
 
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  № 19 

від  20 травня 2015 р. 
 
 

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., Іллєнко А.Ю., 
Кіссе А.І., Македон Ю.М., Мельниченко В.В., Міщенко С.Г., 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: 
Агафонова Н.В., Грановський О.М., Денисенко А.С., Денисенко В.І., 
Ємець Л.О., Жеваго К.В., Ківалов С.В., Лапін І.О., Лозовой  А.С., 
Німченко В.І., Писаренко В.В., Шпенов Д.Ю. 
 

 ПРИСУТНІ: 
 Матейченко К.В. – народний депутат України; Пташник В.Ю. – 
народний депутат України; Янчук А.В. – заступник Міністра юстиції 
України; Панасюк В.В. – заступник директора департаменту юстиції і 
безпеки Міністерства юстиції України; Баєв В.В. – заступник директора 
Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції 
України; Романчук В.С. – заступник директора департаменту фінансів 
органів державного управління Міністерства фінансів України; 
Холоднюк З.В. – голова Державної судової адміністрації України;        
Скочко О.О. – помічник-консультант народного депутата України    
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Різаненка П.О. 
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 деяких законів України (щодо 
захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою 
відповідальністю), реєстр. №1048 (Міщенко С.Г.) 

2. Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального 
кодексу України щодо терміну дії судового рішення реєстр. №1160 
(Власенко С.В.) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 
призначення на посади заступників керівників органів державної 
влади), реєстр. №1224 (Пинзеник В.М., Гринів І.О.) 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо встановлення строку видачі виконавчих документів), 
реєстр. №1225 (Різаненко П.О.) 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання питання одержання копії судового 
рішення, реєстр. №1486 (Кожем'якін А.А.) 

6. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 
Кабінет Міністрів України" (щодо обов'язковості онлайн-трансляції 
засідань Кабінету Міністрів України), реєстр. №1685 (Томенко М.В.) 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони стягнення у безспірному порядку за договором 
про надання споживчого кредиту, реєстр. №2176 (Вілкул О.Ю., 
Колєсніков Д.В.) 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
вимог до кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів, 
реєстр. №2224 (Матейченко К.В.) 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про безоплатну 
правову допомогу" (щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб), реєстр. №2373 (Пацкан В.В. та інші) 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо забезпечення справедливості, прозорості, своєчасності 
та ефективності виконання судових рішень), реєстр. №2572 
(Сторожук Д.А. та інші) 

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення окремих положень з питань судоустрою 
реєстр. №2860 (Князевич Р.П.) 

12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сплати судового збору реєстр. №2862 (Кабінет Міністрів 
України) 
 

 ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
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13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо уникнення корупції працівниками Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб, реєстр. №1360 (Соболєв С.В.) 

14. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
встановлення відповідальності за керування транспортними засобами 
або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп'яніння, реєстр. №1373 (Яценко А.В.) 

15. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 
(щодо посилення відповідальності за незаконне заволодіння 
транспортним засобом), реєстр. №1374 (Яценко А.В.) 

16. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 
порушення законодавства про військовий обов'язок, військову службу, 
оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, реєстр. №1783 
(Кишкар П.М.) 

17. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо відповідальності народних депутатів та депутатів 
місцевих рад за невиконання ними обов'язків щодо особистого 
голосування), реєстр. № 2064 (Дерев'янко Ю.Б. та інші) 

18. Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Регламенту Верховної 
Ради України (щодо скорочення днів трансляції пленарних засідань), 
реєстр. № 2075 (Рабінович В.З.) 

19. Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кримінально-
виконавчого кодексу України (щодо приведення у відповідність до 
Податкового кодексу України), реєстр. №2274 (Дроздик О.В.) 

20. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України (щодо уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови 
та інші акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили 
чинність), реєстр. №2359 (Голубов Д.І.) 

21. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України (щодо процедури розгляду питання про відповідальність 
Кабінету Міністрів України), реєстр. №2372 (Каплін С.М.) 

22. Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України "Про 
Державний земельний кадастр" (щодо врегулювання підстав 
скасування державної реєстрації земельної ділянки за рішенням суду), 
реєстр. №2412 (Голубов Д.І.) 

23. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо надання можливості засудженим особам брати участь у 
захисті України), реєстр. №2416 (Петренко О.М.) 

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

25. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за 
пропаганду ідей нацизму), реєстр. №2521 (Фельдман О.Б.) 
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26. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
відновлення існуючих раніше прав і свобод, реєстр. №2523 
(Королевська Н.Ю. та інші) 

27. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді, реєстр. 
№2545 (Власенко С.В.) 
 

 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 20 травня 
2015 року. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Визначити Сидоровича Р.М. відповідальним за підрахунок результатів 
під час відкритого голосування на засіданні Комітету 20 травня 2015 року. 
 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 18 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

 СЛУХАЛИ: 
 Інформацію Голови Комітету про проект порядку денного засідання 
Комітету з питань правової політики та правосуддя на 20 травня 2015 року. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Порядок денний засідання Комітету на 20 травня 2015 року затвердити. 
 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 18 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

 СЛУХАЛИ: 
 Пропозицію народного депутата України Алексєєва І.С. щодо розгляду 
питання 12 порядку денного засідання Комітету (проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору 
реєстр. №2862) першим. 
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 УХВАЛИЛИ: 
 Розглянути питання 12 порядку денного засідання Комітету першим 
(проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сплати судового збору, реєстр. №2862). 
 
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 16 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 3 

Рішення прийнято 
 

 СЛУХАЛИ: 
 Пропозицію народного депутата України Голуба В.В. щодо розгляду 
питання 11 порядку денного засідання Комітету (проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих 
положень з питань судоустрою реєстр. №2860) другим. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Розглянути питання 11 порядку денного засідання Комітету другим 
(проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення окремих положень з питань судоустрою реєстр. №2860). 
 

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

Рішення прийнято 
 

 СЛУХАЛИ: 
 Інформацію Голови Комітету про затвердження порядку денного 
засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя на 20 травня 
2015 року з урахуванням пропозицій народних депутатів України – членів 
Комітету Алексєєва І.С. та Голуба В.В. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Порядок денний засідання Комітету на 20 травня 2015 року з 
урахуванням пропозицій народних депутатів України – членів Комітету 
Алексєєва І.С. та Голуба В.В. затвердити. 
 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 18 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 
 

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

 1. СЛУХАЛИ: 
 Про Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сплати судового збору, реєстр. № 2862 (Кабінет Міністрів 
України). 
 

 ДОПОВІДАЧІ: Алєксєєв І.С. – голова підкомітету з питань діяльності 
органів юстиції та виконання рішень судів 
 Янчук А.В. – заступник Міністра юстиції України 
 
 ОБГОВОРЕННЯ: Холоднюк З.В. Сидорович Р.М., Алексєєв С.О., 
Алєксєєв І.С. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору 
(реєстр. № 2862) прийняти за основу. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначено народного депутата України – члена 
Комітету Алексєєва І.С. 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 15 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 3 

Рішення прийнято 
 

 2. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення окремих положень з питань судоустрою, 
реєстр. №2860 (Князевич Р.П.). 
 
 ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
окремих положень з питань судоустрою (реєстр. № 2860) прийняти за основу 
та в цілому. 
 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 
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 3. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 
захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою 
відповідальністю), реєстр. № 1048 (Міщенко С.Г.). 
 
 ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та 
гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю) (реєстр. 
№ 1048) за основу. 
 2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначено народного депутата України – члена Комітету 
Мельниченка В.В. 
 

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 Цивільного процесуального 
кодексу України щодо терміну дії судового рішення, реєстр. № 1160 
(Власенко С.В.). 
 
 ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 
 ОБГОВОРЕННЯ: Помазанов А.В., Сидорович Р.М., Міщенко С.Г. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо терміну дії 
судового рішення (реєстр. № 1160) відхилити. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначено народного депутата України – члена 
Комітету Грановського О.М. 
 

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

Рішення прийнято 
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 5. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
призначення на посади заступників керівників органів державної влади, 
реєстр. № 1224 (Пинзеник В.М., Гринів І.О.). 
 
 ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 
 ОБГОВОРЕННЯ: Алексєєв І.С., Сидорович Р.М. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо призначення на посади заступників 
керівників органів державної влади (реєстр. № 1224), повернути суб’єктам 
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 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 17 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

 6. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо встановлення строку видачі виконавчих документів), 
реєстр. № 1225 (Різаненко П.О.). 
 
 ДОПОВІДАЧІ: Скочко О.О. – помічник-консультант народного 
депутата України Різаненка П.О. 
           Яніцький В.П. – заступник Голови Комітету 
 
 ОБГОВОРЕННЯ: Сторожук Д.А., Князевич Р.П., Алексєєв І.С. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення строку 
видачі виконавчих документів) (реєстр. №1225) повернути суб’єкту права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету 
Яніцького В.П. 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 18 
 «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 справедливості, прозорості, своєчасності та 
ефективності виконання судових рішень), реєстр. № 2572 (Сторожук Д.А. та 
інші). 
 
 ДОПОВІДАЧІ: Сторожук Д.А. – народний депутат України 
           Яніцький В.П. – заступник Голови Комітету 
 
 ОБГОВОРЕННЯ: Сидорович Р.М., Сторожук Д.А., Помазанов А.В., 
Алексєєв І.С., Яніцький В.П., Міщенко С.Г., Князевич Р.П. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення 
справедливості, прозорості, своєчасності та ефективності виконання судових 
рішень) (реєстр. № 2572) прийняти за основу. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету 
Яніцького В.П. 
 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 18 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

 8. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання питання одержання копії судового рішення, 
реєстр. № 1486 (Кожем'якін А.А.). 
 
 ДОПОВІДАЧ: Сидорович Р.М. – співголова підкомітету з питань 
цивільного, господарського та адміністративного судочинства 
 
 ОБГОВОРЕННЯ: Помазанов А.В., Сидорович Р.М., Соболєв С.В., 
Алексєєв І.С., Міщенко С.Г. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання 
одержання копії судового рішення (реєстр. № 1486) прийняти за основу. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити народного депутата України – члена 
Комітету Сидоровича Р.М. 
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На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 14 
 «Проти» - 1 
 «Утримались» - 2 

Рішення прийнято 
 

 9. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 
Кабінет Міністрів України" (щодо обов'язковості онлайн-трансляції засідань 
Кабінету Міністрів України), реєстр. № 1685 (Томенко М.В.). 
 
 ДОПОВІДАЧ: 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: Алексєєв І.С., Новак Н.В., Князевич Р.П., 
Ткачук Г.В., Помазанов А.В. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до статті 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо 
обов'язковості онлайн-трансляції засідань Кабінету Міністрів України) 
(реєстр. № 1685) прийняти за основу. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету 
Князевича Р.П. 
 

На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 13 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 4 

Рішення прийнято 
 

 10. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони стягнення у безспірному порядку за договором про 
надання споживчого кредиту, реєстр. №2176 (Вілкул О.Ю., Колєсніков Д.В.). 
 

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

 Помазанов А.В. запропонував народним депутатам України – членам 
Комітету задовольнити письмове прохання автора законопроекту, 
народного депутата України  Вілкула О.Ю., стосовно перенесення розгляду 
проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо заборони стягнення у безспірному порядку за договором про надання 
споживчого кредиту (реєстр. №2176) на наступне засідання Комітету. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо заборони стягнення у безспірному порядку 
за договором про надання споживчого кредиту (реєстр. № 2176) на наступне 
засідання Комітету. 
 

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 деяких законів України щодо 
вимог до кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів, 
реєстр. № 2224 (Матейченко К.В.). 
 
 ДОПОВІДАЧІ: Матейченко К.В. – народний депутат України 
        Черненко О.М. – співголова підкомітету з питань виборів і референдумів 
 
 ОБГОВОРЕННЯ: Новак Н.В., Сидорович Р.М. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо вимог до кандидатів на 
посади сільських, селищних та міських голів (реєстр. № 2224) відхилити. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити народного депутата України – члена 
Комітету Черненка О.М. 
 
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 16 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 2 

Рішення прийнято 
 
 12. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
безоплатну правову допомогу" (щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб), реєстр. № 2373 (Пацкан В.В. та інші). 
 
 ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. – співголова підкомітету з питань 
звільнення суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів 
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 ОБГОВОРЕННЯ: Сидорович Р.М. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (реєстр. №2373), 
прийняти за основу. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду 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» - 17 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 

Рішення прийнято 
 

 

 
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

 
 

 Народний депутат України – член Комітету Алексєєв І.С. 
запропонував розглянути проект Закону про внесення змін до Регламенту 
Верховної Ради України щодо процедури розгляду питання про 
відповідальність Кабінету Міністрів України, реєстр. №2372 (питання №21 
порядку денного засідання Комітету) першим серед законопроектів, з 
опрацювання яких Комітет не є головним. 
 
 

 13. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України (щодо процедури розгляду питання про відповідальність Кабінету 
Міністрів України), реєстр. № 2372 (Каплін С.М.). 
 
 ДОПОВІДАЧ: Соболєв С.В. – народний депутат України, член 
Комітету 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Визнати законопроект таким, що суперечить положенням Конституції 
України. 
 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 14 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 3 

Рішення прийнято 
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 14. СЛУХАЛИ: 
 Пропозицію народних депутатів України – членів Комітету про 
процедуру розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет не є 
головним (питання з 13 по 20 та з 22 по 27 порядку денного засідання 
Комітету). 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 Розглядати питання з 13 по 20 та з 22 по 27 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 
 
 15. СЛУХАЛИ: 
 Про проекти Законів: 
 15.1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
уникнення корупції працівниками Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, реєстр. № 1360 (Соболєв С.В.); 
 15.2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
встановлення відповідальності за керування транспортними засобами або 
суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння, реєстр. № 1373 (Яценко А.В.); 
 15.3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
посилення відповідальності за незаконне заволодіння транспортним 
засобом), реєстр. № 1374 (Яценко А.В.); 
 15.4. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 
законодавства про військовий обов'язок, військову службу, оборону, 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію, реєстр. № 1783 (Кишкар П.М.); 
 15.5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
відповідальності народних депутатів та депутатів місцевих рад за 
невиконання ними обов'язків щодо особистого голосування), реєстр. № 2064 
(Дерев'янко Ю.Б. та інші); 
 15.6. Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Регламенту 
Верховної Ради України (щодо скорочення днів трансляції пленарних 
засідань), реєстр. № 2075 (Рабінович В.З.); 
 15.7. Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кримінально-
виконавчого кодексу України (щодо приведення у відповідність до 
Податкового кодексу України), реєстр. № 2274 (Дроздик О.В.); 
 15.8. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України (щодо уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови та інші 
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акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили чинність), 
реєстр. № 2359 (Голубов Д.І.); 
 15.9. Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України 
"Про Державний земельний кадастр" (щодо врегулювання підстав скасування 
державної реєстрації земельної ділянки за рішенням суду), реєстр. № 2412 
(Голубов Д.І.); 
 15.10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо надання можливості засудженим особам брати участь у 
захисті України), реєстр. № 2416 (Петренко О.М.); 
 15.11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо авторського права і суміжних прав, реєстр. № 2447 
(Пташник В.Ю. та інші); 
 15.12. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за пропаганду ідей 
нацизму), реєстр. № 2521 (Фельдман О.Б.); 
 15.13. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод, реєстр. № 2523 
(Королевська Н.Ю. та інші); 
 15.14. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді, реєстр. 
№ 2545 (Власенко С.В.). 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Визнати законопроекти реєстр. №1360, №1373, №1374, №1783, №2064, 
№2075, №2274, №2359, №2412, №2416, №2447, №2521, №2523, №2545 
такими, що не суперечать положенням Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 16 
 «Проти» - 0 

«Утримались» - 1 
Рішення прийнято 

 
 

 

Різне: 
 
 1) Голова Комітету Князевич Р.П. запросив народних депутатів 
України – членів Комітету взяти участь 21 травня 2015 року о 14:30 год. в 
урочистому засіданні Комітету з нагоди підписання Меморандуму про 
співпрацю між Комітетом з питань правової політики та правосуддя 
Верховної Ради України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.  
 
 2) Голова Комітету Князевич Р.П. проінформував народних депутатів 
України – членів Комітету щодо необхідності визначення лише одного голови 
підкомітету серед тих підкомітетів, які очолюється двома і більше 
співголовами підкомітетів. 
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3) Голова Комітету Князевич Р.П. проінформував народних депутатів 

України – членів Комітету щодо подальшого розгляду Верховною Радою 
України питання про обрання суддів безстроково. 
 
 
 
 
Голова Комітету                       Р.П. КНЯЗЕВИЧ 
 
 
 
Секретар Комітету                                                       А.С. ЛОЗОВОЙ 
 
 
 
Відповідальний  
за підрахунок голосів          Р.М. СИДОРОВИЧ 


