
                   
В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И  

 
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 12 

від   4 березня  2015 р. 
 

            
м. Київ                                                                    вул. Садова, 3-а, кімн. № 536 

час проведення: 15:00 год. 
 
 
 

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 
ПРИСУТНІ:  
народні депутати України – члени Комітету: 

 

Агафонова Н.В., Алексєєв І.С., Алєксєєв С.О., Голуб В.В., Голубов Д.І., 
Грановський О.М., Ємець Л.О., Іллєнко А.Ю., Лапін І.О., Лозовой А.С., 
Македон Ю.М., Мельниченко В.В., Німченко В.І., Новак Н.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:  
 

Денисенко А.С., Денисенко В.І., Жеваго К.В., Ківалов С.В., Кіссе А.І., 
Міщенко С.Г., Писаренко В.В., Шпенов Д.Ю. 

 
ПРИСУТНІ: 
Кулініч О.І. – народний депутат України; Лапа В.І. - заступник Міністра 
аграрної політики та продовольства України; Кудін В.А. - заступник 
директора департаменту пенсійного забезпечення, Міністерство соціальної 
політики України; Краснолуцький О.В. – директор департаменту 
землеустрою, використання та охорони земель, Державне агентство 
земельних ресурсів України; Ромашкіна Т.І. – головний спеціаліст відділу 
методичного забезпечення реєстрації речових прав департаменту реєстрації 
речових прав на нерухоме майно, Державна реєстраційна служба України;  
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П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 
 

 І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є  головним 
 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації 
похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення, реєстр. №0944, друге читання; 

2. Проект Закону про протидію і запобігання сепаратизму та подолання 
наслідків сепаратистської діяльності на території України 
(десепаратизацію), реєстр. №0945, друге читання; 

3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 
судочинства України (щодо виконання судових рішень, пов'язаних із 
соціальними виплатами громадянам), реєстр. №2189 (Кабінет Міністрів 
України);  

4. Проект Закону про присяжних виконавців, реєстр. №1155 
(Мірошниченко Ю.Р.); 
 

 ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного 
депутата України" (щодо помічників-консультантів народного депутата), 
реєстр. № 1030 (Фірсов Є.П.); 

6. Проект Закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне 
звання України "Мати-героїня", реєстр. № 1052 (Фельдман О.Б.); 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні, реєстр. № 1210 (Головко М.Й. та інші); 

8. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
посилення відповідальності за деякі тяжкі та особливо тяжкі злочини), 
реєстр. № 1219 (Геращенко А.Ю. та інші); 

9. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
посилення відповідальності за незаконні дії з платіжними інструментами та 
іншими засобами доступу до банківських рахунків), реєстр. № 1272 
(Бєлькова О.В. та інші); 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстр. № 1445 
(Королевська Н.Ю.); 

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 
виборчому процесі), реєстр. № 1456 (Кондратюк О.К. та інші); 

12. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" (щодо уточнення порядку здійснення окремих 
повноважень), реєстр. № 1473 (Дерев'янко Ю.Б. та інші); 

13. Проект Закону про внесення зміни до статті 263 Кримінального кодексу 
України (щодо встановлення додаткового виду відповідальності за 
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 
реєстр. № 1500 (Король В.М.); 
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14. Проект Закону про внесення змін до статті 265-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо покращення становища в 
організації дорожнього руху), реєстр. № 1636 (Федорук М.Т.); 

15. Проект Закону про Національну поліцію, реєстр. № 1692 (Луценко Ю.В.); 
16. Проект Закону про поліцію і поліцейську діяльність, реєстр. № 1692-1 

(Чумак В.В. та інші); 
17. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 

(щодо оптимізації витрат Апарату Верховної Ради України шляхом 
запровадження електронної розсилки деяких друкованих матеріалів, що 
надаються народним депутатам України), реєстр. № 1795 (Голубов Д.І.);  

18. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України (щодо неможливості звільнення під заставу за корупційні 
злочини), реєстр. № 1871 (Міщенко С.Г.); 

 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 4 березня 2015 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Визначити Сидоровича Р.М. відповідальним за підрахунок результатів під час 

відкритого голосування на засіданні Комітету 4 березня 2015 року. 
На момент голосування присутні 21 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0  

Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету про проект порядку денного засідання Комітету 

з питань правової політики та правосуддя на 4 березня 2015 року. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Порядок денний засідання Комітету на 4 березня 2015 року затвердити. 
На момент голосування присутні 21 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0  
 

Рішення прийнято 
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І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є  головним 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних 
речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, реєстр. 
№0944, друге читання. 

 

ДОПОВІДАЧ: Алексєєв І.С. – голова підкомітету з питань діяльності органів 
юстиції та виконання рішень судів 

 

ОБГОВОРЕННЯ: Кулініч О.І., Лапа В.І., Краснолуцький О.В., Князевич Р.П. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та 
особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, реєстр. №0944, прийняти в другому читанні 
та в цілому; 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань діяльності органів 
юстиції та виконання рішень судів – Алексєєва І.С. 

На момент голосування присутні 21 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0  

Рішення прийнято 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про протидію і запобігання сепаратизму та подолання 

наслідків сепаратистської діяльності на території України (десепаратизацію), 
реєстр. №0945, друге читання. 

 

ДОПОВІДАЧ: Агафонова Н.В. – голова підкомітету з питань конституційного 
законодавства та конституційного судочинства 

 

ОБГОВОРЕННЯ: Іллєнко А.Ю., Князевич Р.П. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати Голові Верховної Ради України звернутися до Європейської 

комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) з проханням надати 
експертний висновок на проект Закону про протидію і запобігання сепаратизму та 
подолання наслідків сепаратистської діяльності на території України 
(десепаратизацію) реєстр. № 0945 (від 27 листопада 2014 р.). 
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На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 17 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 1  

Рішення прийнято 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України (щодо виконання судових рішень, пов'язаних із соціальними 
виплатами громадянам), реєстр. №2189 (Кабінет Міністрів України). 

 

ДОПОВІДАЧІ: Сидорович Р.М.  – співголова підкомітету з питань 
цивільного, господарського та адміністративного судочинства 

 Кудін В.А. - заступник директора департаменту пенсійного 
забезпечення Міністерства соціальної політики України 

 

ОБГОВОРЕННЯ: Німченко В.І., Сидорович Р.М., Кудін В.А., Князевич Р.П., 
Голуб В.В., Алексєєв І.С., Новак Н.В.           

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо виконання судових 
рішень, пов’язаних із соціальними виплатами громадянам) (реєстр. № 2189 від 20 
лютого 2015 року), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту 
права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

2. Доповідачем з цього питання від Комітету на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити співголову підкомітету з питань цивільного, 
господарського та адміністративного судочинства – Сидоровича Р.М. 

На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 11 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 6 
Двоє народних депутатів України – членів Комітету не брали участь у голосуванні. 
 

Рішення прийнято 
 

4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про присяжних виконавців, реєстр. №1155 

(Мірошниченко Ю.Р.). 
 

ДОПОВІДАЧ: Сидорович Р.М.  – член підкомітету з питань діяльності 
органів юстиції та виконання рішень судів 

 

ОБГОВОРЕННЯ: Князевич Р.П., Новак Н.В.           
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УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про присяжних 

виконавців (реєстр. № 1155 від 2 грудня 2014 року), поданий народним депутатом 
України Мірошниченком Ю.Р., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи 
на доопрацювання; 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити члена підкомітету з питань діяльності 
органів юстиції та виконання рішень судів  – Сидоровича Р.М. 

На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 19 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 

Рішення прийнято 
 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

народного депутата України" (щодо помічників-консультантів народного 
депутата), реєстр. №1030 (Фірсов Є.П.) 

 

ДОПОВІДАЧ: Романюк Р.С. 
 

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 
 

6. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне 

звання України "Мати-героїня", реєстр. №1052 (Фельдман О.Б.). 
 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

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 
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7. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, 
реєстр. №1210 (Головко М.Й. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

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 
 
8. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо посилення відповідальності за деякі тяжкі та особливо тяжкі злочини), 
реєстр. №1219 (Геращенко А.Ю. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Голуб В.В.  
 

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 
 

9. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо посилення відповідальності за незаконні дії з платіжними інструментами та 
іншими засобами доступу до банківських рахунків), реєстр. №1272 (Бєлькова О.В. 
та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

України. 
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На момент голосування присутні 20  народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 20 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 
10. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстр. №1445 
(Королевська Н.Ю.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

ОБГОВОРЕННЯ: Сидорович Р.М., Алексєєв І.С., Помазанов А.В., Соболєв 
С.В., Новак Н.В., Князевич Р.П., Німченко В.І.  

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

України; 
2. Під час розгляду законопроекту в першому читанні, рекомендувати 

виключити зміни до законів України «Про політичні партії в Україні», «Про 
Центральну виборчу комісію», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів», «Про вибори 
народних депутатів України», а також Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» в частині забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі, як такі, що будуть 
опрацьовані Комітетом з питань правової політики та правосуддя при 
напрацюванні комплексних змін до виборчого законодавства.  

На момент голосування присутні 18  народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 11 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 5 

Рішення прийнято 
 

11. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому 
процесі), реєстр. №1456 (Кондратюк О.К. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Іллєнко А.Ю.  
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

України; 
2. Рекомендувати зняти з розгляду зазначений законопроект відповідно до 

частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України, як такий, що втратив 
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свою актуальність.  
На момент голосування присутні 19  народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 

Рішення прийнято 
 
12. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо уточнення порядку здійснення окремих 
повноважень), реєстр. №1473 (Дерев'янко Ю.Б. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

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 
 
13. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення зміни до статті 263 Кримінального кодексу 

України (щодо встановлення додаткового виду відповідальності за поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), реєстр. №1500  
(Король В.М.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

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 
 
14. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до статті 265-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо покращення становища в організації 
дорожнього руху), реєстр. №1636 (Федорук М.Т.). 
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ДОПОВІДАЧ: Македон Ю.М. – співголова підкомітету з питань судоустрою, 
статусу суддів, забезпечення діяльності судів, правового статусу Державної судової 
адміністрації України 

 

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 
 
15. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про Національну поліцію, реєстр. №1692 (Луценко Ю.В.). 
 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

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 
 
16. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про поліцію і поліцейську діяльність, реєстр. №1692-1 

(Чумак В.В. та інші). 
 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

України. 
На момент голосування присутні 18  народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 
17. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 

(щодо оптимізації витрат Апарату Верховної Ради України шляхом запровадження 
електронної розсилки деяких друкованих матеріалів, що надаються народним 



 11 

депутатам України), реєстр. №1795 (Голубов Д.І.). 
 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

України. 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 17 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 
18. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо неможливості звільнення під заставу за корупційні 
злочини), реєстр. №1871 (Міщенко С.Г.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Голуб В.В.  
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

України. 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 
 

РІЗНЕ: 
 
СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комітету Князевича Р.П. щодо створеної Головою 

Верховної Ради України Експертної групи з питань підготовки законопроекту про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів та доручення Комітету провести засідання 
круглого столу на тему: «Реформа законодавства про місцеві вибори», і 
узагальнення концептуальних пропозицій членів Експертної групи, представників 
державних органів, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, українських та міжнародних експертів щодо проекту 
закону про місцеві вибори. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Доручити Голові Комітету Князевичу Р.П. провести переговори з 

представниками громадських організацій та експертного середовища щодо 
організації 12 березня 2015 року о 14 годині круглого столу на тему: «Реформа 
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законодавства про місцеві вибори» та напрацювати спільну концепцію стосовно 
реформування законодавства про місцеві вибори.  

На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комітету Князевича Р.П. щодо подань Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України з приводу окремих матеріалів про обрання 
суддів безстроково. 

 

ОБГОВОРЕННЯ: Соболєв С.В., Німченко В.І. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо повернення до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України: 
подань про обрання суддів, раніше обраних безстроково Верховною Радою 

України, для переведення в суди вищого рівня; 
подань про обрання суддів судів тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя; 
подань про обрання суддів судів загальної юрисдикції Донецької та Луганської 

областей. 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комітету Князевича Р.П. про порядок підготовки до 

розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України питання про обрання 
Верховною Радою України суддів безстроково.  

 

ОБГОВОРЕННЯ: Соболєв С.В., Македон Ю.М., Голуб В.В., Німченко В.І., 
Лозовой А.С. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Народним депутатам України – членам Комітету надіслати до секретаріату 

Комітету до 18.00 год. 10 березня 2015 року оформлені належним чином через 
Відділ прийому службової кореспонденції Апарату Верховної Ради України 
зауваження, застереження та/або пропозиції щодо виключення окремих осіб із 
списку суддів, стосовно яких внесені подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
про обрання безстроково; 

2. Доручити секретаріату Комітету узагальнити всі застереження та/або 
пропозиції та підготувати їх до розгляду на наступному засіданні Комітету. 
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На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 
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. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Звернутися до Керівника Апарату Верховної Ради України з поданням про 

призначення: 
на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету з питань правової 

політики та правосуддя: 
1. Тимченко Людмили Миколаївни; 

на посаду  консультанта секретаріату Комітету з питань правової політики та 
правосуддя: 

2. Ромашко Юлії Леонідівни. 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ:  
Інформацію заступника Голови Комітету Алєксєєва С.О. про доручення 

Голови Верховної Ради України від 15 січня 2015 року щодо ознайомлення  
народних депутатів України – членів Комітету із звітом Рахункової палати України 
про результати аудиту ефективності використання коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на забезпечення діяльності архівних установ і на 
виконання прикладних розробок у 2013 році та за 9 місяців 2014 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Взяти до відома звіт Рахункової палати України. 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 

Рішення прийнято 
 
 

Заступник Голови Комітету Алєксєєв С.О поінформував народних депутатів 
України – членів Комітету щодо його участі 4 березня 2015 року у засіданні 
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Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. На 
засіданні зазначеного Комітету розглядалися окремі пропозиції народних 
депутатів України та комітетів Верховної Ради України щодо змін предметів 
відання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 
правосуддя. 

 

Голова Комітету                                                        Р.П. Князевич  
 
 

Секретар Комітету                               А.С. Лозовой 
 
 

Відповідальний за підрахунок голосів                          Р.М. Сидорович 


