ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 23
від 17 червня 2015 р.

м. Київ

вул. Садова, 3-а, кімн. № 536
час проведення: 14:15 год.

ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ КНЯЗЕВИЧ Р.П.
ПРИСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету:
Алексєєв І.С., Алєксєєв С.О., Голуб В.В., Голубов Д.І., Денисенко В.І.,
Ємець Л.О., Іллєнко А.Ю., Ківалов С.В., Кіссе А.І., Лапін І.О., Лозовой А.С.,
Македон Ю.М., Мельниченко В.В., Міщенко С.Г., Німченко В.І., Новак Н.В.,
Писаренко В.В.,
Помазанов А.В.,
Романюк Р.С.,
Сидорович Р.М.,
Соболєв С.В., Сторожук Д.А., Супруненко О.І., Ткачук Г.В., Філатов Б.А.,
Черненко О.М., Яніцький В.П.
ВІДСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету:
Агафонова Н.В.,
Грановський О.М.,
Денисенко А.С.,
Шпенов Д.Ю.

Жеваго К.В.,

ПРИСУТНІ:
Федорук М.Т. – народний депутат України; Плукар В.В. – завідувач
відділу моніторингу діяльності місцевих органів влади та підтримки їх
правотворчих ініціатив Департаменту місцевого самоврядування та
децентралізації Адміністрації Президента України; Кошова І.А. – головний
спеціаліст Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України
та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України; Романчук В.С. –
заступник директора департаменту фінансів органів державного управління
Міністерства фінансів України; Добрянська А.А. – начальник відділу
прогнозування акцизного податку та інших платежів Міністерства фінансів
України; Айвазовська О.П. – Голова Правління ГО «ОПОРА»;

Пархоменко В.Г. – заступник директора Центру аналізу та розробки
законодавства Асоціації міст України; Матіас Рідунг – спостерігач
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні; Сафарова Д.А. –
перекладач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Питання, з опрацювання яких Комітет є головним
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проект Закону про місцеві вибори, реєстр. № 2831 (Тимошенко Ю.В.
та інші)
Проект Закону про місцеві вибори, реєстр. № 2831-1 (Федорук М.Т.)
Проект Закону про місцеві вибори, реєстр. № 2831-2 (Парубій А.В.
та інші)
Проект Закону про місцеві вибори, реєстр. № 2831-3 (Денисенко В.І.
та інші)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо визначення
загального складу місцевих рад), реєстр. № 1150 (Петьовка В.В.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо зменшення
загального складу місцевих рад), реєстр. № 1150-1 (Гопко Г.М. та
інші)
Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо
оптимізації складу місцевих рад), реєстр. № 1150-2 (Томенко М.В. та
інші)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо виборів міських
голів за принципом абсолютної більшості голосів), реєстр. № 1292
(Луценко І.В.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо удосконалення
порядку повторного голосування), реєстр. № 2735 (Сташук В.Ф. та
інші)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
оновлення
державного
апарату
та
спрощення
надання
адміністративних послуг, реєстр. № 0946 (Кабінет Міністрів
України)
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11.

12.

13.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо
забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів
народних депутатів України), реєстр. № 2052а (Князевич Р.П.)
Проект Закону про внесення змін до статті 20 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" щодо узгодження положень частини
другої цієї статті, реєстр. № 2855 (Яніцький В.П.)
Про звернення Центральної виборчої комісії щодо відсутності
законодавчого регулювання питання підготовки та проведення
проміжних, повторних виборів до органів місцевого самоврядування
у випадку невиділення коштів із місцевого бюджету на їх
проведення, а також щодо внесеної на таких виборах грошової
застави
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Проект Закону про амністію у 2015 році, реєстр. № 2118 (Балога В.І.,
Балога П.І.)
Проект Закону про діяльність форекс-дилерів в Україні, реєстр.
№2290 (Рудик С.Я.)
Проект Закону про управління майном дитини, реєстр. № 2354
(Веселова Н.В.)
Проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких
законодавчих актів України щодо посилення правового захисту прав
дитини з управління її майном, реєстр. № 2355 (Веселова Н.В.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну
кримінально-виконавчу службу України" щодо призначення
керівника центрального органу виконавчої влади, реєстр. № 2560
(Кожем'якін А.А.)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного забезпечення інвалідів, реєстр. № 2581
(Дзюблик П.В. та інші)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист
економічної конкуренції" щодо приведення у відповідність з
Кодексом адміністративного судочинства України, реєстр. № 2734
(Шевченко О.Л.)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
відновлення соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні
незахищених верств населення, реєстр. № 2780 (Кучер М.І.,
Кулініч О.І.)
Проект Закону про облігації, забезпечені відокремленими активами,
реєстр. № 2784 (Довбенко М.В.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Раду
національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення
повноважень в сфері національної безпеки, реєстр. № 2790
(Голуб В.В.)
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито" щодо зміни зарахування державного
мита, реєстр. № 2808 (Балога І.І., Петьовка В.В.)
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо зміни зарахування державного мита, реєстр. № 2809
(Балога І.І., Петьовка В.В.)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення надання нотаріальних послуг в сільській
місцевості, реєстр. № 2819 (Шпенов Д.Ю.)
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо протидії пропаганді імперіалістичних ідей, реєстр. № 2828
(Бублик Ю.В. та інші)
Проект Закону про звільнення від кримінальної відповідальності
громадян - учасників подій, що мали місце 2 травня 2014 року в
Одесі, реєстр. № 2885 (Гончаренко О.О.)
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо анульованого боргу кредитором боржнику), реєстр. № 2900
(Каплін С.М.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про попереднє
ув'язнення" (щодо удосконалення окремих норм), реєстр. № 2979
(Кабінет Міністрів України)
Проект Закону про Українську Військову організацію, реєстр. №1761
(Мельничук С.П.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
громадянство України" (щодо подвійного громадянства), реєстр.
№2074 (Рабінович В.З.)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету
Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої
влади, реєстр. № 2476 (Рабінович В.З.)
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо вдосконалення порядку
притягнення до відповідальності за вчинення військових
адміністративних правопорушень, реєстр. № 2553 (Вінник І.Ю. та
інші)
Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про
запобігання корупції" (щодо обсягу декларованої інформації
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування), реєстр. № 2879 (Кабінет Міністрів
України)
Організаційні питання
Щодо проведення розширеного засідання Комітету у формі круглого
столу на тему: «Запровадження інституту медіації в Україні»
Різне
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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 17 червня
2015 року.
УХВАЛИЛИ:
Визначити Сидоровича Р.М. відповідальним за підрахунок результатів
під час відкритого голосування на засіданні Комітету 17 червня 2015 року.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету про проект порядку денного засідання
Комітету з питань правової політики та правосуддя на 17 червня 2015 року.
УХВАЛИЛИ:
Порядок денний засідання Комітету на 17 червня 2015 року затвердити.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
Пропозицію Голови Комітету про зняття з розгляду та перенесення на
наступне засідання Комітету проектів законів, реєстр. № 1150, № 1150-1,
№ 1150-2, № 1292, № 2735 (питання 5-9 порядку денного засідання
Комітету).
УХВАЛИЛИ:
Перенести розгляд проектів законів, реєстр. № 1150, № 1150-1, № 11502, № 1292, № 2735 (питання 5-9 порядку денного засідання Комітету) на
наступне засідання Комітету.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
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І. Питання, з опрацювання яких Комітет є головним
СЛУХАЛИ:
Пропозицію Голови Комітету про порядок розгляду проектів Законів
про місцеві вибори (реєстр. № 2831, № 2831-1, № 2831-2, № 2831-3).
УХВАЛИЛИ:
Розглядати проекти Законів про місцеві вибори, реєстр. № 2831,
№ 2831-1, № 2831-2, № 2831-3, разом.
На момент голосування присутні 21 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 21
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
1. СЛУХАЛИ:
Про проект закону
(Тимошенко Ю.В. та інші).

про

місцеві

вибори,

реєстр.

№

2831

ДОПОВІДАЧ: Соболєв С.В. – народний депутат України
ОБГОВОРЕННЯ: Німченко В.І., Новак Н.В.
СЛУХАЛИ:
Про проект
(Федорук М.Т.).

Закону

про

місцеві

вибори,

реєстр.

№

2831-1

ДОПОВІДАЧ: Федорук М.Т. – народний депутат України
ОБГОВОРЕННЯ: Голуб В.В., Кіссе А.І.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про місцеві вибори, реєстр. № 2831-2 (Парубій А.В.
та інші).
ДОПОВІДАЧ: Черненко О.М. – співголова підкомітету з питань
виборів і референдумів
ОБГОВОРЕННЯ: Кіссе А.І., Мельниченко В.В., Ємець Л.О.,
Новак Н.В.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону
(Денисенко В.І. та інші).

про

місцеві

вибори,

реєстр.

№

2831-3

ДОПОВІДАЧ: Денисенко В.І. – народний депутат України
ОБГОВОРЕННЯ: Ємець Л.О., Ткачук Г.В., Черненко О.М., Кіссе А.І.,
Новак Н.В.
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Співголова підкомітету з питань виборів і референдумів Черненко
О.М. оголосив проекти рішень підкомітету, якими запропоновано проекти
Законів про місцеві вибори, реєстр. № 2831, № 2831-1, № 2831-2, № 2831-3,
винести на розгляд Верховної Ради України для прийняття рішення щодо
них.
ОБГОВОРЕННЯ: Ківалов С.В., Алексєєв С.О., Ємець Л.О.,
Мельниченко В.В., Сидорович Р.М., Кіссе А.І.,
Міщенко С.Г., Соболєв С.В., Лозовой А.С.,
Новак Н.В., Німченко В.І., Князевич Р.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Проекти законів про місцеві вибори (реєстр. № 2831, № 2831-1,
№ 2831-2, № 2831-3) винести на розгляд Верховної Ради України для
прийняття рішення щодо них.
2. Доповідачем від Комітету з цих питань на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначити Голову Комітету Князевича Р.П.
На момент голосування присутні 26 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 6
Рішення прийнято
2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо оновлення державного апарату та спрощення надання адміністративних
послуг, реєстр. № 0946 (Кабінет Міністрів України).
ДОПОВІДАЧ: Алексєєв І.С. – голова підкомітету з питань діяльності
органів юстиції та виконання рішень судів
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оновлення
державного апарату та спрощення надання адміністративних послуг (реєстр.
№ 0946 від 27 листопада 2014 року) як такий, що втратив актуальність, та
визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від
24 липня 2014 року № 1612-VII «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оновлення
державного апарату та спрощення надання адміністративних послуг».
2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету
Князевича Р.П.
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 0
7

«Утримались» - 0
Рішення прийнято
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо
забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів
народних депутатів України), реєстр. № 2052а (Князевич Р.П.).
ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення належної
організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України)
(реєстр. № 2052а) прийняти за основу та в цілому, виклавши другий розділ
Законопроекту в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім абзаців другого – четвертого підпункту 2 пункту 1
Розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 вересня 2015 року».
2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначити Голову Комітету Князевича Р.П.
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до статті 20 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" щодо узгодження положень частини другої цієї
статті, реєстр. № 2855 (Яніцький В.П.).
ДОПОВІДАЧ: Яніцький В.П. – заступник голови Комітету
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо
узгодження положень частини другої цієї статті (реєстр. № 2855) прийняти за
основу.
2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити члена Комітету
Македона Ю.М.
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
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5. СЛУХАЛИ:
Про звернення Центральної виборчої комісії щодо відсутності
законодавчого регулювання питання підготовки та проведення проміжних,
повторних виборів до органів місцевого самоврядування у випадку
невиділення коштів із місцевого бюджету на їх проведення, а також щодо
внесеної на таких виборах грошової застави.
ДОПОВІДАЧ: Черненко О.М. – співголова підкомітету з питань
виборів і референдумів
ОБГОВОРЕННЯ: Новак Н.В.
УХВАЛИЛИ:
1. У випадку, якщо у зв’язку з відсутністю фінансування окремих
проміжних, повторних місцевих виборів в одномандатних виборчих округах
не може бути організовано та проведено голосування відповідно до вимог
статей 69, 70 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів", грошова застава, внесена на спеціальний рахунок відповідної
територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати,
кандидатів на посаду міського голови, має бути повернута відповідним
суб’єктам внесення.
2. Вважати за доцільне врахувати питання відсутності законодавчого
регулювання питання підготовки та проведення проміжних, повторних
виборів до органів місцевого самоврядування у випадку невиділення коштів
із місцевого бюджету на їх проведення, а також щодо внесеної на таких
виборах грошової застави під час комплексного вдосконалення Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" або відповідно під
час роботи над новою редакцією Закону України про місцеві вибори.
3. Доручити Голові Комітету звернутися до Кабінету Міністрів України
щодо можливих шляхів врегулювання питання повернення грошової застави
кандидатам, зареєстрованим для участі у місцевих виборах, у випадку
невиділення коштів із місцевого бюджету на їх проведення.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
Народний депутат України – член Комітету Кіссе А.І. запропонував
розглянути проект Закону про звільнення від кримінальної відповідальності
громадян - учасників подій, що мали місце 2 травня 2014 року в Одесі,
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реєстр. № 2885, (питання № 28 порядку денного засідання Комітету)
першим серед законопроектів, з опрацювання яких Комітет не є головним.
6. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про звільнення від кримінальної відповідальності
громадян - учасників подій, що мали місце 2 травня 2014 року в Одесі,
реєстр. № 2885 (Гончаренко О.О.).
ДОПОВІДАЧ: Кіссе А.І. – народний депутат України, член Комітету
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект
Конституції України.

таким,

що

не

суперечить

положенням

На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 1
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
Народний депутат України – член Комітету Алексєєв І.С.
запропонував розглянути проект Закону про внесення змін до статті 46
Закону України "Про запобігання корупції" (щодо обсягу декларованої
інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування), реєстр. № 2879 (питання № 35 порядку денного
засідання Комітету) другим серед законопроектів, з опрацювання яких
Комітет не є головним.
7. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про
запобігання корупції" (щодо обсягу декларованої інформації особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування), реєстр. № 2879 (Кабінет Міністрів України).
ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету
УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 15
«Проти» - 2
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
8. СЛУХАЛИ:
Пропозицію народних депутатів України – членів Комітету про
процедуру розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет не є
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головним (питання з 14 по 27 та з 29 по 34 порядку денного засідання
Комітету).
УХВАЛИЛИ:
Розглядати питання з 14 по 27 та з 29 по 34 порядку денного засідання
Комітету, з опрацювання яких Комітет не є головним, без обговорення,
провівши одне голосування відповідно до проектів висновків, попередньо
розданих членам Комітету, а також дати доручення секретаріату Комітету
оформити всі законопроекти окремими висновками Комітету.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
9. СЛУХАЛИ:
Про проекти законів:
9.1. Проект Закону про амністію у 2015 році, реєстр. № 2118 (Балога
В.І., Балога П.І.);
9.2. Проект Закону про діяльність форекс-дилерів в Україні, реєстр.
№ 2290 (Рудик С.Я.);
9.3. Проект Закону про управління майном дитини, реєстр. № 2354
(Веселова Н.В.);
9.4. Проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких
законодавчих актів України щодо посилення правового захисту прав дитини
з управління її майном, реєстр. № 2355 (Веселова Н.В.);
9.5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
Державну кримінально-виконавчу службу України" щодо призначення
керівника центрального органу виконавчої влади, реєстр. № 2560
(Кожем'якін А.А.);
9.6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного забезпечення інвалідів, реєстр. № 2581
(Дзюблик П.В. та інші);
9.7. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист
економічної конкуренції" щодо приведення у відповідність з Кодексом
адміністративного судочинства України, реєстр. № 2734 (Шевченко О.Л.);
9.8. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
відновлення соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні
незахищених верств населення, реєстр. № 2780 (Кучер М.І., Кулініч О.І.);
9.9. Проект Закону про облігації, забезпечені відокремленими
активами, реєстр. № 2784 (Довбенко М.В.);
9.10. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Раду
національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення повноважень в
сфері національної безпеки, реєстр. № 2790 (Голуб В.В.);
9.11. Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
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України "Про державне мито" щодо зміни зарахування державного мита,
реєстр. № 2808 (Балога І.І., Петьовка В.В.);
9.12. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо зміни зарахування державного мита, реєстр. № 2809 (Балога І.І.,
Петьовка В.В.);
9.13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення надання нотаріальних послуг в сільській
місцевості, реєстр. № 2819 (Шпенов Д.Ю.);
9.14. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо протидії пропаганді імперіалістичних ідей, реєстр. № 2828
(Бублик Ю.В. та інші);
9.15. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо анульованого боргу кредитором боржнику), реєстр. № 2900
(Каплін С.М.);
9.16. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
попереднє ув'язнення" (щодо удосконалення окремих норм), реєстр. № 2979
(Кабінет Міністрів України);
9.17. Проект Закону про Українську Військову організацію, реєстр.
№ 1761 (Мельничук С.П.);
9.18. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
громадянство України" (щодо подвійного громадянства), реєстр. № 2074
(Рабінович В.З.);
9.19. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів
України та/або керівників центральних органів виконавчої влади, реєстр.
№ 2476 (Рабінович В.З.);
9.20. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо вдосконалення порядку притягнення
до
відповідальності
за
вчинення
військових
адміністративних
правопорушень, реєстр. № 2553 (Вінник І.Ю. та інші).
УХВАЛИЛИ:
1. Визнати законопроекти реєстр. № 2118, № 2290, № 2354, № 2355,
№ 2560, № 2581, № 2734, № 2780, № 2784, № 2790, № 2808, № 2809, № 2819,
№ 2828, № 2900, № 2979 такими, що не суперечать положенням Конституції
України.
2. Визнати законопроекти реєстр. № 1761, № 2074, № 2476, № 2553
такими, що суперечать положенням Конституції України.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
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Різне:
1. СЛУХАЛИ:
Щодо проведення розширеного засідання Комітету у формі круглого
столу на тему: «Запровадження інституту медіації в Україні».
ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету
УХВАЛИЛИ:
Провести 08 липня 2015 року о 14:00 год. розширене засідання
Комітету у формі круглого столу на тему: «Запровадження інституту
медіації в Україні».
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
2. СЛУХАЛИ:
Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо повернення до
Вищої ради юстиції для додаткової перевірки матеріалів стосовно звільнення у
відставку суддів.
ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету
УХВАЛИЛИ:
Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо повернення до
Вищої ради юстиції для додаткової перевірки матеріалів стосовно звільнення
у відставку суддів: апеляційного суду Автономної Республіки Крим
Бондарєва
Володимира
Костянтиновича,
Кунцова
Володимира
Олександровича, М'ясоєдової Тетяни Миколаївни, Неклеси Віктора
Івановича, Філатової Євгенії Володимирівни; апеляційного суду Харківської
області Гук Валентини Василівни, апеляційного суду міста Севастополя
Алєєвої Наталі Галівни; Первомайського районного суду Автономної
Республіки Крим Забари Галини Яківни; Судацького міського суду
Автономної Республіки Крим Морозової Людмили Миколаївни;
Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим Переверзєвої
Галини Семенівни; Залізничного районного суду міста Сімферополя
Гнусарєва Володимира Костянтиновича; Дзержинського міського суду
Донецької області Копилової Світлани Євгенівни; Гагарінського районного
суду міста Севастополя Євдокімової Ірини Арсентіївни; господарського суду
Автономної Республіки Крим Соколової Ірини Олександрівни.
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 0
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«Утримались» - 0
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету про необхідність звернення до Голови
Верховної Ради України з проханням посприяти включенню питання про
обрання суддів Погоджувальною радою депутатських фракцій (груп) до
тижневого порядку денного пленарних засідань та розгляду його на одному з
найближчих пленарних засідань Верховної Ради України.

Голова Комітету

Секретар Комітету

Відповідальний
за підрахунок голосів

Р.П. КНЯЗЕВИЧ

А.С. ЛОЗОВОЙ

Р.М. СИДОРОВИЧ
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