ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 7
від 14 січня 2015 р.

вул. Садова, 3а,
кімн. № 536
час 15:00
Головує: Князевич Р.П.
Присутні члени Комітету: Ємець Л.О., Алєксєєв С.О., Яніцький
Алексєєв І.С., Грановський О.М., Іллєнко А.Ю., Ківалов С.В., Кіссе
Лапін І.О., Македон Ю.М., Мельниченко В.В., Міщенко С.Г., Новак
Помазанов А.В., Романюк Р.С., Сидорович Р.М., Соболєв С.В., Ткачук
Шпенов Д.Ю.

В.П.,
А.І.,
Н.В.,
Г.В.,

Відсутні члени Комітету: Агафонова Н.В., Голуб В.В., Голубов Д.І.,
Денисенко А.С., Денисенко В.І., Жеваго К.В., Лозовой А.С., Німченко В.І.,
Писаренко В.В., Супруненко О.І., Філатов Б.А., Черненко О.М.
Запрошені: Керівник секретаріату Вищої ради юстиції Булка О.А.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
I. Питання судоустрою та статусу суддів
1.

Про надання згоди на затримання та арешт суддів.

2.

Щодо подань Вищої ради юстиції про звільнення суддів за порушення
присяги.
ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним

3.

Проект Закону про внесення змін до окремих законів України (щодо
скасування надмірної кількості підстав для зупинення транспортних
засобів та здійснення громадського контролю за правоохоронними
органами), реєстр. №1037 (Міщенко С.Г.).

4.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення

законодавства про встановлення та/або використання
сигнальних пристроїв), реєстр. №1137 (Міщенко С.Г.).

спеціальних

5.

Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України
щодо порядку допуску до залу пленарних засідань парламенту, реєстр.
№1162 (Соболєв С.В.).

6.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України (щодо приведення у відповідність законодавства до норм
Кримінального кодексу України стосовно продовження, зміни або
припинення застосування примусових заходів медичного характеру),
реєстр. №1200 (Осуховський О.І. та інші).

7.

Проект Закону про внесення зміни до статті 177 Сімейного кодексу
України (щодо захисту житлових прав дитини у випадку порушень їх
батьками), реєстр. №1319 (Сольвар Р.М., Безбах Я.Я.).

8.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні
нагороди України" (щодо надання права присвоєння звання Герой
України особам, які не є громадянами України), реєстр. №1421
(Романова А.А.).

9.

Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про
державні нагороди України" (щодо надання звання Герой України
громадянам України, іноземцям та особам без громадянства), реєстр.
№1421-1 (Білецький А.Є.).

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо
врегулювання питань реєстрації, реєстр. №1428 (Барвіненко В.Д. та інші).
11. Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про
оборону України" (щодо військовополонених й інтернованих в особливий
період), реєстр. №1535 (Кабінет Міністрів України).
ІІI. Організаційні питання
12. Щодо підготовки до другого читання проектів законів про забезпечення
права на справедливий суд, реєстр. №1656 (Президент України) та про
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо
удосконалення засад організації та функціонування судової влади
відповідно до європейських стандартів, реєстр. №1497 (Сироїд О.І. та
інші).
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13. Пропозиції Комітету до проекту Порядку денного другої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання.
14. План роботи Комітету на період роботи другої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання.
Різне.
СЛУХАЛИ:
Пропозицію Голови Комітету Князевича Р.П. про визначення народного
депутата України Сидоровича Р.М. відповідальним за підрахунок результатів під
час відкритого голосування на засіданні Комітету 14 січня 2015 року.
УХВАЛИЛИ:
Визначити Сидоровича Р.М. відповідальним за підрахунок результатів під
час відкритого голосування на засіданні Комітету 14 січня 2015 року.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету про проект порядку денного засідання
Комітету з питань правової політики та правосуддя на 14 січня 2015 року.
УХВАЛИЛИ:
Порядок денний засідання Комітету на 14 січня 2015 року затвердити.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
I. Питання судоустрою та статусу суддів
1. Про надання згоди на затримання та арешт суддів.
Голова Комітету Князевич Р.П. запропонував народним депутатам України
- членам Комітету відкласти розгляд зазначеного питання.
2. Щодо подань Вищої ради юстиції про звільнення суддів за порушення
присяги.
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СЛУХАЛИ:
Доповідь Керівника секретаріату Вищої ради юстиції Булки О.А., яка
поінформувала про низку рішень Вищої ради юстиції про внесення подання до
Верховної Ради України про звільнення з посади суддів за порушення ними
присяги.
Голова Комітету Князевич Р.П. запропонував Комітету прийняти
протокольне рішення з цього питання.
УХВАЛИЛИ:
Підготувати проект постанови Верховної Ради України про звільнення з
посад у зв’язку з порушенням присяги судді таких суддів:
апеляційного суду Автономної Республіки Крим Пироженка Олександра
Володимировича;
Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Овчаренко Наталію
Григорівну, Ходасевича Олега Володимировича;
Київського районного суду міста Одеси Реву Сергія Вікторовича;
Роменського міськрайонного суду Сумської області Сольону Надію
Михайлівну;
Каховського міськрайонного суду Херсонської області Таранцова Сергія
Петровича;
Дарницького районного суду міста Києва Куренкова Євгена Сергійовича.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 1
Рішення прийнято.
ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
3. Проект Закону про внесення змін до окремих законів України (щодо
скасування надмірної кількості підстав для зупинення транспортних засобів та
здійснення громадського контролю за правоохоронними органами), реєстр.№1037
(Міщенко С.Г.).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 20
«Проти» -0
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«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Комітету запропонував прийняти протокольне рішення та в
подальшому оголошувати на засіданні тільки регулятивну частину проекту
висновку Комітету, оскільки членам Комітету завчасно були надані всі проекти
висновків, що розглядаються.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 20
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
4. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства
про встановлення та/або використання спеціальних сигнальних пристроїв),
реєстр. №1137 (Міщенко С.Г.).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 20
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
5. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України
щодо порядку допуску до залу пленарних засідань парламенту, реєстр. №1162
(Соболєв С.В.).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів
Комітету.
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«За» - 20
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України (щодо приведення у відповідність законодавства до норм
Кримінального кодексу України стосовно продовження, зміни або припинення
застосування примусових заходів медичного характеру), реєстр. №1200
(Осуховський О.І. та інші).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 20
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
7. Проект Закону про внесення зміни до статті 177 Сімейного кодексу
України (щодо захисту житлових прав дитини у випадку порушень їх батьками),
реєстр. №1319 (Сольвар Р.М., Безбах Я.Я.).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
8. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні
нагороди України" (щодо надання права присвоєння звання Герой України
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особам, які не є громадянами України), реєстр. №1421 (Романова А.А.).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
9. Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про
державні нагороди України" (щодо надання звання Герой України громадянам
України, іноземцям та особам без громадянства), реєстр. №1421-1
(Білецький А.Є.).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
10. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо врегулювання
питань реєстрації, реєстр. №1428 (Барвіненко В.Д. та інші).
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
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На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
11. Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про
оборону України" (щодо військовополонених й інтернованих в особливий
період), реєстр. №1535 (Кабінет Міністрів України)
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
висновку Комітету щодо законопроекту.
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
ІІI. Організаційні питання
12. Щодо підготовки до другого читання проектів законів про забезпечення
права на справедливий суд, реєстр. №1656 (Президент України) та про внесення
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення
засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських
стандартів, реєстр. №1497 (Сироїд О.І. та інші)
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який запропонував з метою підготовки для
розгляду Верховної Ради України у другому читанні законопроектів з
реєстраційними №№ 1656 та 1497 та подальшої роботи над ними звернутися до
народних депутатів України, відповідних державних органів, наукових установ,
міжнародних експертів щодо внесення пропозицій до них та створення робочої
групи для їх опрацювання.
ВИСТУПИЛИ: Романюк Р.С., Міщенко С.Г., Князевич Р.П., Соболєв С.В.,
Ємець Л.О.
УХВАЛИЛИ:
Доручити Голові Комітету звернутися до депутатських фракцій (груп) у
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Верховній Раді України восьмого скликання, Комітетів Верховної Ради України,
Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Генеральної
прокуратури України, Вищої ради юстиції, Ради суддів України, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації, голів
Конституційного Суду України, Вищого адміністративного суду України,
Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ, Національної академії правових наук
України, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН, Інституту
законодавства Верховної Ради України, Офісу Ради Європи в Україні, Місії
USAID в Україні з інформацією щодо внесення пропозицій до проектів законів
про забезпечення права на справедливий суд, реєстр. №1656 (Президент України)
та про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо
удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до
європейських стандартів, реєстр. №1497 (Сироїд О.І. та інші), створення робочої
групи та підготовки зазначених законопроектів до розгляду у другому читанні
(протокольне рішення).
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 18
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
13. Пропозиції Комітету до проекту Порядку денного другої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання.
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
рішення Комітету щодо зазначеного питання.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити пропозиції Комітету до проекту Порядку денного другої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання.
2. Надіслати пропозиції Комітету до Головного організаційного управління
апарату Верховної Ради України.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 18
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
14. План роботи Комітету на період роботи другої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання.
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СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
рішення Комітету щодо зазначеного питання.
УХВАЛИЛИ:
1. План роботи Комітету на період роботи другої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання (лютий - липень 2015 року) затвердити.
2. Взяти до відома, що у разі надходження на розгляд Комітету за
дорученням Голови Верховної Ради України законопроектів, або прийняття
рішень Верховною Радою України стосовно законопроектів, вони
включатимуться (виключатимуться) до Плану роботи Комітету Головою
Комітету.
3. Керівнику секретаріату Комітету визначити відповідальних за
проходження законопроектів працівників секретаріату після їх призначення.
4. Надіслати План роботи Комітету до Головного організаційного управління
Апарату Верховної Ради України.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 19
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
Різне
Про призначення на посади працівників секретаріату Комітету з питань
правової політики та правосуддя.
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету із проектом
рішення Комітету про призначення за поданням завідувача секретаріату на
посади працівників секретаріату Комітету з питань правової політики та
правосуддя.
ВИСТУПИЛИ: Романюк Р.С., Міщенко С.Г.
УХВАЛИЛИ:
1. Звернутися до Голови Верховної Ради України з поданням про
призначення на посаду заступника завідувача секретаріату Комітету з питань
правової політики та правосуддя:
1. Берназюка Яна Олександровича;
2. Желтову Ольгу Миколаївну;
3. Колісника Ігоря Васильовича.
2. Звернутися до Керівника Апарату Верховної Ради України з поданням про
призначення:
на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань правової
політики та правосуддя:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Галайденко Тетяну Василівну;
Котвицьку Оксану Олегівну;
Корнієнко-Зєнкову Наталію Миколаївну;
Кошмана Андрія Васильовича;
Марчука Романа Валентиновича;
Прозоровського Івана Миколайовича;
Сєрікову Світлану Євгеніївну;
Стешенко Оксану Олександрівну;
Шараг Катерину Дмитрівну;
Шостак Ірину Анатоліївну;
Юр’єва Сергія Євгеновича;

на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету з питань правової
політики та правосуддя:
1. Горлову Ольгу Валентинівну;
2. Загородню Тетяну Михайлівну;
3. Опальченка Олександра Миколайовича;
4. Сидоренко Світлану Михайлівну;
5. Ткаченко Олени Леонідівну;
на посаду консультанта секретаріату Комітету з питань правової політики та
правосуддя:
1. Тимченко Людмилу Миколаївну.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
Повернення до розгляду питання пункту 1 Порядку денного засідання
Комітету
1. Про надання згоди на затримання та арешт суддів.
СЛУХАЛИ:
Доповідь Князевича Р.П., яки й поінформував членів Комітету про подання
Генеральної прокуратури України, підтримане та внесене до Верховної Ради
України Головою Верховного Суду України, щодо надання згоди на затримання
та арешт (взяття під варту) таких суддів, а також про проекти рішення Комітету з
цього питання.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України надати згоду на затримання та
арешт (взяття під варту) таких суддів:
судді Печерського районного суду міста Києва Кірєєва Родіона
Володимировича;
судді Малиновського районного суду міста Одеси Болотіна Миколи
В’ячеславовича.
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судді Центрального районного суду міста Миколаєва Рудяка Андрія
Олександровича.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити Голову Комітету з питань правової політики та правосуддя
Князевича Р.П.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів
Комітету.
«За» - 18
«Проти» -0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Комітету

Р.П. Князевич

Відповідальний за підрахунок голосів

Р.М. Сидорович
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