
 

 

 

 
 

Захід організовано за підтримки проекту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною 
рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини», який фінансується Фондом з прав 

людини 
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Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 
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 “Проблеми виконання Україною  
рішень Європейського суду з прав людини” 
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     Мета комітетських слухань: 

- В межах контрольної функції Комітету з питань правової політики, отримати 
інформацію та обговорити стан виконання Україною рішень Європейського суду з 
прав людини (ЄСПЛ) та вимоги Ради Європи щодо їхнього виконання в контексті 
взятих Україною міжнародних зобов’язань перед Радою Європи, а також 
Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом; 

- Обговорити вимоги Комітету Міністрів Ради Європи та рекомендації щодо 
першочергових дій, які необхідно вжити з метою виконання рішень ЄСПЛ у справах 
“Юрій Миколайович Іванов проти України”, групи Жовнера та “Бурмич та інші проти 
України”; 

- Обговорити проблеми, ідентифіковані у справах ЄСПЛ “Зеленчук і Цицюра проти 
України”, “Петухов проти України”, “Петухов проти України (№2)”. 

- обговорити та визначити пріоритетні кроки та заходи, які необхідно здійснити, 
строки їхнього здійснення, а також індикатори їхнього виконання в контексті 
виконання рішень ЄСПЛ, які були предметом обговорення на цих комітетських 
слуханнях. Сформулювати рекомендації за результатами проведених слухань.  

 
 

Учасники заходу (100 осіб):  

- народні депутати та представники Верховної Ради України; 
- представники Кабінету Міністрів України; 
- представники Міністерства юстиції України та інших органів виконавчої влади; 
- представники судової гілки влади; 
- представники громадянського суспільства і міжнародних організацій;  
- представники Ради Європи.  
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10.00 – 10.20 Відкриття заходу 
 
Андрій Костін, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради 
України з питань правової політики  
Олексій Резніков, Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України, Голова Комісії з питань виконання 
рішень Європейського суду з прав людини: “Шляхи вирішення проблем 
виконання рішень ЄСПЛ у групі справ Іванов/Бурмич, а також Вєренцов та 
Шмушкович проти України” 
Крістоф Пуарель, Директор з прав людини Генерального Директорату з прав 
людини та верховенства права Ради Європи 
 
Модератор: Андрій Костін,  народний депутат України, Голова Комітету 
Верховної Ради України з питань правової політики  
 

10.20 – 12.00 Виступи щодо статусу виконання Україною рішень Європейського суду з 
прав людини 

10.20 – 10.25 Ліліт Данегян, Голова Відділу з реформ сектору правосуддя Департаменту 
правосуддя та правового співробітництва Ради Європи: “Імплементація 
необхідних заходів для виконання рішень ЄСПЛ у групі справ Іванов/Бурмич”  
 

10.25 – 10.40 Іван Ліщина, Заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах 
Європейського суду з прав людини: “Стан виконання рішень Європейського суду з 
прав людини в Україні. Основні досягнення та проблемні питання” 
 

10.40 – 10.55 Павло Пушкар, Керівник відділу Департаменту виконання рішень 
Європейського Суду з прав людини: “Стан виконання рішень ЄСПЛ стосовно 
України у 2020: перспектива Ради Європи”   

10.55 – 11.00 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: “Парламентські механізми у вирішенні 
проблем виконання Україною рішень ЄСПЛ” 

11.00 – 11.05 Расім Бабанли, керівник Департаменту аналітичної та правової роботи 
Верховного Суду: “Бачення Верховного Суду щодо виконання рішень ЄСПЛ” 
 

11.05 – 11.10 Олексій Маловацький, заступник Голови Вищої ради правосуддя: “Виконання 
рішення ЄСПЛ у справі “Куликов та інші проти України” 
 

11.10 – 11.15 Володимир Кравчук, член Ради суддів України, суддя Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду: “Виконання рішень ЄСПЛ у 
соціальних спорах” 

11.15 – 11.20 Юрій Бєлоусов,  начальник Департаменту процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях за фактами катувань та інших серйозних 
порушень прав громадян з боку працівників правоохоронних органів Офісу 
Генерального прокурора: “Виконання рішень ЄСПЛ за статтею 3 ЄКПЛ: 
ефективне розслідування у групі справ “Каверзін/Афанастєв/Белоусов проти 
України” 
 

11.20 – 11.25 Андрій Авторгов, приватний виконавець, заступник Голови Комітету з 
конкурсного права Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників 
України”: “Перспективи подальшого реформування виконавчого провадження та 
інституту примусового виконання” 
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11.25 – 11.30 Олександр Дроздов,  адвокат, голова Комітету  Національної асоціації адвокатів 

України з питань безоплатної правової допомоги, член Комісії з питань правової 
реформи: ”Актуальні питання виконання Україною рішень, прийнятих ЄСПЛ в 
аспекті захисту права власності” 

11.30 – 11.35 Віталій Чепурний, голова “Асоціації приватних виконавців України”: 
“Розширення повноважень приватних виконавців і ефективне стягнення боргу з 
державного сектору” 
 

11.35 – 11.40 Довидас Віткаускас, Керівник проекту Європейського cоюзу “ПРАВО-Justice”:  
“Реформа системи виконання судових рішень: виконання рішень проти і на 
користь держави” 
 

11.40 – 11.45 Сергій Власенко, народний депутат України, член підкомітету з питань 
виконання рішень Європейського  суду з прав людини та альтернативного 
розв'язання спорів Комітету Верховної  Ради України з питань правової 
політики: “Проблематика виконання рішень Європейського суду з прав людини на 
прикладі пілотних рішень “ Юрій Миколайович Іванов проти України” та “Бурмич 
та інші проти України”, а також проблемні питання у виконанні рішень 
“Петухов проти України”, “Петухов проти України (№2)” 

11.45 – 11.50 Тарас Тарасенко,  народний депутат України, голова підкомітету з питань прав 
людини Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин: Мораторії і їхня роль в блокуванні виконання судових 
рішень 

11.50 – 11.55 Володимир Кобчик, голова товариства ветеранів та інвалідів ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС: Рішення Європейського суду з прав людини у справах 
“Бурмич та інші проти України” 

11.55 – 12.00 Тетяна Фулей, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства 
та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи 
суддів України: Забезпечення професійної підготовки суддів з питань вивчення 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 
Європейського суду з прав людини у системі заходів загального характеру 

12:00 – 13:00 
 
Загальне обговорення 

13.00  Підведення підсумків, закриття комітетських слухань 


