
 
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  № 15 

від  8 квітня  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: 

 

Алексєєв І.С., Алєксєєв С.О., Голуб В.В., Грановський О.М., Ємець Л.О., 
Лапін І.О., Македон Ю.М., Мельниченко В.В., Міщенко С.Г., Німченко В.І., 
Новак Н.В., Помазанов А.В., Романюк Р.С., Сидорович Р.М., Соболєв С.В., 
Сторожук Д.А., Супруненко О.І., Філатов Б.А., Черненко О.М., Яніцький В.П. 

 
ВІДСУТНІ: 
народні депутати України – члени Комітету:  

Агафонова Н.В., Голубов Д.І., Денисенко А.С., Денисенко В.І., Жеваго К.В., 
Іллєнко А.Ю., Ківалов С.В., Кіссе А.І., Лозовой А.С., Писаренко В.В., Ткачук Г.В.,
Шпенов Д.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 
Романюк Я.М. – голова Верховного Суду України; Холоднюк З.В. - голова 
Державної судової адміністрації України; Щотка С.О. – секретар кваліфікаційної 
палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Шрам О.В. – заступник 
начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо 
важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 
України; Горбатюк С.В. – начальник управління спеціальних розслідувань 
Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України; Кушнір С.І. – 
суддя Солом’янського районного суду м. Києва; Василина Н.В. – президент 
Нотаріальної палати України; Романчук В.С. – заступник директора 
департаменту фінансів органів державного управління, Міністерство фінансів 
України; Шпиталь О.О.  –  начальник  відділу  політики  у  сфері  інтелектуальної  
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власності, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Жарінова А.Г. – 
голова Державної служби інтелектуальної власності України; Севірин М.В. – 
заступник голови Державної інспекції України з безпеки на морському та 
річковому транспорті; В’ятрович В.М. – голова Інституту національної пам’яті. 

 
П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

 

 І. Питання, з опрацювання яких Комітет є головним 
 

1. Про надання згоди на затримання та арешт (тримання під вартою) судді 
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо нотаріальних послуг в органі місцевого самоврядування села, селища 
незалежно від наявності нотаріуса), реєстр. №1041 (Міщенко С.Г.) 

3. Проект Закону про ініціативу громадян щодо прийняття нормативно-
правових актів та інших рішень органами влади, реєстр. №1140 
(Суслова І.М.) 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо уніфікації та приведення до міжнародних стандартів законодавства у 
сфері інтелектуальної власності (в частині визначення об'єктів права 
інтелектуальної власності), реєстр. №1149 (Петьовка В.В.) 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення голосування за кордоном, реєстр. №1198 
(Левченко Ю.В. та інші) 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних 
депутатів України" (щодо порядку проведення голосування в установах 
виконання покарань або слідчих ізоляторах), реєстр. №1214 (Бублик Ю.В. 
та інші) 

7. Про зняття з розгляду законопроектів, які втратили актуальність внаслідок 
прийняття Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» 
від 16 лютого 2015 року №192-VIII  
 

 ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є  головним 
 

8. Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо 
здійснення реєстрації місця проживання особи за заявою законного 
представника), реєстр. №1045 (Міщенко С.Г.) 

9. Проект Постанови про Пантеон національних героїв, реєстр. №1118 
(Іллєнко А.Ю. та інші) 

10. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (у 
зв'язку із запровадженням інституту присяжних виконавців), реєстр. №1156 
(Мірошниченко Ю.Р.) 

11. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України, 
реєстр. №1303 (Тимчук Д.Б.) 

12. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
громадських об'єднань), реєстр. №1602 (Пацкан В.В. та інші) 
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13. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (щодо громадських об'єднань), реєстр. №1603 
(Пацкан В.В., Горват Р.І.) 

14. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
удосконалення захисту професійної діяльності журналістів), реєстр. №1630 
(Кондратюк О.К. та інші) 

15. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
введення процедури медіації), реєстр. №1666 (Кісельов А.М.) 

16. Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оренду 
землі" (щодо вдосконалення порядку переходу права на оренду земельної 
ділянки у разі набуття права власності на розташовані на ній житловий 
будинок, будівлю або споруду), реєстр. №1680 (Алексєєв І.С. та інші) 

17. Проект Закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні 
правопорушення (щодо посилення відповідальності за правопорушення у 
сфері морського та річкового транспорту, реєстр. №1682 (Бурбак М.Ю.) 

18. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (щодо 
скасування оцінки спадщини для найближчих родичів), реєстр. №1697 
(Міщенко С.Г.) 

19. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань 
охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів, 
реєстр. №1765 (Петьовка В.В.) 

20. Проект Закону про внесення змін до до деяких законодавчих актів України 
(щодо прав громадян під час проведення мирних зібрань), реєстр. №1779 
(Сугоняко О.Л. та інші) 

21. Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону 
України "Про застосування амністії в Україні" (щодо повної реабілітації 
політичних в'язнів), реєстр. №1781 (Мосійчук І.В. та інші) 

22. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо права інтелектуальної власності на службові твори, реєстр. №1812 
(Алексєєв І.С., Сторожук Д.А.) 

23. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при виконанні 
робіт, реєстр. №1812-1 (Семенуха Р.С. та інші) 

24. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України (щодо термінологічного та організаційного 
удосконалення), реєстр. №1825 (Лубінець Д.В.) 

25. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
посилення відповідальності за доведення до банкрутства), реєстр. №1856 
(Головко М.Й.) 

26. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
посилення відповідальності за доведення до банкрутства), реєстр. №1856-1 
(Мельничук І.І.) 

27. Проект Закону про внесення змін у додаток до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо упорядкування структури місцевих прокуратур 
Житомирської області), реєстр. №1858 (Дзюблик П.В., Кривенко В.М.) 
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28. Проект Закону про внесення змін до статті 446 Кримінального кодексу 
України (щодо посилення відповідальності за піратство), реєстр. №2008 
(Соляр В.М.) 

29. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи 
національної безпеки України" щодо змін статусу держави, реєстр. №2071 
(Кишкар П.М.) 

30. Проект Закону про внесення змін до законів України "Про прокуратуру" 
щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального 
прокурора України та виключення підстав для його необґрунтованого 
звільнення, реєстр. №2098 (Соболєв Є.В. та інші) 

31. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
розширення підстав для перегляду судових рішень у кримінальному 
провадженні Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ та/або Верховним Судом України, реєстр. №2107 
(Пацкан В.В. та інші) 

32. Проект Закону про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного 
конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України, реєстр. 
№2146 (Фельдман О.Б.) 

33. Проект Закону про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про 
оперативно-розшукову діяльність" (щодо підстав для закриття оперативно-
розшукових справ), реєстр. №2153 (Гарбуз Ю.Г.) 

34. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України (щодо врегулювання окремих питань при наданні 
тимчасового доступу до речей і документів), реєстр. №2165 (Голубов Д.І.) 

35. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та 
проведення обшуку, реєстр. №2181 (Паламарчук М.П., Продан О.П.) 

36. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення оборонних питань, реєстр. №2191 (Мамчур Ю.В.) 

37. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
уточнення окремих положень та посилення відповідальності за деякі 
злочинні діяння які посягають на життя і здоров'я особи, реєстр. №2207 
(Сташук В.Ф.) 

38. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, реєстр. 
№2254 (Геращенко І.В. та інші) 

 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 8 квітня 2015 року. 

 

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

відкритого голосування на засіданні Комітету 8 квітня 2015 року. 
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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 8 квітня 2015 року. 
Голова Комітету Р.П. Князевич запропонував включити до порядку денного 

засідання Комітету на 8 квітня 2015 року і розглянути другим питанням проект 
Закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки (реєстр. 
№2558), поданий народним депутатом України Ляшком О.В. та іншими.  

 

УХВАЛИЛИ: 
Порядок денний засідання Комітету на 8 квітня 2015 року затвердити, 

включивши до нього законопроект за реєстр. №2558. 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0  

Рішення прийнято 
 

1) Голова Комітету Р.П. Князевич проінформував народних депутатів 
України – членів Комітету про неможливість бути присутньою на пленарному 
засіданні Верховної Ради України 9 квітня 2015 року під час розгляду питання про 
обрання суддів безстроково судді Високопільського районного суду Херсонської 
області Гуділіної Ю.Ю., по причині надання їй відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами;  

2) Голова Комітету Р.П. Князевич проінформував народних депутатів 
України – членів Комітету про заяви окремих кандидатів на посаду судді 
безстроково щодо зміни їх прізвищ, зокрема: 

- судді апеляційного суду Дніпропетровської області Рогової Н.М. на     
Онушко Н.М.; 

- судді Чернівецького окружного адміністративного суду Ковтюк В.О. на 
Кушнір В.О. 

 

І. Питання, з опрацювання яких Комітет є  головним 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про надання згоди на затримання та арешт (тримання під вартою) судді. 
 

ДОПОВІДАЧІ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
Романюк Я.М. – голова Верховного Суду України 
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ОБГОВОРЕННЯ:  Німченко В.І., Шрам О.В., Горбатюк С.В., Кушнір С.І., 
Лапін І.О., Ємець Л.О., Сторожук Д.А., Сидорович Р.М., Філатов Б.А., Новак Н.В., 
Соболєв С.В., Помазанов А.В.,  Алексєєв І.С., Князевич Р.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Визнати таким, що відповідає вимогам частини першої статті 220 

Регламенту Верховної Ради України та може бути підтримане, подання Генеральної 
прокуратури України, підтримане та внесене Головою Верховного Суду України, 
про надання згоди на затримання та арешт судді Солом’янського районного суду 
міста Києва Кушнір Світлани Іванівни. 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України 
визначити Голову Комітету Князевича Р.П. 

На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 17 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 2  

Рішення прийнято 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їх символіки реєстр. №2558, (Ляшко О.В. та інші).  

 

ДОПОВІДАЧ: В’ятрович В.М. – голова Інституту національної пам’яті 
 

ОБГОВОРЕННЯ:  Німченко В.І., Новак Н.В. 
 

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

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки (реєстр. 
№2558) прийняти за основу. 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити Голову Комітету – Князевича Р.П. 

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

Рішення прийнято 
 

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

(щодо нотаріальних послуг в органі місцевого самоврядування села, селища 
незалежно від наявності нотаріуса), реєстр. №1041 (Міщенко С.Г.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. – співголова підкомітету з питань звільнення 
суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо надання можливості громадянам 
отримувати нотаріальні послуги в органі місцевого самоврядування села, селища 
незалежно від наявності нотаріуса) (реєстр. №1041) прийняти за основу з 
урахуванням висловлених під час засідання Комітету зауважень та пропозицій. 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити народного депутата України – члена Комітету 
Помазанова А.В. 

 На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 

Рішення прийнято 
 

4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про ініціативу громадян щодо прийняття нормативно-

правових актів та інших рішень органами влади, реєстр. №1140 (Суслова І.М.). 
 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 

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

громадян щодо прийняття нормативно-правових актів та інших рішень органами 
влади (реєстр. № 1140 від 1 грудня 2014 року), поданий народним депутатом 
України Сусловою І.М., за результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань 
конституційного законодавства та конституційного судочинства – Агафонову Н.В. 

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

Рішення прийнято 
 

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

щодо уніфікації та приведення до міжнародних стандартів законодавства у сфері 
інтелектуальної власності (в частині визначення об'єктів права інтелектуальної 
власності), реєстр. №1149 (Петьовка В.В.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Алексєєв І.С. – голова підкомітету з питань діяльності органів 
юстиції та виконання рішень судів 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації та приведення до 
міжнародних стандартів законодавства у сфері інтелектуальної власності (в частині 
визначення об’єктів права інтелектуальної власності) (реєстр. №1149), поданий 
народним депутатом України Петьовкою В.В., відхилити. 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити народного депутата України Алексєєва І.С. 

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

Рішення прийнято 
 

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

щодо забезпечення голосування за кордоном, реєстр. №1198 (Левченко Ю.В. та 
інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Черненко О.М. – співголова підкомітету з питань виборів та 
референдумів 

 

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

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення голосування за 
кордоном (реєстр.№1198) повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 
доопрацювання.  

2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити співголову підкомітету з питань виборів та 
референдумів – народного депутата України Черненка О.М. 

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

Рішення прийнято 
 
7. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" (щодо порядку проведення голосування в установах 
виконання покарань або слідчих ізоляторах), реєстр. №1214 (Бублик Ю.В. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Черненко О.М. – співголова підкомітету з питань виборів та 
референдумів 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо порядку 
проведення голосування в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах) 
(реєстр.№1214) відхилити. 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити співголову підкомітету з питань виборів та 
референдумів – народного депутата України Черненка О.М. 

На момент голосування присутні 17  народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 14 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 1 

Рішення прийнято 
 
8. СЛУХАЛИ:  
Про зняття з розгляду законопроектів, які втратили актуальність внаслідок 

прийняття Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 16 
лютого 2015 року №192-VIII. 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України у зв’язку прийняттям Закону 

України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 16 лютого 2015 року 
№192-VIII:  

1) зняти з розгляду зазначені нижче законопроекти як такі, що втратили 
актуальність: 

проект Закону України 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), поданий народними 
депутатами України Сироїд О.І. та іншими; 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
спрощення проведення аудіо і відео фіксації судового засідання представниками 
ЗМІ (реєстр. № 1620), поданий народними депутатами України Кривошеєю Г.Г. та 
іншими; 

проект Закону України про внесення змін до частини першої статті 64 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вимог до кандидатів на посаду 
судді (реєстр. № 1716), поданий народним депутатом України Чижмарем Ю.В.; 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» щодо забезпечення кваліфікованого та компетентного судочинства 
(реєстр. № 1719), поданий народним депутатом України Ємцем Л.О.; 

проект Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про 
доступ до судових рішень» щодо Єдиного державного реєстру судових рішень, 
(реєстр. № 1727), поданий народними депутатами України Шкрум А.І. та іншими; 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів» щодо підвищення відповідальності суддів (реєстр. № 1746), 
поданий народним депутатом України Чижмарем Ю.В.; 
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проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» щодо посилення дисциплінарної відповідальності (реєстр. № 1746-
1), поданий народним депутатом України Гончаренком О.О.; 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» щодо відновлення в системі загальної юрисдикції військових судів 
(реєстр. № 1896), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г.; 

2) визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України 
від 13 січня 2015 року № 82-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно 
до європейських стандартів». 

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 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 18 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є  головним 
 

СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету про процедуру розгляду законопроектів з 

опрацювання яких Комітет не є головним.  
 

УХВАЛИЛИ: 
Розглядати всі законопроекти порядку денного засідання Комітету, з 

опрацювання яких Комітет не є головним, без обговорення.  
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 17 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0  

Рішення прийнято 
 
9. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо здійснення 
реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника), реєстр. 
№1045 (Міщенко С.Г.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П.  
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

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

Рішення прийнято 
 

10. СЛУХАЛИ:  
Про проект Постанови про Пантеон національних героїв, реєстр. №1118 

(Іллєнко А.Ю. та інші). 
 

ДОПОВІДАЧ: Міщенко С.Г. 
 

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 
 
11. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (у 

зв'язку із запровадженням інституту присяжних виконавців), реєстр. №1156 
(Мірошниченко Ю.Р.). 

 

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

відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України, реєстр. 
№1303 (Тимчук Д.Б.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Мельниченко В.В. 
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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 
 
13. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

громадських об'єднань), реєстр. №1602 (Пацкан В.В. та інші). 
 

ДОПОВІДАЧ: Сидорович Р.М. 
 

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 
 
14. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо громадських об'єднань), реєстр. №1603 (Пацкан В.В., 
Горват Р.І.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Сидорович Р.М. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що суперечить положенням Конституції 

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

Рішення прийнято 
 
15. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів), реєстр. №1630 
(Кондратюк О.К. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Міщенко С.Г. 
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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 
 
16. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

введення процедури медіації), реєстр. №1666 (Кісельов А.М.). 
 

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 
 
17. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оренду 

землі" (щодо вдосконалення порядку переходу права на оренду земельної ділянки у 
разі набуття права власності на розташовані на ній житловий будинок, будівлю або 
споруду), реєстр. №1680 (Алексєєв І.С. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Міщенко С.Г. 
 

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 Кодексу про адміністративні 

правопорушення (щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері 
морського та річкового транспорту, реєстр. №1682 (Бурбак М.Ю.). 
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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 
 

19. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (щодо скасування 
оцінки спадщини для найближчих родичів), реєстр. №1697 (Міщенко С.Г.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. 
 

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 
 

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

щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони 
прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів, реєстр. №1765 
(Петьовка В.В.). 

 

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

(щодо прав громадян під час проведення мирних зібрань), реєстр. №1779  
(Сугоняко О.Л. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Черненко О.М. 
 

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 
 

22. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону 

України "Про застосування амністії в Україні" (щодо повної реабілітації 
політичних в'язнів), реєстр. №1781 (Мосійчук І.В. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Міщенко С.Г. 
 

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 
 

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

щодо права інтелектуальної власності на службові твори, реєстр. №1812   
(Алексєєв І.С., Сторожук Д.А.). 

 

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 
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Рішення прийнято 
 

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

щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при виконанні робіт, 
реєстр. №1812-1 (Семенуха Р.С. та інші). 

 

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 
 

25. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо термінологічного та організаційного удосконалення), 
реєстр. №1825 (Лубінець Д.В.). 

 

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 
 

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

(щодо посилення відповідальності за доведення до банкрутства), реєстр. №1856 
(Головко М.Й.). 

 

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 
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«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

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

(щодо посилення відповідальності за доведення до банкрутства), реєстр. №1856-1 
(Мельничук І.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 
 

28. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін у додаток до Закону України "Про 

прокуратуру" (щодо упорядкування структури місцевих прокуратур Житомирської 
області), реєстр. №1858 (Дзюблик П.В., Кривенко В.М.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Міщенко С.Г. 
 

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 
 

29. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до статті 446 Кримінального кодексу 

України (щодо посилення відповідальності за піратство), реєстр. №2008          
(Соляр В.М.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції 

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

Рішення прийнято 
 

30. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи 

національної безпеки України" щодо змін статусу держави, реєстр. №2071  
(Кишкар П.М.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Соболєв С.В. 
 

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 
 

31. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до законів України "Про прокуратуру" 

щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора 
України та виключення підстав для його необґрунтованого звільнення, реєстр. 
№2098 (Соболєв Є.В. та інші). 

 

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 
 

32. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

розширення підстав для перегляду судових рішень у кримінальному провадженні 
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
та/або Верховним Судом України, реєстр. №2107 (Пацкан В.В. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. 
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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 
 

33. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного 

конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України, реєстр. №2146 
(Фельдман О.Б.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Новак Н.В. 
 

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 
 

34. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про 

оперативно-розшукову діяльність" (щодо підстав для закриття оперативно-
розшукових справ), реєстр. №2153 (Гарбуз Ю.Г.). 

 

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 
 

35. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо врегулювання окремих питань при наданні тимчасового 
доступу до речей і документів), реєстр. №2165 (Голубов Д.І.). 
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ДОПОВІДАЧ: Романюк Р.С.  
 

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 
 

36. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення 
обшуку, реєстр. №2181 (Паламарчук М.П., Продан О.П.). 

 

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 
 

37. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення оборонних питань, реєстр. №2191 (Мамчур Ю.В.). 
 

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 
 

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

уточнення окремих положень та посилення відповідальності за деякі злочинні 
діяння які посягають на життя і здоров'я особи, реєстр. №2207 (Сташук В.Ф.). 
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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 
 

39. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, реєстр. №2254 
(Геращенко І.В. та інші). 

 

ДОПОВІДАЧ: Міщенко С.Г. 
 

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 

 

Різне: 
 

1) Про визначення народного депутата України Сторожука Д.А. членом 
підкомітету з питань діяльності органів юстиції та виконання рішень судів. 

 

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

рішення Комітету про визначення народного депутата України – члена Комітету 
Сторожука Д.А. членом підкомітету з питань діяльності органів юстиції та 
виконання рішень судів. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Визначити народного депутата України – члена Комітету з питань правової 

політики та правосуддя Сторожука Дмитра Анатолійовича членом підкомітету з 
питань діяльності органів юстиції та виконання рішень судів. 

На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету 
 «За» - 17  
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
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2) 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. 

 

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

призначення: 
на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань правової 

політики та правосуддя: 
 

1. Кирилюк Тетяни Миколаївни 

2. Храпач Ольги Володимирівни 

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

 

1. Лис Ганни Ігорівни 
 

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

 

1. Заєць Оксани Петрівни 

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

Рішення прийнято 
 
 

 

 
Голова Комітету                                                        Р.П. КНЯЗЕВИЧ  

 
 

Секретар Комітету                          А.С. ЛОЗОВОЙ 
 
 

Відповідальний за підрахунок голосів                    Р.М. СИДОРОВИЧ 
 

 


