
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  № 9 

від 4 лютого 2015 р. 
 
         
 

вул. Садова, 3а 
кімн. № 536 

час: 15:00 
 
Головує: Князевич Р.П.   
Присутні члени Комітету: Ємець Л.О., Агафонова Н.В., Алексєєв І.С., 

Алєксєєв С.О., Голуб В.В., Голубов Д.І., Грановський О.М., Іллєнко А.Ю., 
Денисенко В.І., Ківалов С.В., 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., Ткачук Г.В., Черненко О.М., 
Шпенов Д.Ю. Яніцький В.П. 

Відсутні члени Комітету: Денисенко А.С., Жеваго К.В., Кіссе А.І., 
Міщенко С.Г., Писаренко В.В., Супруненко О.І., Філатов Б.А. 

 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 
 

 
 І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є  головним 
1. 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., 
Сотник О.С., Журжій А.В., Ємець Л.О., Крулько І.І.). 

2. Щодо направлення на висновок Конституційного Суду України проекту 
Закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності 
народних депутатів України та суддів), реєстр. № 1776 (Президент 
України. 

3. Про зміни до Постанови Верховної Ради України «Про формування 
складу Кабінету Міністрів України» від 2 грудня 2014 року № 9-VIII. 

 ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є  головним 
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 



службу" (щодо обов'язкового володіння українською мовою посадовими 
та службовими особами органів державної влади), реєстр. № 1201 
(Головко М.Й., Осуховський О.І. та ін.). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус гірських 
населених пунктів в Україні" (щодо збільшення державних гарантій в 
соціально-економічному розвитку), реєстр. №  1345 (н.д. Шлемко Д.В., 
Івченко В.Є. та  Крулько І.І.). 

6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 
(щодо заборони проведення собачих боїв), реєстр. № 1378 (Яценко А.В.). 

7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 
(щодо встановлення відповідальності за викрадення каналізаційних 
люків), № 1381 (Яценко А.В.). 

8. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо посилення захисту прав на нерухоме майно, реєстр. № 1385 
(Яценко А. В.). 

9. Проект Закону про саморегулювальні організації, реєстр. № 1444 
(Королевська Н.Ю.). 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю, реєстр № 
1511 (Кужель О.В.). 

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування органів внутрішніх справ, реєстр. № 1550 (Кабінет 
Міністрів України). 

12. Проект Закону про соціальні послуги, реєстр. № 1554 (Барвіненко В.Д., 
Матвійчук Е.Л.). 

 ІІІ. Організаційні питання 
13. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань правової 

політики та правосуддя і його підкомітетів на період другої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2015 року - липень 
2015 року). 

14. Про план заходів Комітету на період роботи другої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання. 

15. Про висвітлення та організацію діяльності Комітету. 
 Різне 
 
СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету про проект порядку денного засідання 

Комітету з питань правової політики та правосуддя на 4 лютого 2015 року. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Порядок денний засідання Комітету на 4 лютого 2015 р.  схвалити за 

основу. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 



«За» - 21 
«Проти» -0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 
Пропозицію Лозового А.С. про включення до порядку денного питання 

звільнення судді Києво-Святошинського районного суду Київської області 
Бурбели Ю.С. 

 
Голова Комітету Князевич Р.П. запропонував народним депутатам 

України -  членам Комітету відкласти розгляд зазначеного питання. 
 
УХВАЛИЛИ:  
Порядок денний засідання Комітету на 4 лютого 2015 р.  схвалити в 

цілому. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 
«За» - 20 
«Проти» -0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є  головним 
 
1. 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., 
Сотник О.С., Журжій А.В., Ємець Л.О., Крулько І.І.). 

 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з 

інформацією про виконання доручення Голови Верховної Ради України від 
15 січня 2015 року № 11/9-6 стосовно підготовки до другого читання 
проектів законів про забезпечення права на справедливий суд (реєстр. 
№ 1656) 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).  

 
ВИСТУПИЛИ:  
УХВАЛИЛИ: 



1. Утворити робочу групу для опрацювання пропозицій, поданих 
суб’єктами права законодавчої ініціативи до проекту Закону про 
забезпечення права на справедливий суд (реєстр. № 1656) та проекту Закону 
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). 

2. Визначити базовим для опрацювання в робочій групі проект Закону 
про забезпечення права на справедливий суд (реєстр. № 1656). 

3. Робочій групі до 11 лютого 2015 року внести на розгляд Комітету 
напрацьовані концептуальні пропозиції щодо тексту проекту Закону про 
забезпечення права на справедливий суд (реєстр. № 1656) та поправок, 
поданих  до нього суб’єктами права законодавчої ініціативи. 

4. Керівником робочої групи призначити Голову Комітету 
Князевича Р.П. 

5. Про прийняте рішення проінформувати Голову Верховної Ради 
України. 

 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – 

членів Комітету. 
 «За» - 16 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
 Рішення прийнято. 
 
2. Щодо направлення на висновок Конституційного Суду України 

проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 
недоторканності народних депутатів України та суддів), реєстр. № 1776 
(Президент України). 

 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до Конституції 
України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів), 
реєстр. № 1776, внесений Президентом України. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України поданий Президентом 

України як невідкладний проект Закону про внесення змін до Конституції 
України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) 
(реєстр. №1776 від 16 січня 2015 року) направити до Конституційного Суду 
України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 
157 і 158 Конституції України. 



2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити Голову Комітету Князевича Руслана Петровича. 

 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – 

членів Комітету. 
 «За» - 16 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
 Рішення прийнято. 
 
3. Про зміни до Постанови Верховної Ради України «Про формування 

складу Кабінету Міністрів України» від 2 грудня 2014 року № 9-VIII. 
 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Новак Н.В., яка ознайомила членів Комітету з проектом 

Постанови Верховної Ради України про внесення змін до Постанови 
Верховної Ради України від 2 грудня 2014 року № 9-VIII «Про формування 
складу Кабінету Міністрів України» щодо виправлення написання прізвищ та 
імен - Абромавичус Айварас та Яресько Наталія Енн. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до Постанови 

Верховної Ради України від 2 грудня 2014 року № 9-VIII «Про формування 
складу Кабінету Міністрів України» щодо виправлення написання прізвищ та 
імен - Абромавичус Айварас та Яресько Наталія Енн. 

2. Доручити Голові Комітету підготувати та внести на розгляд 
Верховної Ради України зазначений проект Постанови. 

 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – 

членів Комітету. 
 «За» - 16 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
 Рішення прийнято. 
 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є  головним 
 
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

службу" (щодо обов'язкового володіння українською мовою посадовими та 
службовими особами органів державної влади), реєстр. № 1201 
(Головко М.Й., Осуховський О.І. та ін.). 

 
СЛУХАЛИ: 



Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 
висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до Закону 
України "Про державну службу" (щодо обов'язкового володіння українською 
мовою посадовими та службовими особами органів державної влади), реєстр. 
№ 1201 

 
УХВАЛИЛИ:  
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 
 «За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

гірських населених пунктів в Україні" (щодо збільшення державних гарантій 
в соціально-економічному розвитку), реєстр. №  1345. 

 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до Закону 
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (щодо збільшення 
державних гарантій в соціально-економічному розвитку), реєстр. №  1345. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 
 «За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо заборони проведення собачих боїв), реєстр. № 1378. 
 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету щодо 

проекту висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до 



Кримінального кодексу України (щодо заборони проведення собачих боїв), 
реєстр. № 1378. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 
 «За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо встановлення відповідальності за викрадення каналізаційних 
люків), № 1381. 

 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Шпенова Д.Ю., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності за 
викрадення каналізаційних люків), № 1381. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 
 «За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
8. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення захисту прав на нерухоме майно, реєстр. № 1385. 
 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо посилення захисту прав на нерухоме 
майно, реєстр. № 1385. 

 
 



УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 
 «За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
9. Проект Закону про саморегулювальні організації, реєстр. № 1444. 
 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо проекту Закону про саморегулювальні організації, 
реєстр. № 1444. 

 
ВИСТУПИЛИ: Соболєв С.В., Голуб В.В.  

Розгляд питання відкладено. 
 
10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю, реєстр 
№ 1511. 

 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного 
контролю, реєстр № 1511. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 21 народний депутат України – 

член Комітету. 
 «За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 



11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування органів внутрішніх справ, реєстр. № 1550 
(Кабінет Міністрів України). 

 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ, 
реєстр. № 1550. 

 
ВИСТУПИЛИ: Сидорович Р.М., Німченко В.І., Соболєв С.В. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – 

членів Комітету. 
 «За» - 17 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 1 
 Рішення прийнято. 
 
12. Проект Закону про соціальні послуги, реєстр. № 1554. 
 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

висновку Комітету щодо Закону про соціальні послуги, реєстр. № 1554. 
 
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. 
 

ІІІ. Організаційні питання 
 

13. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 
правової політики та правосуддя і його підкомітетів на період другої сесії 



Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2015 року - липень 
2015 року). 

 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Лозового А.С., який ознайомив членів Комітету з проектом 

Рішення Комітету про Календарний план проведення засідань Комітету з 
питань правової політики та правосуддя і його підкомітетів на період другої 
сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити Календарний план проведення засідань Комітету з 

питань правової політики та правосуддя і його підкомітетів на період другої 
сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

2. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що:  
- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні 

пленарних засідань Верховної Ради України; 
- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 
3. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання скласти графіки 
засідань підкомітетів, погодивши їх з Головою Комітету.  

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з 
питань правової політики та правосуддя покласти на секретаря Комітету, 
народного депутата України  Лозового Андрія Сергійовича. 

 
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – 

членів Комітету. 
 «За» - 19 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
14. Про план заходів Комітету на період роботи другої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання. 
 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з планом 

проведення Комітетом або за його участю на період роботи другої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання конференцій, семінарів, 
«круглих столів», інших заходів. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити розділ VI Плану роботи Комітету на період роботи другої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання.  
 



На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – 
членів Комітету. 

 «За» - 19 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
15. Про висвітлення та організацію діяльності Комітету. 
 
СЛУХАЛИ: 
Доповідь Князевича Р.П., який ознайомив членів Комітету з проектом 

Рішення Комітету про висвітлення та організацію діяльності Комітету. 
 
УХВАЛИЛИ: 

Висвітлювати інформацію про роботу Комітету, передбачену пунктом 2 
Розпорядження Голови Верховної Ради України від 29 січня 2015 року №77, 
на веб-сайті Комітету у строки, передбачені пунктом 2 цього Розпорядження.  

 
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 з 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 поданнями 

про призначення: 
Кириченко Катерину Миколаївну на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 
правосуддя. 

Придибайла Андрія Григоровича на посаду головного консультанта 
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 
правосуддя. 



Кирилюк Тетяну Миколаївну на посаду старшого консультанта 
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 
правосуддя. 

Гаврилюк Юлію Олегівну на посаду консультанта секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. 

Чуприну Світлану Володимирівну на посаду спеціаліста І категорії 
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 
правосуддя. 

 

На момент голосування присутні 17  народних депутатів України – 
членів Комітету.  

«За» - 17 
«Проти» -0 
«Утримались» - 0  
Рішення прийнято одноголосно. 

  

 
 

Голова Комітету                                                  Р.П. Князевич  
 
 
Секретар Комітету                     А.С. Лозовой 


