
 

 
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  № 18 

від  13 травня  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., Голубов Д.І., Ємець Л.О., Іллєнко А.Ю., 
Кіссе А.І., Лозовой А.С., Мельниченко В.В., Міщенко С.Г., Німченко В.І., 
Новак Н.В., Помазанов А.В., Романюк Р.С., Сторожук Д.А., Ткачук Г.В., 
Черненко О.М., Шпенов Д.Ю. 

 
ВІДСУТНІ: 
народні депутати України – члени Комітету:  
 

Агафонова Н.В., Грановський О.М., Денисенко А.С., Денисенко В.І., Жеваго К.В., 
Ківалов С.В., Лапін І.О., Македон Ю.М., Писаренко В.В., Сидорович Р.М., 
Соболєв С.В., Супруненко О.І., Філатов Б.А., Яніцький В.П. 

 

 
ПРИСУТНІ: 

Шатова І.О. – начальник управління правового забезпечення промислової 
власності, Державна служба інтелектуальної власності України; Мамуня О.С. – 
юридичний радник комітету побутової електротехніки, Європейська Бізнес 
асоціація. 
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П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

 

 І. Питання, з опрацювання яких Комітет є головним 
 

1. Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України (щодо порядку надсилання копій апеляційної та касаційної 
скарг), реєстр. № 1415 (Сольвар Р.М., Безбах Я.Я.) 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
обмеження кількості заступників міністра, реєстр. № 1711 (Шпенов Д.Ю.) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо правової охорони промислових зразків, реєстр. №1891 (Алексєєв І.С.) 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо 
спрощення видачі свідоцтв про право на спадщину на об'єкти нерухомого 
майна розташованих на територіях сільських рад закінчених будівництвом 
до 05.08.1992 року, реєстр. № 2156 (Ничипоренко В.М.) 
 

 ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
 

5. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців 
Державної прикордонної служби, Збройних Сил, Національної гвардії, 
Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної 
охорони України, реєстр. №1174 (Фріз І.В., Кожем'якін А.А.) 

6. Проект Закону про систему досудового слідства України та статус слідчих, 
реєстр. №1187 (Геращенко А.Ю. та інші) 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування), 
реєстр. №1220 (Геращенко А.Ю. та інші) 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у 
формі дізнання, реєстр. №1221 (Геращенко А.Ю. та інші) 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних 
конфліктів, реєстр. №1410 (Павленко Ю.О., Королевська Н.Ю.) 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) 
втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях, реєстр. №1412 
(Павленко Ю.О.) 

11. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні 
нагороди України" (щодо присвоєння почесних звань), реєстр. №1469 
(Суслова І.М., Дерев'янко Ю.Б.) 

12. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 
виконавчих органів юридичних осіб та покращення інвестиційної 
політики), реєстр. №1526 (Воропаєв Ю.М.) 
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13. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо забезпечення 
міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини), реєстр. №1606 
(Остапчук В.М., Пономарьов О.С.) 

14. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
діяльності державних органів, реєстр. №1773 (Поляков М.А.,  
Войцеховська С.М.) 

15. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації, 
реєстр. №2016 (Луценко І.С.) 

16. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
(щодо унормування діяльності позафракційних народних депутатів), 
реєстр. №2097 (Дерев'янко Ю.Б. та інші) 

17. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне 
розміщення тимчасових споруд, реєстр. №2106 (Фірсов Є.П. та інші) 

18. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України для 
розширення інструментарію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку з метою збереження 
заощаджень вкладників неплатоспроможних банків, реєстр. №2188 
(Рибалка С.В. та інші) 

19. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного 
депутата України" (щодо права на депутатський запит), реєстр. №2222 
(Шпенов Д.Ю.) 

20. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
захисту авторитету держави), реєстр. №2225 (Матейченко К.В.) 

21. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України (щодо особливостей застосування запобіжних заходів до 
осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину(ів) проти 
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку), реєстр. №2330-1 
(Ільюк А.О.) 

22. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національне 
антикорупційне бюро України (щодо скасування граничного віку 
перебування особи на посаді Директора Національного антикорупційного 
бюро України), реєстр. №2339 (Грановський О.М. та інші) 

23. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності за ухилення від сплати аліментів, реєстр. 
№2360 (Помазанов А.В.) 

24. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо індексації розміру аліментів, реєстр. №2426 (Помазанов А.В. та інші) 

25. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо авторського права і суміжних прав, реєстр. №2447 (Пташник В.Ю. та 
інші) 

26. Проект Постанови про урочисте відзначення на державному рівні у 2015 
році 300 років з часу надання селищу Кути Косівського району Івано-
Франківської області Магдебурзького права, реєстр. №2501 (Соловей Ю.І.) 
 

 Різне 
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СЛУХАЛИ: 
Пропозицію Голови Комітету Князевича Р.П. про визначення народного 

депутата України Голуба В.В. відповідальним за підрахунок результатів під час 
відкритого голосування на засіданні Комітету 13 травня 2015 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Визначити Голуба В.В. відповідальним за підрахунок результатів під час 

відкритого голосування на засіданні Комітету 13 травня 2015 року. 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 17 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 
СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету про проект порядку денного засідання Комітету 

з питань правової політики та правосуддя на 13 травня 2015 року. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Порядок денний засідання Комітету на 13 травня 2015 року затвердити. 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 17 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 
 

І. Питання, з опрацювання яких Комітет є  головним 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України (щодо порядку надсилання копій апеляційної та касаційної скарг), 
реєстр. №1415 (Сольвар Р.М., Безбах Я.Я.) 

 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 

ОБГОВОРЕННЯ: Лозовой А.С., Німченко В.І. 
 

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

Господарського процесуального кодексу України (щодо надсилання копій 
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апеляційної та касаційної скарг), реєстр. №1415 прийняти за основу. 
2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити співголову підкомітету з питань цивільного, 
господарського та адміністративного судочинства Сидоровича Р.М. 

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

Рішення прийнято 
 

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

обмеження кількості заступників міністра, реєстр. №1711 (Шпенов Д.Ю.). 
 

ДОПОВІДАЧІ: Шпенов Д.Ю. – народний депутат України 
         Новак Н.В. – голова підкомітету з питань законодавчого 

забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади та статусу і діяльність політичних партій, 
громадських об’єднань 

 

ОБГОВОРЕННЯ: Лозовой А.С., Шпенов Д.Ю., Алексєєв І.С., Сторожук Д.А., 
Князевич Р.П., Ємець Л.О. 

 

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

деяких законів України щодо обмеження кількості заступників міністра, реєстр. 
№1711, поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю., за результатами 
розгляду в першому читанні 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 Голову Комітету Князевича Р.П. 

На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 13 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 3 

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

щодо правової охорони промислових зразків, реєстр. №1891 (Алексєєв І.С.). 
 

ДОПОВІДАЧІ: Алексєєв І.С. – народний депутат України 
        Шпенов Д.Ю. – голова підкомітету з питань цивільного та 

адміністративного законодавства 
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ОБГОВОРЕННЯ: Німченко В.І., Алексєєв І.С., Ємець Л.О., Шатова І.О., 
Мамуня О.С. 

 

 

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

змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони промислових 
зразків, реєстр. №1891, прийняти за основу з врахуванням до другого читання 
зауважень Головного науково-експертного управління та суб’єктів права 
законодавчої ініціативи. 

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України – члена 
Комітету Шпенова Д.Ю. 

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

Рішення прийнято 
 

4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо 

спрощення видачі свідоцтв про право на спадщину на об'єкти нерухомого майна 
розташованих на територіях сільських рад закінчених будівництвом до 05.08.1992 
року, реєстр. №2156 (Ничипоренко В.М.). 

 

ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. – співголова підкомітету з питань звільнення 
суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів 

 

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

Закону України "Про нотаріат" щодо спрощення видачі свідоцтв про право на 
спадщину на об’єкти нерухомого майна розташованих на територіях сільських рад 
та закінчених будівництвом до 05.08.1992 року, реєстр. № 2156 відхилити. 

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 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 14 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 3 

Рішення прийнято 
 
 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
 

Народний депутат України – член Комітету Іллєнко А.Ю. висловив свої 
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застереження стосовно проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо авторського права і суміжних прав, реєстр. №2447 (питання 
№25 порядку денного засідання Комітету) та запропонував відкласти розгляд 
цього законопроекту. 

СЛУХАЛИ: 
Пропозицію Голови Комітету щодо вилучення питання №25 з порядку 

денного засідання Комітету (про проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо авторського права і суміжних прав, реєстр. 
№2447). 

 

УХВАЛИЛИ: 
Питання №25 порядку денного засідання Комітету (про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права і 
суміжних прав, реєстр. №2447) вилучити з порядку денного засідання Комітету. 

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

Рішення прийнято 
 
СЛУХАЛИ: 
Пропозицію народних депутатів України – членів 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, провівши голосування 
одним пакетом, а також дати доручення секретаріату Комітету оформити всі 
законопроекти окремими висновками  Комітету. 

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

Рішення прийнято 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Про проекти Законів: 
5.1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за злочини проти військовослужбовців Державної прикордонної 
служби, Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої 
розвідки, Управління державної охорони України, реєстр. №1174 (Фріз І.В., 
Кожем'якін А.А.); 

5.2. Про систему досудового слідства України та статус слідчих, реєстр. 
№1187 (Геращенко А.Ю. та інші); 

5.3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування), реєстр. №1220 
(Геращенко А.Ю. та інші); 
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5.4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання, 
реєстр. №1221 (Геращенко А.Ю. та інші); 

5.5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій 
захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів, реєстр. №1410 
(Павленко Ю.О., Королевська Н.Ю.); 

5.6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) втягування дітей 
до участі у військових конфліктах чи діях, реєстр. №1412 (Павленко Ю.О.); 

5.7. Про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" 
(щодо присвоєння почесних звань), реєстр. №1469 (Суслова І.М., Дерев'янко Ю.Б.); 

5.8. Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів 
юридичних осіб та покращення інвестиційної політики), реєстр. №1526    
(Воропаєв Ю.М.); 

5.9. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (щодо забезпечення міжнародних стандартів 
у сфері захисту прав дитини), реєстр. №1606 (Остапчук В.М., Пономарьов О.С.); 

5.10. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності державних 
органів, реєстр. №1773 (Поляков М.А., Войцеховська С.М.); 

5.11. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту 
дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації, реєстр. №2016 
(Луценко І.С.); 

5.12. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо 
унормування діяльності позафракційних народних депутатів), реєстр. №2097 
(Дерев'янко Ю.Б. та інші); 

5.13. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне розміщення 
тимчасових споруд, реєстр. №2106 (Фірсов Є.П. та інші); 

5.14. Про внесення змін до деяких законів України для розширення 
інструментарію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення 
неплатоспроможних банків з ринку з метою збереження заощаджень вкладників 
неплатоспроможних банків, реєстр. №2188 (Рибалка С.В. та інші); 

5.15. Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата 
України" (щодо права на депутатський запит), реєстр. №2222 (Шпенов Д.Ю.); 

5.16. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту 
авторитету держави), реєстр. №2225 (Матейченко К.В.); 

5.17. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
(щодо особливостей застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються або 
обвинувачуються у вчиненні злочину(ів) проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку), реєстр. №2330-1 (Ільюк А.О.); 

5.18. Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне 
бюро України (щодо скасування граничного віку перебування особи на посаді 
Директора Національного антикорупційного бюро України), реєстр. №2339 
(Грановський О.М. та інші); 

5.19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за ухилення від сплати аліментів, реєстр. №2360 
(Помазанов А.В.); 

5.20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо індексації 
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розміру аліментів, реєстр. №2426 (Помазанов А.В. та інші); 
5.21. Про урочисте відзначення на державному рівні у 2015 році 300 років з 

часу надання селищу Кути Косівського району Івано-Франківської області 
Магдебурзького права, реєстр. №2501 (Соловей Ю.І.). 
 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати законопроекти реєстр. №1174, №1187, №1220, №1221, №1410, 

№1412, №1469, №1526, №1606, №1773, №2016, №2097, №2106,  №2188, №2222, 
№2225, №2330-1, №2339, №2360, №2426, №2501 такими, що не суперечать 
положенням Конституції України. 

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

Рішення прийнято 
 

Різне: 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Пропозицію народного депутата України – члена Комітету Черненка О.М. 

щодо підготовки проекту Меморандуму про партнерство і співпрацю між 
Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя та 
офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні.  

 

УХВАЛИЛИ: 
Уповноважити Голову Комітету Князевича Р.П. на наступному засіданні 

Комітету підписати від імені Комітету Меморандум про партнерство і співпрацю 
між Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя 
та офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

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

Рішення прийнято 
 
2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України – члена Комітету Черненка О.М. про  

ініціювання народними депутатами України – членами Комітету розробки проекту 
Закону про референдум та створення на базі підкомітету з питань виборів і 
референдумів відповідної робочої групи.  

 

 Народним депутатом України – членом Комітету Черненком О.М. 
запропоновано: 

1. Народним депутатам України – членам Комітету надати пропозиції стосовно 
своєї участі у робочій групі щодо розробки проекту Закону про референдум. 

2. Створити робочу групу щодо розробки проекту Закону про референдум на 
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базі підкомітету з питань виборів і референдумів, персональний склад якої 
затвердити рішенням підкомітету. 

 
 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про обрання суддів на посади безстроково. 
 

ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 

ОБГОВОРЕННЯ:  Ткачук Г.В., Алєксєєв С.О., Ємець Л.О., Міщенко С.Г., 
Німченко В.І., Князевич Р.П.   

 

УХВАЛИЛИ: 
Внести на розгляд Верховної Ради України питання про обрання на посади  

суддів безстроково:  
Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Галічого Вадима 

Миколайовича; Самарського районного суду міста Дніпропетровська 
Мірошниченко Наталію Вячеславівну; Ворошиловського районного суду міста 
Донецька Цукурова Владислава Петровича; Київського районного суду міста 
Донецька Чудопалову Світлану Вікторівну; Пролетарського районного суду міста 
Донецька Кирилюк Наталію Анатоліївну; Орджонікідзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області Вайновського Артура Миколайовича, Гноєвого 
Сергія Сергійовича; Центрально-Міського районного суду міста Макіївки 
Донецької області Мащенко Світлану Василівну; Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області Довжанина Василя Михайловича; Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської області Ротмістренка Михайла 
Володимировича; Богуславського районного суду Київської області Кіхтенка 
Сергія Олександровича; Кіровського районного суду міста Кіровограда Поступайла 
Володимира Васильовича; Городоцького районного суду Львівської області 
Малахову-Онуфер Ангеліну Миколаївну; Золочівського районного суду Львівської 
області Бакаїм Марію Василівну; Миколаївського районного суду Львівської 
області Бачуна Олександра Ігоровича, Павліва Володимира Романовича; 
Мостиського районного суду Львівської області Кічака Юрія Васильовича; 
Стрийського міськрайонного суду Львівської області Ковалишин Наталію Іванівну; 
Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк Інну Олександрівну; 
Ленінського районного суду міста Миколаєва Рум'янцеву Надію Олексіївну; 
Ананьївського районного суду Одеської області Надєр Ліму Махді; Ізмаїльського 
міськрайонного суду Одеської області Пащенко Тетяну Павлівну; Ренійського 
районного суду Одеської області Бошкова Івана Дмитровича; Острозького 
районного суду Рівненської області Василевича Олега Вікторовича; Рівненського 
районного суду Рівненської області Штогуна Олександра Сергійовича; 
Куп'янського міськрайонного суду Харківської області Сіренко Юлію Юріївну; 
Каховського міськрайонного суду Херсонської області Марків Тетяну Анатоліївну 
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Чевилюк Зоряну 
Анатоліївну; Деснянського районного суду міста Чернігова Требух Наталію 
Володимирівну; Деснянського районного суду міста Києва Сенюту Вероніку 
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Олександрівну, Скрипку Оксану Іванівну; Дніпровського районного суду міста 
Києва Галагана Віталія Івановича; Подільського районного суду міста Києва 
Войтенко Тетяну Віталіївну; Шевченківського районного суду міста Києва 
Левицьку Тетяну Володимирівну, Сидорова Євгенія Вікторовича; 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду Букіну Лілію Євгенівну; 
Донецького окружного адміністративного суду Шинкарьову Ірину Віліївну, Чучка 
Владислава Михайловича; Запорізького окружного адміністративного суду 
Конишеву Олену Василівну; Київського окружного адміністративного суду 
Леонтовича Андрія Миколайовича; Рівненського окружного адміністративного 
суду Махаринця Дмитра Євгенійовича; Херсонського окружного 
адміністративного суду Морську Галину Михайлівну; Хмельницького окружного 
адміністративного суду Тарновецького Івана Ігоровича; окружного 
адміністративного суду міста Києва Костенка Дмитра Анатолійовича, Шрамко 
Юлію Теодорівну; господарського суду Вінницької області Нешик Ольгу 
Степанівну; господарського суду Сумської області Спиридонову Надію 
Олександрівну; господарського суду міста Києва Баранова Дмитра 
Олександровича, Коткова Олександра Васильовича. 

На момент голосування присутні 18  народних депутатів України – членів Комітету. 
«За» - 13 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 5  

Рішення прийнято 
 
 
 
 

Голова Комітету          Р.П. КНЯЗЕВИЧ 
 
 
 

Секретар Комітету       А.С. ЛОЗОВОЙ 
 
 
 

Відповідальний за підрахунок голосів     В.В. ГОЛУБ 
 

 


