, він зазвичай... час ви знаєте, і 

роботу  підкомітету ви знаєте, у вас на руках він є. Прошу підтримати.  

Дуже дякую. 20 – за. Всі, одноголосно. 

І останнє питання – це питання звіту комітету. Ми працювали, як 

ніколи, продуктивно, ефективно. Давайте прозвітуємо Верховній Раді про це 

успішно.  

Я вам дуже дякую.  

Олександр Миколайович має по круглому столу оголошення. Будь 

ласка.  
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ЧЕРНЕНКО О.М. Шановні колеги, в наступний понеділок, 24 вересня, 

у нас в комітеті на 5 поверсі відбудеться круглий стіл по проблемі 

референдумів, законодавства про референдуми. Ви знаєте, після рішення КС 

в нас є законодавчий вакуум, є зареєстровані законопроекти. Відповідно наш 

комітет спільно з громадськими організаціями робить обговорення цих 

законопроектів. Буде суддя, доповідач,  Конституційного Суду по тому. Об 

11 годині – початок, о 10:30 – реєстрація у нас на 5 поверсі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Додатково треба запрошувати членів комітету чи вже 

ми отримали? 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Всім піде запрошення, я на сайті анонс. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ще додатково письмово ще напишемо.  

Дякую. Засідання закрито. Всі решта питань переносяться на наступне 

засідання комітету. Завтра комітет не буде збиратися,  тому що ми на цей 

тиждень всі питання вирішили.   

Дякую. Дуже дякую за участь.  

 

 


