
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики 

 

середа, 30 вересня 2020 року 

в режимі відеоконференції 

час: 15:00 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

Попередній розгляд 

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

щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та 

виконавчому провадженні, реєстр. № 3360 (Мотовиловець А.В. та інші) 

Відповідальний: Фріс І.П. (Палагнюк А.А.) 

 

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

щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та 

виконавчому провадженні, реєстр. № 3360-1 (Фріс І.П.) 

Відповідальний: Фріс І.П. (Палагнюк А.А.) 

 

3.  Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо уточнення 

порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру, 

реєстр. № 3989 (Мінько С.А. та інші) 

Відповідальний: Фріс І.П. (Стешенко О.О.) 

 

Перше читання 

4.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України 

до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території 

України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів, реєстр. № 3025а 

(Демченко С.О. та інші) 

Відповідальний: Павліш П.В. (Корнієнко-Зєнкова Н.М.) 

 

II. Організаційні питання 

5.  Проект Постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України (28 червня 2021 року), 

реєстр. № 3007а (Стефанчук Р.О.) 

Відповідальний: Совгиря О.В. (Лисюк М.О.) 

 

6.  Проект Постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 

30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України (24 серпня 

2021 року), реєстр. № 3008а (Стефанчук Р.О.) 

Відповідальний: Совгиря О.В. (Лисюк М.О.) 
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III. Контрольні повноваження 

7.  Інформація Міністерства фінансів України, Державної судової адміністрації 

України, Вищої ради правосуддя щодо виконання Державного бюджету 

України на 2020 рік в частині здійснення видатків на судову систему Україні, 

а також здійснення заходів для вирішення критичної ситуації з фінансовим 

забезпеченням діяльності судів, а саме дефіцитом видатків на оплату праці, 

поточних видатків на забезпечення здійснення судочинства, видатків 

розвитку. 

Відповідальний: Новіков М.М. (Юр’єв С.Є.) 

 

 Різне 

 


