
 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

 

 

 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя 

 

 

 

23 грудня 2015 року (середа) 

вул. М.Грушевського, 5, конференц-зал 

час: 11:00 

 

 

  

І. Питання, з опрацювання яких Комітет є  головним 

 

1.  Про пропозиції Комітету до проекту Закону про Державний бюджет 

України на 2016 рік, реєстр. № 3000 (Кабінет Міністрів України) 

Князевич Р.П. (Кирилюк Т.М.) 

 

2.  Про заяву ПИВОВАРСЬКОГО А.М. про відставку з посади Міністра 

інфраструктури України 

Доповідає: Князевич Р.П. (Шостак І.А.) 

 

3.  Проект Закону про внесення змін до статті 778 Цивільного кодексу України 

(щодо вдосконалення положень у сфері найму (оренди), реєстр. № 1383 

(Яценко А.В.) 

Доповідає: Грановський О.М. (Стешенко О.О.) 

 

4.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України (щодо вдосконалення адміністративного 

судочинства), реєстр. № 1458 (Осуховський О.І.) 

Доповідає: Сидорович Р.М. (Кошман А.В.) 

 

5.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо доповнення повноважень по вчиненню нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає 

нотаріусів, реєстр. № 1615 (Заболотний Г.М., Домбровський О.Г.) 

Доповідає: Алексєєв І.С. (Стешенко О.О.) 

 



6.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо посилення захисту прав осіб задіяних в 

антитерористичній операції чи військових діях, реєстр. № 1662 

(Купрієнко О.В. та інші) 

Доповідає: Грановський О.М. (Кошман А.В.) 

 

7.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо скасування неучасті України у воєнно-політичних союзах), реєстр. 

№ 1725 (Кишкар П.М.) 

Доповідає: Яніцький В.П. (Шостак І.А.) 

 

8.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо зупинення діяльності та заборони об'єднань громадян, реєстр. № 1893 

(Мосійчук І.В. та інші) 

Доповідає: Черненко О.М. (Шараг К.Д.) 

 

9.  Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо звернення до 

Президента України та Кабінету Міністрів України з питання ратифікації 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду, реєстр. № 2015 

(Долженков О.В. та інші) 

Доповідає: Агафонова Н.В. (Юр'єв С.Є.) 

 

10.  Проект Закону про внесення змін до статті 160 Кодексу адміністративного 

судочинства України (щодо строків складення повного тексту рішень), 

реєстр. № 2080а (Голубов Д.І.) 

Доповідає: Сидорович Р.М. (Храпач О.В.) 

 

11.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Центральну 

виборчу комісію" (щодо недопущення здійснення повноважень членом 

Комісії після закінчення строку повноважень), реєстр. № 2226а 

(Соболєв Є.В. та інші) 

Доповідає: Черненко О.М. (Шараг К.Д.) 

 

12.  Проект Постанови про відмову в обранні суддів, реєстр. № 2288а 

(Соболєв Є.В. та інші) 

Доповідає: Голуб В.В. (Марчук Р.В.) 

 

13.  Проект Закону про припинення повноважень осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, у зв'язку з закінченням строку їх повноважень, 

реєстр. № 2349а (Дерев'янко Ю.Б., Суслова І.М.) 

Доповідає: Агафонова Н.В. (Шостак І.А.) 

 

14.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів 

виконавчої влади, реєстр. № 2354а (Сироїд О.І. та інші) 

Доповідає: Новак Н.В. (Шараг К.Д.) 

 



15.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення 

права на справедливий суд" (щодо забезпечення наповнення резерву на 

заміщення вакантних посад суддів), реєстр. № 2429а (Кривошея Г.Г.) 

Доповідає: Македон Ю.М. (Марчук Р.В.) 

 

16.  Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" щодо 

продовження дії результатів кваліфікаційного іспиту для призначення на 

посаду судді, реєстр. № 2429а-1 (Писаренко В.В.) 

Доповідає: Македон Ю.М. (Марчук Р.В.) 

 

17.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" (щодо заборони недобросовісної передвиборної агітації 

під час проведення виборів), реєстр. № 2455а (Балога В.І.) 

Доповідає: Черненко О.М. (Желтова О.М.) 

 

18.  Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою, реєстр. № 2535 (Німченко В.І. та інші) 

Доповідає: Черненко О.М. (Шараг К.Д.) 

 

19.  Проект Постанови про встановлення мораторію на внесення змін до 

Конституції України на період агресії Російської Федерації проти України 

та про винесення на всенародне обговорення проекту змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади, реєстр. № 2548а (Ляшко О.В. та інші) 

Доповідає: Агафонова Н.В. (Юр'єв С.Є.) 

 

20.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду 

юстиції" (щодо вимог до кандидатів в члени Вищої ради юстиції обраних 

Верховною Радою України), реєстр. № 2841 (Ляшко О.В. та інші) 

Доповідає: Алєксєєв (Корнієнко-Зєнкова Н.М.) 

 

21.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень нотаріуса як спеціального суб'єкта 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстр. 

№ 2929 (Сидорович Р.М. та інші) 

Доповідає: Алексєєв І.С. (Стешенко О.О.) 

 

22.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення окремих положень організації проведення перших місцевих 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, 

реєстр. № 3075 (Гордєєв А.А. та інші) 

Доповідає: Черненко О.М. (Шараг К.Д.) 

 



 

  

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є  головним 
 

23.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо недопущення блокування діяльності засобів масової інформації), 

реєстр. № 1119 (Левченко Ю.В. та інші) 

Доповідає: Кіссе А.І. (Ткаченко О.Л.) 

 

24.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" 

(щодо рівності прав органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

соціального захисту населення при сплаті судового збору), реєстр. № 1828 

(Насалик І.С.) 

Доповідає: Ківалов С.В. (Марчук Р.В.) 

 

25.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за невиконання обов'язків народного депутата 

України, реєстр. № 2141а (Левченко Ю.В.) 

Доповідає: Алєксєєв С.О. (Юр'єв С.Є.) 

 

26.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, реєстр. № 2266 (Левченко Ю.В.) 

Доповідає: Кіссе А.І. (Сидоренко С.М.) 

 

27.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо окремих аспектів застосування запобіжних заходів 

у вигляді застави, тримання під вартою та оскарження окремих рішень у 

кримінальному провадженні), реєстр. № 2284 (Пашинський С.В., 

Вінник І.Ю.) 

Доповідає: Сторожук Д.А. (Кошман А.В.) 
 

28.  Проект Закону про громадські слухання, реєстр. № 2295а (Бойко О.П. та 

інші) 

Доповідає: Писаренко В.В. (Шостак І.А.) 

 

29.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових 

послуг, реєстр. № 2413а (Президент України) 

Доповідає: Соболєв С.В. (Кирилюк Т.М.) 

 

30.  Проект Закону про Збройні Сили територіальної оборони України, реєстр. 

№ 2415 (Петренко О.М.) 

Доповідає: Агафонова Н.В. (Шостак І.А.) 

 



31.  Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про 

добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо приведення 

положення про призначення місцевих виборів у відповідність з чинним 

законодавством), реєстр. № 2473а (Фельдман О.Б.) 

Доповідає: Черненко О.М. (Желтова О.М.) 

 

32.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну 

допомогу" (щодо запровадження спрощеної процедури визнання вантажів 

гуманітарною допомогою), реєстр. № 2609 (Юринець О.В. та інші) 

Доповідає: Сторожук Д.А. (Горлова О.В.) 

 

33.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо відновлення повного обсягу пенсійного забезпечення для 

працюючих пенсіонерів), реєстр. № 2698 (Крулько І.І. та інші) 

Доповідає: Яніцький В.П. (Котвицька О.О.) 

 

34.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого 

комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради), реєстр. 

№ 2800 (Сугоняко О.Л.) 

Доповідає: Лапін І.О. (Желтова О.М.) 

 

35.  Проект Закону про Добровольчий Український Корпус, реєстр. № 2851 

(Ярош Д.А.) 

Доповідає: Алєксєєв С.О. (Юр'єв С.Є.) 

 

36.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо розширення кола осіб, до яких не можуть бути 

застосовані окремі види запобіжних заходів), реєстр. № 3066 

(Луценко Ю.В. та інші) 

Доповідає: Сторожук Д.А. (Марчук Р.В.) 

 

37.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань 

проведення підприємствами теплоенергетики розрахунків за спожитий 

природний газ, реєстр. № 3068 (Мартовицький А.В.) 

Доповідає: Ємець Л.О. (Сидоренко С.М.) 

 

38.  Проект Закону про систему державної підтримки кінематографії, реєстр. № 

3081 (Княжицький М.Л. та інші) 

Доповідає: Ємець Л.О. (Котвицька О.О.) 

 

39.  Проект Закону про державну підтримку кінематографії в Україні, реєстр. № 

3081-1 (Кондратюк О.К. та інші) 

Доповідає: Ємець Л.О. (Котвицька О.О.) 

 



40.  Проект Закону про державну підтримку кінематографії в Україні, реєстр. № 

3081-д (Княжицький М.Л. та інші) 

Доповідає: Ємець Л.О. (Котвицька О.О.) 

 

41.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо керівництва єдиною державною системою цивільного захисту, 

реєстр. № 3086 (Кабінет Міністрів України) 

Доповідає: Денисенко А.С. (Придибайло А.Г.) 

 

42.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

військовослужбовцями, реєстр. № 3156 (Пашинський С.В. та інші) 

Доповідає: Іллєнко А.Ю. (Сидоренко С.М.) 

 

43.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань 

банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері 

відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення 

бізнесу в Україні), реєстр. № 3163 (Кабінет Міністрів України) 

Доповідає: Шпенов Д.Ю. (Корнієнко-Зєнкова Н.М.) 

 

44.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

криміналізації контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

реєстр. № 3254 (Пацкан В.В. та інші) 

Доповідає: Ємець Л.О. (Марчук Р.В.) 

 

45.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 

про рух провадження, реєстр. № 3262 (Паламарчук М.П. та інші) 

Доповідає: Ківалов С.В. (Марчук Р.В.) 

 

46.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо недопущення неповернення з-за кордону коштів в національній або 

іноземній валюті), реєстр. № 3298 (Мураєв Є.В.) 

Доповідає: Ткачук Г.В. (Стешенко О.О.) 

 

47.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні 

назви" щодо встановлення географічних назв, реєстр. № 3368 

(Горбунов О.В. та інші) 

Доповідає: Сторожук Д.А. (Котвицька О.О.) 
 

48.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо соціального захисту окремих категорій осіб, реєстр. № 3377 (Кабінет 

Міністрів України) 

Доповідає: Мельниченко В.В. (Горлова О.В.) 

 



49.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Регламент 

Верховної Ради України" (щодо вшанування пам'яті героїв "Небесної 

Сотні" та загиблих учасників антитерористичної операції), реєстр. № 3412 

(Барна О.С. та інші) 

Доповідає: Ємець Л.О. (Горлова О.В.) 

 

50.  Проект Закону про внесення змін до статті 31 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізму 

здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції), реєстр. 

№ 3423 (Ківалов С.В.) 

Доповідає: Алексєєв І.С. (Сидоренко С.М.) 

 

51.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення правового регулювання корпоративних відносин, 

реєстр. № 3427 (Помазанов А.В.) 

Доповідає: Ківалов С.В. (Стешенко О.О.) 

 

52.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

питань приватизації та державної реєстрації прав на об'єкти незавершеного 

будівництва, реєстр. № 3431 (Кабінет Міністрів України) 

Доповідає: Шпенов Д.Ю. (Тимченко Л.М.) 

 

53.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України), 

реєстр. № 3433 (Білецький А.Є. та інші) 

Доповідає: Шпенов Д.Ю. (Придибайло А.Г.) 

 

54.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України), 

реєстр. № 3433-1 (Веселова Н.В.) 

Доповідає: Шпенов Д.Ю. (Придибайло А.Г.) 

 

55.  Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), реєстр. № 3444 

(Кабінет Міністрів України) 

Доповідає: Соболєв С.В. (Кирилюк Т.М.) 

 

56.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо питань банківської таємниці, реєстр. № 3479 (Поляков М.А., 

Лубінець Д.В.) 

Доповідає: Грановський О.М. (Шевченко К.С.) 

 



57.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення правопорядку під час роботи Верховної Ради України, реєстр. 

№ 3518 (Кривохатько В.В.) 

Доповідає: Македон Ю.М. (Шевченко К.С.) 

 

58.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо врегулювання окремих аспектів благодійної діяльності), реєстр. 

№ 3543 (Развадовський В.Й.) 

Доповідає: Сторожук Д.А. (Котвицька О.О.) 

 

 

 

59. 

Організаційні питання 

Пропозиції Комітету до проекту Порядку денного четвертої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання 

Доповідає: Князевич Р.П.  

  

Різне 

 

 


