
Інформація

про роботу Комітету Верховної Ради України 

з питань правової політики 

за періодроботиВерховної Ради України 

сьомогоскликання

(2012 – 2014)



 Постановою Верховної Ради України від 25 грудня 2012 року № 11-VII «Про комітети 
Верховної Ради України сьомого скликання» було затверджено перелік комітетів Верховної 
Ради України. 

Комітет з питань правової політики зазначеною Постановою Верховної Ради
України затверджено у складі 15 народних депутатів України - представників всіх фракцій
у парламенті, а саме:

Писаренко Валерій Володимирович –
голова Комітету, народний депутат України, фракція Партії регіонів;

Швець Віктор Дмитрович –
перший заступник голови Комітету, народний депутат України, фракція Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»;

Гузенко Костянтин Олександрович –
заступник голови Комітету - народний депутат України, фракція Партії регіонів;

Дунаєв Сергій Володимирович –
заступник голови Комітету, народний депутат 
України, фракція Партії регіонів, з 8 квітня 2014 року не входить до складу будь-якої фракції;

Агафонова Наталія Володимирівна –
секретар Комітету, народний депутат України, фракція Політичної партії «УДАР Віталія
Кличка»;



Керівний склад Комітету

ПИСАРЕНКО

Валерій 

Володимирович –

Голова Комітету

ШВЕЦЬ

Віктор Дмитрович –

перший заступник 

Голови Комітету

ГУЗЕНКО 

Костянтин 

Олександрович –

заступник Голови 

Комітету

ДУНАЄВ 

Сергій

Володимирович –

заступник Голови 

Комітету

АГАФОНОВА 

Наталія 

Володимирівна –

секретар Комітету



 члени Комітету:
Балога Павло Іванович – народний депутат України, фракція Партії регіонів, з 16 квітня

2013 року не входить до складу будь-якої фракції;
Брайко Сергій Борисович – народний депутат України, фракція Партії регіонів, з 6 червня 

2014 року не входить до складу будь-якої фракції, з 2 липня 2014 року входить до депутатської 
групи «За мир і стабільність»;

Жеваго Костянтин Валентинович – народний депутат України, не входить до складу будь-
якої фракції;

Катеринчук Микола Дмитрович – народний депутат України, фракція Всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина»;

Левченко Микола Олександрович – народний депутат України, фракція Партії регіонів;
Міщенко Сергій Григорович – народний депутат України, не входить до складу будь-якої 

фракції;
Мохник Андрій Володимирович – народний депутат України, член фракції Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода» (повноваження народного депутата Мохника А.В. достроково припинено 
згідно з Постановою Верховної Ради України від 28.02.2014 р. № 835-VII);

Поляков Василь Леонідович – народний депутат України, фракція Партії регіонів, з 8 квітня 
2014 року не входить до складу будь-якої фракції;

Симоненко Петро Миколайович – народний депутат України, фракція Комуністичної партії 
України, з 24 липня 2014 року не входить до складу будь-якої фракції;

Соболєв Сергій Владиславович – народний депутат України, фракція Всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина».

http://zakon.nau.ua/doc/?code=835-18


 Пізніше до складу Комітету також увійшли:

Зац Олександр Вікторович – народний депутат України, фракція Партії регіонів 
(Постанова Верховної Ради України від 18.04.2013 р. № 220-VII);

Лопачак Маркіян Романович – народний депутат України, член фракції 
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (замість Мохника А.В., Постанова Верховної Ради 
України від 19.06.2014 р. № 1524-VII).

Усі члени Комітету з вищою освітою, 10 із них – вищою юридичною освітою. Серед 
членів Комітету 5 кандидатів юридичних наук, 2 кандидати економічних наук. 

На час завершення повноважень Верховної Ради України сьомого скликання за 
належністю до фракцій та груп народні депутати України – члени Комітету розподілилися 
так: від 

фракції Партії регіонів – 4
фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 3
фракції Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» – 1
фракції Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 1
депутатської групи «За мир і стабільність» – 1
позафракційні – 5



 У складі Комітету діяло 7 підкомітетів:

- підкомітет з питань правової політики, нормативно-правових актів, стандартів нормотворчої

діяльності та планування законодавчої діяльності Верховної Ради України, 

голова підкомітету – Брайко Сергій Борисович;

- підкомітет з питань конституційного судочинства, 

голова підкомітету – Зац Олександр Вікторович;

- підкомітет з питань внесення змін до Конституції України та Конституції Автономної 

Республіки Крим, конституційного законодавства, оцінки відповідності законопроектів та 

проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України, 

голова підкомітету – Левченко Микола Олександрович;

- підкомітет з питань цивільного законодавства, 

голова підкомітету – Поляков Василь Леонідович;

- підкомітет з питань адміністративного законодавства,

голова підкомітету – Катеринчук Микола Дмитрович;

- підкомітет з питань організації та діяльності органів юстиції і виконавчої служби, 

голова підкомітету – Мохник Андрій Володимирович (до 28 лютого 2014 року);

- підкомітет з питань організації та діяльності нотаріату, 

голова підкомітету – Міщенко Сергій Григорович (до 4 липня 2013 року).
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 Організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення 
діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, організацію 
проведення його засідань тощо здійснював секретаріат Комітету.

Відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та Предметів 
відання комітетів Верховної Ради України сьомого скликання та Спеціальної контрольної 
комісії Верховної Ради України з питань приватизації (додаток до Постанови Верховної 
Ради України № 11-VII від 25 грудня 2012 року) до предметів відання Комітету з питань 
правової політики у Верховній Раді України VІІ скликання віднесено наступні питання:   

- правова політика, нормативно-правові акти;
- конституційне законодавство (крім питань, віднесених до предметів відання інших 

комітетів);
- конституційне судочинство;
- внесення змін до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим;

оцінка відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України 
Конституції України;

- стандарти нормотворчої діяльності та планування законодавчої діяльності Верховної 
Ради України;

- цивільне законодавство;
- адміністративне законодавство;
- організація та діяльність органів юстиції;
- організація та діяльність виконавчої служби;
- організація та діяльність нотаріату.



 За звітний період Комітет провів 23 засідання, на яких розглянуто 300 питань. Серед 
них головне місце займали питання, пов’язані з розробкою і опрацюванням проектів нових 
законодавчих актів, законопроектів про внесення змін і доповнень до чинних кодексів та 
законів. З основної маси розглянутих законопроектів Комітет виступав як головний, крім 
того, надавав висновки щодо відповідності законопроектів та проектів інших актів 
Верховної Ради України Конституції України, по яких головними були визначені інші 
комітети.

За період повноважень з грудня 2012 року по листопад 2014 року Верховна Рада 
України сьомого скликання прийняла в цілому 6 законів і 16 постанов Верховної Ради 
України, щодо яких Комітет був визначений головним, зокрема:

Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» від 19 вересня 
2013 року № 586-VII;

Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 
лютого 2014 року № 742-VII;

Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із 
Конституцією України» від 23 лютого 2014 року № 763-VII;

Закон України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про визнання таким, 
що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України» від 27 лютого 2014 
року № 798-VII;



Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах» 
від 13 травня 2014 року № 1253-VII.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань 
оціночної діяльності» від 29 травня 2014 року № 1284-VII.

Основними питаннями, які вивчались і розглядались на Комітеті це питання внесення 
змін до Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд України», 
удосконалення Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, 
адміністративного законодавства, законодавства про державну реєстрацію актів цивільного 
стану, законодавства про організацію та діяльність органів юстиції, виконавчої служби, 
нотаріату, стандартів нормотворчої діяльності.

Комітетом з питань правової політики за час його функціонування у Верховній Раді 
України сьомого скликання розглянуто щодо їх відповідності положенням Конституції 
України 715 законодавчих актів.

За предметом відання Комітету щодо внесення змін до Конституції України на 
засіданнях Комітету було розглянуто 4 законопроекти про внесення змін до Конституції 
України (реєстр. №№ 0976, 0977, 2049, 2322а), з яких законопроект реєстр. № 2049 було 
прийнято Верховною Радою України в цілому як Закон України «Про внесення змін до 
статті 98 Конституції України» від 19 вересня 2013 року № 586-VII.



За предметом відання Комітету щодо конституційного судочинства на засіданнях 
Комітету було розглянуто 3 законопроекти про внесення змін до окремих положень Закону 
України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. №№ 2439, 2724, 3514). 

За предметом відання Комітету щодо цивільного законодавства на засіданнях 
Комітету було розглянуто 22 законопроекти щодо вдосконалення цивільного законодавства, 
зокрема про внесення змін до Цивільного кодексу України та інших актів (реєстр. №№ 0923, 
0925, 1145, 1157, 2142а, 2202, 2220а, 2319, 2480, 2567а, 2574а, 2610а, 2641, 2793, 2947, 3070, 
3155, 3231, 3342, 3403, 3462,3825), з яких законопроект реєстр. № 2220а було прийнято 
Верховною Радою України за основу.

За предметом відання Комітету щодо організації та діяльності органів юстиції на 
засіданнях Комітету було розглянуто 1 законопроект (реєстр. № 2931).

За предметом відання Комітету щодо організації та діяльності виконавчої служби 
на засіданнях Комітету було розглянуто 8 законопроектів (реєстр. №№ 1048, 2120а, 2159, 
2278а, 2328а, 2976, 3192, 3434).

За предметом відання Комітету щодо організації та діяльності органів нотаріату на 
засіданнях Комітету було розглянуто 12 законопроектів (реєстр. №№ 1105, 2187а, 2323а, 
2567, 2866, 3077, 3078, 3237, 3313, 3336, 4405, 4582), з яких законопроект реєстр. № 3237 було 
прийнято Верховною Радою України за основу, а законопроект реєстр. № 4582 було прийнято 
в цілому як Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах» 
від 13 травня 2014 року № 1253-VII.



В період роботи Верховної Ради України 7 скликання, Комітет провів парламентські 
слухання на тему: «Про стан виконання судових рішень в Україні» (22 травня 2013 року).

Однією з важливих ділянок роботи Комітету з питань правової політики був розгляд 
звернень громадян з питань предметів діяльності Комітету, а також щодо рішень судів, 
виконання рішень суду чи інших органів, скарги на дії суддів та правоохоронних органів тощо. 
Протягом сьомого скликання до Комітету надійшло 1802 таких звернення. Багато з них 
містили пропозиції щодо вдосконалення чинних або видання нових законодавчих актів. Деякі 
пропозиції були враховані у законопроектній роботі. 

Особлива увага приділялася висвітленню діяльності Комітету з питань правової 
політики. Постійно готувалися та розповсюджувалися в засобах масової інформації матеріали 
про основні напрями законотворчої роботи Комітету, про підготовлені та розглянуті проекти 
законодавчих актів тощо. Інформація про роботу Комітету також висвітлювалася на веб-сайті 
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та офіційному веб-сайті 
Верховної Ради України.

Народні депутати України – члени Комітету, як правило, брали активну участь у 
підготовці та обговоренні законопроектів, інших питань, що виносились на розгляд Комітету. 



Великий обсяг роботи виконав секретаріат Комітету із забезпечення діяльності 
народних депутатів України – членів Комітету. Це підготовка до розгляду законопроектів та 
проектів постанов Верховної Ради України тощо.

Робота Комітету та його секретаріату будувалася у тісній взаємодії із структурними 
підрозділами Апарату Верховної Ради України, зокрема, з Головним юридичним, Головним 
науково-експертним та Головним організаційним управліннями Апарату.

За період роботи Верховної Ради України сьомого скликання народними депутатами 
України – членами Комітету з питань правової політики та працівниками секретаріату 
Комітету з чітким дотриманням норм Конституції України, Регламенту Верховної Ради 
України, законів України «Про Комітети Верховної Ради України», «Про статус народного 
депутата України» були створені необхідні умови для подальшого вдосконалення 
законодавства з питань, віднесених до предметів відання Комітету.


