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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 22 

від  3 червня 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: 
Алєксєєв С.О., Голубов Д.І., Грановський О.М., Іллєнко А.Ю., Ківалов С.В., 
Кіссе А.І., Лапін І.О., Македон Ю.М., Мельниченко В.В., Німченко В.І., 
Новак Н.В., Помазанов А.В., Соболєв С.В., Сторожук Д.А., Черненко О.М., 
Яніцький В.П. 
 

 ВІДСУТНІ: 
 народні депутати України – члени Комітету: 
Агафонова Н.В., Алексєєв І.С., Голуб В.В., Денисенко А.С., Денисенко В.І., 
Ємець Л.О., Жеваго К.В., Лозовой  А.С., Міщенко С.Г., Писаренко В.В., 
Романюк Р.С., Сидорович Р.М., Супруненко О.І., Ткачук Г.В., Філатов Б.А., 
Шпенов Д.Ю. 
 

 ПРИСУТНІ: 
 Романюк Я.М. – Голова Верховного Суду України; Синиця О.Ф. – 
суддя Київського апеляційного господарського суду; Бондаренко Є.В. – 
начальник відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури 
України; Марущак А.М. – старший прокурор відділу процесуального 
керівництва Генеральної прокуратури України; Савка О.І. – слідчий з 
особливо важливих справ п’ятого слідчого відділу Головного слідчого 
управління Генеральної прокуратури України; Табахова О.С. – секретар 
Координатора Коаліції демократичних сил. 
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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. Про надання згоди на затримання та арешт (тримання під вартою) 
судді. 

2. Проект Постанови про План законодавчого забезпечення реформ в 
Україні, реєстр. №2986  (Гройсман В.Б. та інші). 

  
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

 
3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про національні 

меншини в Україні", реєстр. №1111 (Левченко Ю.В. та інші). 
4. Проект Закону про саморегулювальні організації, реєстр. №1444 

(Королевська Н.Ю.). 
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо кримінальної відповідальності за порушення порядку 
реєстрації та особистого голосування народними депутатами України), 
реєстр. №1522 (Рабінович В.З.). 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 
службу" (щодо вимоги політичної неупередженості), реєстр. №1596 
(Шурма І.М., Шпенов Д.Ю.). 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування, прокуратури і суду", реєстр. №1747 
(Чижмарь Ю.В.). 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених у порядку 
визначеному Законом України "Про очищення влади"), реєстр. №2063 
(Пташник В.Ю. та інші). 

9. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України (щодо відповідальності за публічне 
заперечення чи виправдання військовій агресії Російської Федерації по 
відношенню до України у 2014-2015 роках), реєстр. №2080 
(Артюшенко І.А.). 

10. Проект Закону про внесення змін до статті 182 Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо підтвердження легальності 
походження коштів, внесених у якості застави), реєстр. №2086 
(Каплін С.М.). 

11. Проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу 
України (щодо відповідальності за незаконне ввезення, придбання, 
збут або використання спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації), реєстр. №2125 (Гаврилюк М.В.). 
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12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення механізмів боротьби з тероризмом, 
реєстр. №2139 (Сироїд О.І. та інші). 

13. Проект Закону про внесення зміни до статті 364 Кримінального 
кодексу України щодо відповідальності за зловживання владою або 
службовим становищем при виконання Закону України "Про 
очищення влади", реєстр. №2314 (Дерев'янко Ю.Б., Суслова І.М.). 

14. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону 
прав на промислові зразки"(щодо зміни процедури отримання патентів 
на промислові зразки), реєстр. №2352 (Рибалка С.В.). 

15. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергового призову на військову службу під час 
мобілізації громадян, які ухиляються від сплати аліментів, 
реєстр. №2370 (Помазанов А.В. та інші). 

16. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про пробацію", 
реєстр. №2388 (Дмитренко О.М.). 

17. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо запобігання безпідставному 
притягненню до відповідальності громадян за участь у мирних 
зібраннях), реєстр. №2391 (Луценко І.В. та інші). 

18. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 
(щодо відповідальності за виготовлення, зберігання, розповсюдження 
матеріалів, які пропагують тоталітаризм та тероризм), реєстр. №2453 
(Дехтярчук О.В., Яніцький В.П.). 

19. Проект Закону про споживче кредитування, реєстр. №2455 
(Дзензерський Д.В. та інші). 

20. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових 
послуг, реєстр. №2456 (Дзензерський Д.В. та інші). 

21. Проект Закону про органи самоорганізації населення, реєстр. №2466 
(Власенко С.В. та інші). 

22. Проект Закону про загальні збори (конференції) членів територіальної 
громади за місцем проживання, реєстр. №2467 (Власенко С.В. та 
інші). 

23. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України (щодо оптимізації діяльності Верховної Ради України), 
реєстр. №2536 (Томенко М.В. та інші). 

24. Проект Закону про внесення змін до статей 19 і 20 Закону України 
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо 
контролю за виконанням нормативу робочих місць), реєстр. №2588 
(Кишкар П.М.).. 

25. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо уточнення порядку застосування податкового компромісу, 
реєстр. №2593 (Дерев'янко Ю.Б. та інші). 
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26. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо застосування податкового компромісу, реєстр. №2593-1 
(Єремеєв І.М. та інші). 

27. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 
(щодо підвищення відповідальності за порушення, пов'язані з 
корупційною складовою), реєстр. №2614 (Поляков М.А. та інші). 

28. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених), 
реєстр. №2685 (Усов К.Л., Луценко І.С.). 

29. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за злісну непокору вимогам 
адміністрації установи виконання покарань, реєстр. №2708 
(Пацкан В.В. та інші). 

30. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту трудових прав державних службовців, 
реєстр. №2727 (Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.). 

  
Різне. 

 

 СЛУХАЛИ: 
 Пропозицію Голови Комітету Князевича Р.П. про визначення 
народного депутата України Сторожука Д.А. відповідальним за підрахунок 
результатів під час відкритого голосування на засіданні Комітету 3 червня 
2015 року. 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 Визначити Сторожука Д.А. відповідальним за підрахунок результатів 
під час відкритого голосування на засіданні Комітету 3 червня 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 3 червня 2015 року. 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 Порядок денний засідання Комітету на 3 червня 2015 року затвердити. 
 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 16 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 1 

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

 
 1. СЛУХАЛИ: 
 Про надання згоди на затримання та арешт (тримання під вартою) судді 
господарського суду Одеської області Меденцева П.А. 
 

 ДОПОВІДАЧІ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
           Савка О.І. – слідчий з особливо важливих справ 
п’ятого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної 
прокуратури України 
 

 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 до Верховної Ради 
України Головою Верховного Суду України, про надання згоди на 
затримання та арешт (тримання під вартою) судді господарського суду 
Одеської області Меденцева Павла Анатолійовича. 
 2. Доповідачем від Комітету з цього питання 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 
 
 2. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Постанови про План законодавчого забезпечення реформ в 
Україні, реєстр. №2986 (Гройсман В.Б. та інші). 
 

 ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про План 
законодавчого забезпечення реформ в Україні (реєстр. № 2986) прийняти за 
основу та в цілому. 
 2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити Голову Комітету Князевича Р.П. 
 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 16 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 1 

Рішення прийнято 
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ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
 
 Народний депутат України – член Комітету Німченко В.І. 
запропонував розглянути проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо першочергового призову на військову 
службу під час мобілізації громадян, які ухиляються від сплати аліментів, 
реєстр. № 2370 (питання № 15 порядку денного засідання Комітету) 
першим серед законопроектів, з опрацювання яких Комітет не є головним. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: 
 Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергового призову на військову службу під час 
мобілізації громадян, які ухиляються від сплати аліментів, реєстр. №2370 
(Помазанов А.В. та інші). 
 

 ДОПОВІДАЧ: Німченко В.І. – народний депутат України, член 
Комітету 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням 
Конституції України. 
 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 14 
 «Проти» - 1 
 «Утримались» - 2 

Рішення прийнято 
 
 4. СЛУХАЛИ: 
 Пропозицію народних депутатів України – членів Комітету про 
процедуру розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет не є 
головним (питання з 3 по 14 та з 16 по 30 порядку денного засідання 
Комітету). 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 Розглядати питання з 3 по 14 та з 16 по 30 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» - 15 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 2 

Рішення прийнято 
 
 5. СЛУХАЛИ: 
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 Про проекти Законів: 
 5.1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
національні меншини в Україні", реєстр. №1111 (Левченко Ю.В. та інші); 
 5.2. Проект Закону про саморегулювальні організації, реєстр. №1444 
(Королевська Н.Ю.); 
 5.3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо кримінальної відповідальності за порушення порядку 
реєстрації та особистого голосування народними депутатами України), 
реєстр. №1522 (Рабінович В.З.); 
 5.4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
державну службу" (щодо вимоги політичної неупередженості), 
реєстр. №1596 (Шурма І.М., Шпенов Д.Ю.); 
 5.5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду", реєстр. №1747 (Чижмарь Ю.В.); 
 5.6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених у порядку 
визначеному Законом України "Про очищення влади"), реєстр. №2063 
(Пташник В.Ю. та інші); 
 5.7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України (щодо відповідальності за 
публічне заперечення чи виправдання військовій агресії Російської Федерації 
по відношенню до України у 2014-2015 роках), реєстр. №2080 
(Артюшенко І.А.); 
 5.8. Проект Закону про внесення змін до статті 182 Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо підтвердження легальності 
походження коштів, внесених у якості застави), реєстр. №2086 (Каплін С.М.); 
 5.9. Проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального 
кодексу України (щодо відповідальності за незаконне ввезення, придбання, 
збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання 
інформації), реєстр. №2125 (Гаврилюк М.В.); 
 5.10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення механізмів боротьби з тероризмом, 
реєстр. №2139 (Сироїд О.І. та інші); 
 5.11. Проект Закону про внесення зміни до статті 364 Кримінального 
кодексу України щодо відповідальності за зловживання владою або 
службовим становищем при виконання Закону України "Про очищення 
влади", реєстр. №2314 (Дерев'янко Ю.Б., Суслова І.М.); 
 5.12. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
охорону прав на промислові зразки"(щодо зміни процедури отримання 
патентів на промислові зразки), реєстр. №2352 (Рибалка С.В.); 
 5.13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про пробацію", 
реєстр. №2388 (Дмитренко О.М.); 
 5.14. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо запобігання безпідставному 
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притягненню до відповідальності громадян за участь у мирних зібраннях), 
реєстр. №2391 (Луценко І.В. та інші); 
 5.15. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо відповідальності за виготовлення, зберігання, 
розповсюдження матеріалів, які пропагують тоталітаризм та тероризм), 
реєстр. №2453 (Дехтярчук О.В., Яніцький В.П.); 
 5.16. Проект Закону про споживче кредитування, реєстр. №2455 
(Дзензерський Д.В. та інші); 
 5.17. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг, 
реєстр. №2456 (Дзензерський Д.В. та інші); 
 5.18. Проект Закону про органи самоорганізації населення, 
реєстр. №2466 (Власенко С.В. та інші); 
 5.19. Проект Закону про загальні збори (конференції) членів 
територіальної громади за місцем проживання, реєстр. №2467 (Власенко С.В. 
та інші); 
 5.20. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України (щодо оптимізації діяльності Верховної Ради України), 
реєстр. №2536 (Томенко М.В. та інші); 
 5.21. Проект Закону про внесення змін до статей 19 і 20 Закону України 
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо контролю за 
виконанням нормативу робочих місць), реєстр. №2588 (Кишкар П.М.); 
 5.22. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо уточнення порядку застосування податкового компромісу, 
реєстр. №2593 (Дерев'янко Ю.Б. та інші); 
 5.23. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо застосування податкового компромісу, реєстр. №2593-1 
(Єремеєв І.М. та інші); 
 5.24. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо підвищення відповідальності за порушення, пов'язані з 
корупційною складовою), реєстр. №2614 (Поляков М.А. та інші); 
 5.25. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених), 
реєстр. №2685 (Усов К.Л., Луценко І.С.); 
 5.26. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації 
установи виконання покарань, реєстр. №2708 (Пацкан В.В. та інші); 
 5.27. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту трудових прав державних службовців, реєстр. №2727 
(Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.). 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 Визнати законопроекти реєстр. №1111, №1444, №1522, №1596, №1747, 
№2063, №2080, №2086, №2125, №2139, №2314, №2352, №2388, №2391, 
№2453, №2455, №2456, №2466, №2467, №2536, №2588, №2593, №2593-1, 
№2614, №2685, №2708, №2727 такими, що не суперечать положенням 
Конституції України. 
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На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 15 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 2 

Рішення прийнято 
 

 
Різне: 

 
1. СЛУХАЛИ: 

 Про повернення матеріалів щодо обрання Синиці О.Ф. на посаду судді 
Вищого господарського суду України до Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України. 
 

 ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету 
 

 ОБГОВОРЕННЯ: Німченко В.І. – народний депутат України, член 
Комітету 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 Рекомендувати Голові Верховної Ради України повернути матеріали 
щодо обрання Синиці О.Ф. на посаду судді Вищого господарського суду 
України до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
 
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету. 
 «За» - 16 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 1 

Рішення прийнято 
 
 
 

Голова Комітету             Р.П. КНЯЗЕВИЧ 
 
 
 
Секретар Комітету       А.С. ЛОЗОВОЙ 
 
 
Відповідальний 
за підрахунок голосів       Д.А. СТОРОЖУК 


