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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є кворум.  

…………., доброго дня! Шановні колеги, є кворум, розпочинаємо 

засідання комітету.  

Перше питання порядку денного – законопроект 6642 наших з вами 

колег Унгуряна, Тимчука, Кірша, Єленського, Логвинського, Лаврика і 

Продан. Цей законопроект про зміни до Закону про держреєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань (щодо 

оформлення документів релігійних організацій). Дві головні новації, які 

передбачає законопроект: скасування нотаріального посвідчення установчих 

документів про створення, зміну відомостей про релігійні організації. Таке 

виключення, я вас поінформую, зараз існує для громадських та благодійних 

організацій. А друге – це чітке законодавче звільнення релігійних організацій 

від сплати адміністративного збору за держреєстрацію зміни відомостей у 

Державному реєстрі. Аналогічне виключення  сьогодні існує для профспілок. 

Тобто оці дві ключові новації.  

Законопроект підтримується Кабінетом Міністрів України.  

Шановні колеги, які… авторів я сьогодні  не бачу. (Шум у залі) Є 

сьогодні – да – представники в нас релігійних організацій. Я бачу, що є 

представник Мін'юсту. (Шум у залі). Мін'юст підтримує, я розумію – да?  

Шановні представники релігійних організацій, ви підтримуєте 

законопроект?  

 

_______________.  Так. Ми хотіли би передати,  шановному комітету 

лист від  … (Не чути)  



Ми зараз знаходимося в дуже дивному положенні. От я, як керівник 

Чернігівської єпархії, змушений підтверджувати і  посвідчувати нотаріально 

свій підпис на статутах релігійних організацій тих, які вже  зареєстровані  в 

обласних державних адміністраціях відповідно до Закону про свободу совісті 

та релігійні організації. Тобто вже зареєстрований державний документ знову 

потребує свого нотаріального засвідчення. Плюс, якщо, скажімо, для 

релігійних громад, які в містах, то звертатися до нотаріусів ще не так 

складно, ну, там підпис релігійних громад … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фінансові… 

 

_______________. … у деяких населених  пунктах і тому з села їхати до 

нотаріуса і звертатися про посвідчення буває доволі складно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

_______________. Тому ми просимо підтримати цей законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу позицію. 

Шановні колеги, я тоді пропоную, щоб ми,  ГНЕУ рекомендує в 

першому,  за основу,  я   пропоную, що ми можемо тоді в першому читанні… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Два варіанти: або за основу зі скорченим розглядом, 

щоб ми десь не помилилися, або можемо проголосувати  в цілому з техніко-

юридичним опрацюванням. І якщо не виникне в нас питань до винесення в 

зал, а  якщо виникне, ми повернемося тоді на комітеті до розгляду. 

 

_______________. Може все-таки згідно регламенту за основу, а вже… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За скороченим розглядом, так? 

(Шум у залі) 

_______________. А після того, якщо залі не буде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. 

(Шум у залі) 

 

_______________. То можна … і в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, так. 

Шановні колеги, тоді пропоную законопроект 6642 наших колег 

народних депутатів  підтримати в першому читанні і за основу із 

скороченням розгляду до другого читання.  Хто - за?   Прошу голосувати.  

Прошу визначатись.  Хто - проти?  Хто - утримався? Рішення прийнято 

одноголосно. Дуже дякую вам.  

 

_______________. Дякуємо і вам за… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Шановні колеги, друге питання порядку денного: проект Закону 5620, 

теж щодо змін  до законодавства про держреєстрацію.  

Його ключові новації стосуються наступного, пропонується визначити, 

що суб’єктами держреєстрації громадських об'єднань та їх відокремлених 

підрозділів є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, тобто, 

фактично пропонується, сьогодні їх реєстрацію здійснюють територіальні 

органи Мін'юсту. Так? Тобто, працюють і ЦНАПи,  є уповноважені суб’єкти і 

так далі.  



Автори пан Білецький і пан Петренко пропонують це  передати от на 

той рівень, який  я вам сказав. Так? Також вони  пропонують скоротити строк 

для державної реєстрації, для громадських об'єднань з 3-х днів до 24-х годин. 

Шановні колеги, уряд не підтримує цей законопроект.  

Які  будуть позиції, може ми заслухаємо пояснення Мін'юсту, так?  

Прокоментуйте,  будь ласка. 

 

_______________. Є висновок, Головне  управління не заперечує щодо 

його  прийняття за основу в першому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, так, а уряд не підтримує, дійсно, так. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу,  прокоментуйте суть. 

 

ЛЕЩЕНКО А.О. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний 

головуючий! Дійсно, на сьогоднішній день  Міністерство юстиції, яке 

висловлює також  позицію… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтесь, будь ласка. 

 

ЛЕЩЕНКО А.О. Анатолій Лещенко, заступник директора 

Департаменту приватного права Управління нормативно-методичного 

забезпечення державної реєстрації.  

 

_______________.  (Не чути)    

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  … ми домовлялися. Але  давайте вирішувати це 

депутатський законопроект. Тобто можемо… це не урядовий, так. Тобто так, 

прошу коротко.  

 

ЛЕЩЕНКО А.О. Перепрошую, насправді, дійсно, питання громадських 

формувань воно є досить актуальне. На сьогоднішній день, на наш погляд, 

той строк, який є три робочі дні він може бути скорочений  за умови, якщо 

спростити саму процедуру і  в цілому ми зараз як Міністерство юстиції 

працюємо над тим, щоб вирішити ряд важливих  питань, які є в діяльності 

саме громадських формувань. Це і питання, пов'язані з  українським статусом 

громадського формування, і питання, яке до цього часу не вирішено -  

відокремлення підрозділів громадських формувань, які є статусом 

юридичних осіб. Тому на разі передавати повноваження до районних 

державних адміністрацій без  вирішення комплексу питань, пов'язаних  з 

державною реєстрацією ми вбачаємо за недоцільне і таке, що може привести 

до порушень чиїхось  прав.  

Мін'юст завжди стоїть на позиції передачі повноважень до органів 

місцевого  самоврядування, ми вже передали повноваження реєстрації 

нерухомості бізнесу зараз є  законопроект в реєстрації актів цивільного 

стану.  Тобто на разі працюємо над тим, що  удосконалити цю процедуру і 

вже в правильному  і в гарному, як то кажуть, вигляді передавати на  місцеві   

відповідні державні адміністрації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ще  раз, получається ГНЕУ вказує, в першому  

читанні за основу можна, Кабмін не підтримує, Мінюст каже, що ви  це  

плануєте робити поступово перехід з  трьох днів до  24 годин реєстрація, так. 

Але сама ключова новація законопроекту: передача, тобто, щоб суб'єктами 

держреєстрації  громадських об'єднань і  відокремлених підрозділів був не 

органи Мін'юсту, а саме виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. 

Ви цю позицію підтримуєте так чи ні? 



 

_______________. ( Не чути)    

 

_______________. Просто питання в тому, що  немає цим 

законопроектом якогось досконалення сфери реєстрації. Тобто є просто 

передача повноважень. Тобто ми говоримо про те, що має бути 

вдосконалена, дійсно, процедура, є над чим працювати в цій процедурі, бо це  

є специфіка громадських формувань і вже потім одночасно з удосконаленням 

передавати ці  повноваження. Тобто просто передати це передати, скажімо 

так, весь, ну, все проблеми, які зараз є на місцевий рівень.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почули. Будь ласка, Олександр Ігорович, потім 

Геннадій Григорович.  

 

_______________. Я вважаю, що цей законопроект треба приймати за 

основу, а міністерству ……..(Не чути)………… по суті до другого читання 

внести якісь правки. Бо, що на 3 дні 24. Ну, то працювати треба і все, більш 

нічого не треба робити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто робити суп з топора будемо, да?  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Все. До другого читання ……(Не чути) …… А 

законопроект… Да.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Геннадій Григорович.  

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Ну, по-перше, мені, наприклад, не зрозуміло, яка 

різниця, яка є спішка між трьома днями, наприклад, і одним днем реєстрації. 

Ну, тобто 3 і 1 день за громадською організацією, ну, от я не бачу, це в 

розрізі, там, мабуть, ну, от інформаційного… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, там не только ……….. (Не чути)  

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Олександра Володимирівна,  зрозумів. Тут саме 

мається по громадським об'єднанням.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я знаю.  

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Так. Тепер я от, чесно кажучи, ну, от, чесно кажучи, я 

навіть собі не представляю як в якомусь, там, невеликому населеному пункті 

як буде проходити ця реєстрація, я не кажу навіть про районний центр, я 

кажу про селище міського типу і тому подібне. Вони не можуть розібратися з 

собою, на сьогоднішній день вони, вибачте, не освоїли  до чорта коштів, вони 

не можуть зрозуміти куди ці 50 відсотків додаткових коштів, як їх 

використати і куди їх дівати. Це друге, в місцевих органах влади.  

І третє. Я не зрозумів питання, а як буде з ЦНАПами? ЦНАПи тут в 

цьому питанні участь приймають чи не приймають?  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Расшифровывайте, что такое ЦНАП?  

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Центр надання адміністративних послуг, який на 

сьогоднішній день є загальним. От. Якщо вони не приймають участь, то тоді 

тут є корупційна складова і загроза корупційного ризику.  



 

КУЖЕЛЬ О.В Можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександра Володимирівна, а потім 

представник Мін'юсту.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. По-перше…  

 (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …………….,  будь ласка, в мікрофон. 

 

_______________. На сьогоднішній  день громадська, я до 

представника Міністерства юстиції, громадська організація  в будь-якому 

місті, чи  селі, яка реєструється, вона не має на сьогоднішній день, якщо я не 

помиляюсь, уже статусу територіальної, чи районної, вона просто має статус 

громадської організації. Тобто, слухайте далі: вона має зразу свою діяльність, 

її діяльність поширюється на всю  Україну. 

 

_______________. Так і є. 

 

_______________. Правильно.  

Тепер питання. В якомусь енному селі, де взагалі ніхто нічого не знає, 

десь в селі, без бази, без реєстру реєструється громадська   організація, вона 

починає займатися діяльністю, ми зареєстровані, чи ще чомусь подібне. Що 

за …  В реєстрах, я так розумію, їх не буде, бо вони навіть через ЦНАП не 

проходять. Хто їх буде? 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Ні-ні-ні,  они сразу… 

 



_______________. Я говорю про те, що я за те, щоб там 

зареєструвались, але це при цьому, що кожна сільська рада, громада 

територіальна, вони мають дбати…, відповідно  єдиний реєстр, в які вони 

будуть їх включати,  щоб всі це бачили. Ну що це, люди? У нас буде мільйон 

громадських… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Они есть у нотариусов, потому что они их делают… 

 

_______________. Ми говоримо не про нотаріусів, я не проти  про 

нотаріусів – це раз. 

О, а ви  тепер сказали про нотаріусів. На сьогоднішній день у нас ще є 

додаткова  функція - це нотаріуси, які мають повне право… У нас валом  цих 

органів, які… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Нет, так  ……. до второго чтения  их дорабатывают. 

 

_______________. І четверте. Ви ж самі сказали, що, а якщо вони 

будуть займатися антиконституційною діяльністю, тобто, ви вже розумієте, 

що вони будуть займатися антиконституційною діяльністю. Сенс їх 

розводити, ну люди добрі! 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Скажіть,  будь ласка, (Не чути) 

  

_______________. Громадську організацію реєструвала громадська 

організація представники. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Де реєструються? 

 

_______________. Я не знаю, вони йдуть через ЦНАП, Центр надання 

адміністративних послуг. 



 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

_______________. Громадська організація реєструвала… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.   Я хочу вам сказать… 

 

_______________. А тепер у відношенні міжфракційного депутатського 

об'єднання, то в нас на сьогоднішній день навіть не прописана процедура у 

Верховній Раді реєстрації міжфракційного об'єднання. 

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. А громадська організація зареєструвала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Геннадій Григорович. Дякую. 

Будь ласка, прошу, представник Мін'юсту, прокоментуйте,  будь ласка, 

щодо механізму. 

 

_______________. Я прокоментую, на сьогоднішній день, дійсно, 

Міністерство юстиції і територіальні органи проводять реєстрацію, але 

документи приймаються будь-яким  ЦНАПом в районному центрі, тобто, 

доступу до надання  цієї послуги на сьогоднішній день не існує. Є на 

сьогоднішній день проблема з відокремленими підрозділами, які, з однієї 

сторони, є структурними утвореннями громадської організації, а, з іншої 

сторони, в них залишиться доки що статус юридичних осіб. І отут є вже 

питання майнового характеру. І є питання… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. …………… депутат сидит у нас за столом и не имеет 

возможности?  



 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. І є питання ще підтвердження і використання 

статусу всеукраїнського. Тобто оці проблемні питання, які потребують 

законодавчого врегулювання. Перейти від 3 днів до 24 години це, ну, 

питання зовсім не… взагалі немає в цьому питання. Тобто…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка, я 

перепрошую, я думаю, ви по попередньому законопроекту співавтор.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пане Олеже.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включайте мікрофон, будь ласка. 

 

_______________. Да, я зверну увагу. Ну, просто, ну, не знаю, зачитати 

те, що…… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. …………… просто ваше відчуття. Что вас …(не 

чути)………….. подтолкнуло… спонукало? 

 

_______________. Ні, ну, спростити життя всім, хто, там, має наміри 

займатись громадською діяльністю якоюсь… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

 



_______________. Окей. Але та реєстрація, яка потрібна, щоб її 

спростити і по термінам, і по тому, що необхідно. Тобто зараз там товки, 

юридичні особи, там, 24 години, окей. А ……….. треба, там, 3 плюс 15, 

загалом місяць знову ж таки в районах. Ну, я вже майже і за, і проти, я вже 

послухав дискусію… 

 

КУЖЕЛЬ О.В (Не чути) Все. Дуже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція слушна. Шановні колеги, ще одна 

позиція, яку ми можемо при першому читанні, я думаю, що теж виключити, 

да. Законопроект передбачає передачу також підтвердження всеукраїнського 

статусу громадського об'єднання на той самий рівень, да. Ну, тобто це не є 

слушна ідея.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … тим більше, на такому.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ідеї? Вже до другого читання доопрацюємо?  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Внесемо поправку?  



 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) и говорить о том, что в первом чтении (Не 

чути)  

 

_______________. А може доопрацювати та  зареєструвати так 

як…..(Не чути)  

 (Шум у залі) 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ребята, она  не войдет уже в порядок денний. 

 

_______________. Да. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. А это уже вошло, потому что  оно зарегистрировано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні колеги, в первісному вигляді за основу і 

будемо  доопрацьовувати до другого, так. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  … з прийняттям как ви сказали … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прибрати.  

Тоді, шановні колеги, ставлю законопроект 5620, хто підтримує його за  

основу в першому читанні за  виключенням норми, яка  стосується передачі 

повноважень щодо  підтверджень всеукраїнського статусу громадського 

об'єднання, ми чітко випишемо, там під протокол. 

Шановні колеги, хто – за, прошу голосувати.  

Хто – проти? Хто – утримався?   

Рішення прийнято. Одноголосно.  

Дякую. 

(Шум у залі) 

_______________.  … засідання   



 

_______________. Да. 

 

_______________. …  пропозиції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все. Правильно.          

Шановні колеги, останнє питання технічне, Геннадій Григорович, 

прошу поінформувати, просто до  нас звернувся Комітет  економічної 

політики, значить, їх визначили головними по законопроекту 6540 дуже  

великий  інвестиційний законопроект, який  вніс уряд, так. Я попрошу вас, 

щоб ми його на наступному  комітеті розглянули як другий  комітет, так. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.   Я можу написати свій висновок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер, оце я  хочу, шановні колеги, оце я хочу 

попросити, щоб кожний зробив  свої пропозиції, щоб на наступному комітеті 

визначились щодо цього законопроекту і більше того, і дали  конкретні 

пропозиції Комітету економічної політики.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Урядовий? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це урядовий, так. 

Шановні колеги, добре, домовились? Все тоді розсилаємо.  

Дякую, комітет оголошую закритим. Гарного дня.        

 

 


