
ЗВІТ
Комітету Верховної Ради України

з питань правової політики за період четвертої сесії роботи
Верховної Ради України дев’ятого скликання

(вересень 2020 року – січень 2021 року)

За звітний період (вересень 2020 року – січень 2021 року) Комітет з 
питань правової політики провів 13 засідань (з них 11 у режимі 
відеоконференції), на яких розглянув 80 питань, серед яких 57 – щодо проектів 
законів, з них 56 – з опрацювання яких Комітет визначено головним. Крім того, 
Комітетом розглянуто 6 питань по контролю за виконанням законів і постанов, 
а також низку інших питань.

Законопроектна робота Комітету

Опрацювання законопроектів, щодо яких Комітет визначено головним

Щодо проектів законів, стосовно яких Комітет визначено головним, 
Комітетом опрацьовано проекти законів: про внесення змін до статей 76 та 77 
Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної 
Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи), реєстр. № 1017 
від 29 серпня 2019 року, поданий Президентом України як невідкладний; про 
внесення змін до Закону України «Про  судоустрій і статус суддів» у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про  розвідку», реєстр. № 2415 від 11 листопада 
2020 року (Президент України); про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності 
Верховного Суду та органів суддівського врядування, реєстр. № 3711 від 
22 червня 2020 року  (Президент України) (невідкладний), реєстр. № 3711-1 
від 07 липня 2020 року (Юрчишин Я.Р.); реєстр. № 3711-2 від 07 липня 
2020 року (Демченко С.О. та інші); про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству, реєстр. № 3774 
від 02 липня 2020 року (Янченко Г.І. та інші); про внесення змін до 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» щодо врегулювання строку дії кваліфікаційного іспиту кандидатів на 
посаду судді, реєстр. № 3575 від 02 червня 2020 року (Костін А.Є. та інші); про 
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової 
охорони, реєстр. № 3935 від 24 липня 2020 року (Божик В.І.); про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо порядку 
призначення на посаду судді місцевого, апеляційного суду за спеціальною 
(скороченою) процедурою, реєстр. № 3691 від 18 червня 2020 року 
(Костін А.Є. та інші); про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи, реєстр. № 3985 від 13 серпня 2020 року 



(Бабій Р.В. та інші); 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 від 
27 серпня 2020 року (Демченко С.О. та інші); про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку із запровадженням обліку 
трудової діяльності працівника в електронній формі, реєстр. № 3624 від 
10 червня 2020 року (Кабінет Міністрів України); про внесення змін до статті 
317 Цивільного процесуального кодексу України щодо зняття обмежень у 
виборі місцевого загального суду для звернення з заявою про встановлення 
факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, 
реєстр. № 3832 від 13 липня 2020 року (Лубінець Д.В. та інші); про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про запобігання корупції», реєстр. № 3448 від 
07 травня 2020 року (Кабінет Міністрів України); про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення 
реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні, реєстр. № 3360 від 
17 квітня 2020 року (Мотовиловець А.В. та інші), реєстр. № 3360-1 від 
28 квітня 2020 року (Фріс І.П.); про внесення змін до деяких Законів України 
щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного 
демографічного реєстру, реєстр. № 3989 від 14 серпня 2020 року (Мінько С.А. 
та інші); про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання 
рішень Європейського суду з прав людини, реєстр. № 4048 від 03 вересня 
2020 року (Кабінет Міністрів України); проекти законів щодо вдосконалення 
порядку діяльності третейських судів та підвищення відповідальності 
третейських суддів з метою відновлення довіри до третейського розгляду, 
реєстр. № 3045-1 від 26 лютого 2020 року (Кулініч О.І. та інші), 
реєстр. № 3411 від 29 квітня 2020 року (Кабінет Міністрів України), 
реєстр. № 3460 від 12 травня 2020 року (Дирдін М.Є.); про внесення змін до 
статті 10 Закону України «Про Конституційний Суд України», реєстр. № 4311 
від 03 листопада 2020 року (Корнієнко О.С. та інші), про внесення змін до 
статті 10 Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо зміни 
підходу до визначення повноважності суду, реєстр. № 4311-1 від 04 листопада 
2020 року (Фріс І.П.), про внесення змін до статті 10 Закону України «Про 
Конституційний Суд України», реєстр. № 4311-2 від 04 листопада 2020 року 
(Чорний Д.С.); про внесення змін до Закону України «Про  Конституційний 
Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом 
України), реєстр. № 4319 від 05 листопада 2020 року (Совгиря О.В. та інші); 
про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
моніторингу способу життя суддів та з метою приведення його норм у 
відповідність до рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 
2020 року № 13-р/2020, реєстр. № 4292 від 30 жовтня 2020 року 
(Тимошенко Ю.В. та інші), про внесення змін до Закону України 
«Про  судоустрій і статус суддів» щодо визначення правових та 
організаційних засад функціонування системи запобігання корупції в судах, 



реєстр. № 4292-1 від 03 листопада 2020 року (Маслов Д.В. та інші); про 
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур 
на зайняття посад суддів місцевих судів, реєстр. № 4229 від 19 жовтня 
2020 року (Маслов Д.В. та інші); про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо забезпечення належного повідомлення учасників судового процесу 
та направлення копій судових рішень, реєстр. № 4360 від 11 листопада 
(Стефанчук М.О. та інші); про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на 
захист, реєстр. № 2063 від 04 вересня 2020 року (Власенко С.В.); про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (Господарського процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного 
кодексу України) для забезпечення використання офіційної електронної 
адреси, реєстр. № 3860 від 16 липня 2020 року (Федієнко О.П. та інші); про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання 
офіційної електронної адреси, реєстр. № 3860-1 від 03 серпня 2020 року 
(Бабій Р.В.); про конституційну процедуру, реєстр. № 4533 від 21 грудня 
2020 року (Монастирський Д.А. та інші); про процедуру розгляду справ і 
виконання рішень Конституційного Суду України, реєстр. № 4533-1 від 
06 січня 2021 року (Павленко Р.М. та інші), а також проекти постанов про 
урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці прийняття 
Конституції України (28 червня 2021 року), реєстр. № 3007а (Стефанчук Р.О.) 
та про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці 
прийняття Акту проголошення незалежності України, реєстр. № 3008а від 
25 серпня 2020 року (Стефанчук Р.О.).

Комітетом на засіданні 14 січня 2021 року (протокол № 44) розглянуто 
поданий Президентом України та визначений невідкладним проект Закону про 
внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення 
конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної 
виборчої системи), реєстр. № 1017 від 29 серпня 2019 року,  попередньо 
схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України  
(Постанова  Верховної Ради України від 04 лютого 2020 року № 448-ІХ). 
Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України вказаний 
законопроект прийняти в цілому як закон.

За засіданні 30 вересня 2020 року (протокол № 37) Комітет розглянув 
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 від 27 серпня 
2020 року, поданий народними депутатами України Демченком С.О., 
Костіним А.Є. та іншими, та рекомендував Верховній Раді України за 
результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому 
як закон в редакції, запропонованій Комітетом. 03 листопада 2020 року 
законопроект прийнято парламентом як закон та 08 грудня 2020 року 
повернуто з підписом від Президента України.



На цьому ж засіданні Комітет розглянув та рекомендував Верховній Раді 
України прийняти в цілому проекти постанов про урочисте засідання 
Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України 
(28 червня 2021 року), (реєстр. № 3007а) та про урочисте засідання Верховної 
Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення 
незалежності України, (реєстр. № 3008а). 04 листопада 2020 року 
парламентом прийнято вказані проекти постанов.

На засіданні 16 вересня 2020 року (протокол № 35) Комітет розглянув 
проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі 
судової охорони, реєстр. № 3935 від 24 липня 2020 року, поданий народним 
депутатом України Божиком В.І., та рекомендував Верховній Раді України 
прийняти його за основу. 04 листопада законопроект прийнято парламентом в 
першому читанні. Комітет на своєму засіданні 14 січня 2021 року 
(протокол № 44) розглянув порівняльну таблицю до вказаного законопроекту, 
підготовлену за результатами опрацювання зауважень і пропозицій, що 
надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, яка містить 27 поправок 
і пропозицій від 7 народних депутатів України. Комітет рекомендує Верховній 
Раді України прийняти вказаний законопроект в другому читанні та в цілому.

На своєму засіданні 08 грудня 2020 року (протокол № 42) Комітетом 
розглянуто проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
розвідку» (реєстр. № 2415 від 11 листопада 2019 року), поданий Президентом 
України, та рекомендовано Верховній Раді України прийняти його за основу 
та в цілому як Закон в редакції, запропонованій Комітетом. 27 січня 2021 року 
законопроект прийнято за основу, скоротивши наполовину строк для внесення 
пропозиції та поправок до другого читання.

Комітетом на засіданні 27 січня 2021 року (протокол № 45) розглянуто 
проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів 
суддівського врядування, який був доопрацьований народними депутатами 
України – членами Комітету відповідно до Постанови Верховної Ради України 
від 05 листопада 2020 року № 984-IX «Про направлення на повторне перше 
читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності 
Верховного Суду та органів суддівського врядування». Під час доопрацювання 
було враховано зауваження та пропозиції народних депутатів України, 
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія), 
висловлені у Висновку від 09 жовтня 2020 року № 999/2020, а також спільні 
рекомендації, надані програмою USAID «Нове правосуддя» та проектом ЄС 
«Право-Justice». Комітет вирішив подати на розгляд Верховної Ради України 
доопрацьований проект Закону за назвою: «Про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо 
відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», та 



рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду на 
повторному першому читанні прийняти його за основу.

Опрацювання законопроектів, щодо яких Комітет
подає висновки до головного комітету

24 вересня 2020 року (протокол № 36) Комітет розглянув проект Закону 
про Державний бюджет України на 2021 рік, реєстр. № 4000, поданий 
Кабінетом Міністрів України. В обговоренні законопроекту взяли учать 
представники судової гілки влади та Міністерства юстиції України.

Комітетом прийнято рішення про направлення до Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету Висновку щодо внесення змін до проекту 
Закону про Державний бюджет України на 2021 рік, підтримавши пропозиції, 
надіслані органами державної та судової влади.

На засіданні 02 грудня 2020 року (Протокол № 41) Комітет ухвалив 
рішення про звернення до Комітету з питань бюджету з пропозицією 
врахувати пропозиції Комітету з питань правової політики, затверджені на 
засіданні Комітету 24 вересня 2020 року, в повному обсязі.

Організаційна робота Комітету

Рішенням Комітету від 02 грудня 2020 року (протокол № 41) утворено 
робочу групу щодо розробки законопроекту про врегулювання питання суддів 
Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів, 
співголовами якої визначено народних депутатів України – членів Комітету 
Демченка С.О. та Маслова Д.В., а на засіданні Комітету 08 грудня 2020 року 
(протокол № 42) затверджено персональний склад робочої групи.

На засіданні 16 грудня 2020 року (протокол № 43) Комітетом утворено 
робочу групу щодо удосконалення законодавства про Конституційний Суд 
України», головою якої на засіданні 14 січня 2021 року (протокол № 44) 
обрано народного депутата України – члена Комітету Маслова Д.В.

Контрольні повноваження Комітету

Комітетом на своєму засіданні 02 вересня 2020 року (протокол № 33) 
прийнято рішення про звернення до Державної судової адміністрації України з 
проханням надати Комітету детальну інформацію про кількість вакантних 
посад в місцевих та апеляційних судах; про фінансове забезпечення суддів та 
працівників місцевих та апеляційних судів; про стан об’єктів, які знаходяться в 
стадії реконструкції та капітального ремонту. Комітет рекомендував ДСА 
України провести зустріч з Міністром фінансів України із залученням членів 
Комітету для напрацювання варіантів вирішення проблеми недофінансування 



судової системи. 
На засіданнях 16 вересня 2020 року (протокол № 35), 24 вересня 

2020 року (протокол № 36), 30 вересня 2020 року (протокол № 37) Комітетом 
заслухано інформацію 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.

За результатами обговорення вказаної інформації Комітет прийняв 
рішення (протокол № 37) доручити Міністерству фінансів України протягом 
10 днів надати Комітету пропозиції щодо перерозподілу бюджетних коштів 
для фінансування потреб судової системи на 2020 рік; рекомендувати Кабінету 
Міністрів України терміново розробити та внести на розгляд Верховної Ради 
України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» щодо збільшення видатків на фінансування 
потреб судової влади для забезпечення сплати суддівської винагороди, 
заробітної плати працівникам апаратів судів та поточних видатків на 
здійснення судочинства в повному обсязі у 2020 році.

На своєму засідання 27 січня 20221 року (протокол № 45) Комітетом 
заслухано інформацію Міністерства фінансів України, Державної судової 
адміністрації України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України щодо 
фінансування органів судової влади у 2020 році та щодо можливих проблем у 
забезпеченні належного функціонування судової системи у 2021 році.

Повноваження Комітету щодо конкурсного відбору
на посаду судді Конституційного Суду України

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» підготовку питання щодо розгляду на 
конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у 
Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать 
питання правового статусу Конституційного Суду України, у порядку, 
визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень 
цієї статті.

06 листопада 2020 року Верховною Радою України розглянуто питання 
про призначення судді Конституційного Суду України та за результатами 
розгляду рішення прийнято не було. Відповідно до абзацу четвертого частини 
десятої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України та на виконання 
доручення Голови Верховної Ради України від 06 листопада 2020 року 
Комітет на своєму засіданні 13 листопада 2020 року (протокол № 39) ухвалив 
рішення звернутися до Апарату Верховної Ради України з поданням про 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України інформації 



про початок конкурсу для відбору кандидатур на вакантну посаду судді 
Конституційного Суду України та початок прийому пропозицій депутатських 
фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді 
Конституційного Суду України.

На своєму засіданні 16 грудня 2020 року (протокол № 43) Комітет 
розглянув питання про відповідність осіб, які виявили намір обійняти посади 
судді Конституційного Суду України, вимогам, встановленим Конституцією 
України, Законом України «Про Конституційний Суд України», та визнав 
такими, що відповідають вказаним вимогам Боднар-Петровську О.Б., 
Журавльова Д.В., Павленка Ю.О., Сірого М.І., Совгирю О.В., а також подав до 
Апарату Верховної Ради документи вказаних осіб для організації проведення 
спеціальних перевірок.

Повноваження Комітету щодо обрання
на посаду члена Вищої ради правосуддя

Статтею 17 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, 
що Верховна Рада України обирає членів Вищої ради правосуддя в порядку, 
встановленому Регламентом Верховної Ради України.

Відповідно до частини другої статті 2081 Регламенту ВРУ Апарат 
Верховної Ради України оприлюднює інформацію на її офіційному веб-сайті 
та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому 
пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на 
посади членів Вищої ради правосуддя. Депутатська фракція (депутатська 
група) може запропонувати одного кандидата на посаду члена Вищої ради 
правосуддя незалежно від кількості вакантних посад.

Згідно із частиною п’ятою статті 2081 Регламенту Верховної Ради України  
Комітет, до предмета відання якого належать питання правосуддя, розглядає 
документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), 
і попередньо обговорює питання щодо їх відповідності вимогам, 
встановленим Законом України «Про Вищу раду правосуддя», та подає на 
розгляд Верховної Ради рекомендацію з висновками щодо кожного кандидата.

На своєму засіданні 16 вересня 2020 року (протокол № 35) Комітет 
розглянув питання про обрання на посади членів Вищої ради правосуддя 
Бабія С.О., Войнарівського М.М., Гольник Л.В., Швець І.М., Шило О.Г.

Відповідно до статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» 
та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2015 року № 171, Апаратом Верховної Ради України було організовано 
проведення спеціальної перевірки щодо зазначених осіб.

Згідно з довідкою Апарату Верховної Ради України про результати 
спеціальної перевірки інформації, що перешкоджає зайняттю вказаними 
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особами посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо 
відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, 
не виявлено.

Враховуючи наведене та за результатами співбесіди з кандидатами на 
посади членів Вищої ради правосуддя, Комітет встановив, що вони 
відповідають вимогам, передбаченим Конституцією України та Законом 
України «Про Вищу раду правосуддя», і рекомендував Верховній Раді України 
визначитися шляхом голосування щодо обрання Бабія С.О., Войнарівського 
М.М., Гольник Л.В., Швець І.М., Шило О.Г. на посади членів Вищої ради 
правосуддя.

Заходи, проведені Комітетом

Комітетом з питань правової політики 15 жовтня 2020 року в режимі 
відеоконференції проведено комітетські слухання на тему: «Виконання 
судових рішень як гарантія дієвості судового захисту». У слуханнях взяли 
участь народні депутати України, Голова Касаційного адміністративного суду 
у складі Верховного Суду, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, представники 
Міністерства юстиції України, начальник відділу департаменту виконання 
рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права 
Ради Європи, Керівник Проєкту ЄС «Право-Justice», заступник бізнес-
омбудсмена, заступник Голови Ради приватних виконавців України, 
заступник голови Комітету Асоціації правників України з конкурсного права, 
представники Комітету Асоціації правників України з конкурсного права, 
Американської торговельної палати в Україні, Голова Комітету Незалежної 
асоціації банків України з питань правового забезпечення діяльності банків та 
захисту прав кредиторів, приватні виконавці.

Учасники слухань обговорили проекти найбільш важливих законодавчих 
актів у сфері примусового виконання судових рішень, що знаходяться на 
розгляді Комітету; питання щодо аналізу практики застосування 
законодавства у сфері та оцінки стану справ;  визначення пріоритетних кроків 
та заходів, які необхідно здійснити, строків їх здійснення, а також індикаторів 
виконання.

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики від 13 листопада 2020 року (протокол № 39) в режимі 
відеоконференції 09 грудня 2020 року відбулися комітетські слухання на тему: 
«Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини», 
під час яких обговорено нагальну проблему щодо невиконання судових рішень 
в Україні. У слуханнях взяли участь народні депутати України, Директор з 
прав людини Генерального Директорату з прав людини та верховенства права 
Ради Європи, Голова Відділу з реформ сектору правосуддя Департаменту 
правосуддя та правового співробітництва Ради Європи, представники 



Міністерства юстиції України, керівник Департаменту аналітичної та правової 
роботи Верховного Суду, Заступник Голови Вищої ради правосуддя, 
представник Ради суддів України, представник Офісу Генерального 
прокурора, голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань 
безоплатної правової допомоги, приватні виконавці, Керівник проекту 
Європейського cоюзу «ПРАВО-Justice», голова товариства ветеранів та 
інвалідів ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, представник Національної 
школи суддів України.

Учасники слухань обговорили стан виконання Україною рішень 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та вимоги Ради Європи щодо 
їхнього виконання в контексті взятих Україною міжнародних зобов’язань 
перед Радою Європи, а також Міжнародним валютним фондом та 
Європейським Союзом; вимоги Комітету Міністрів Ради Європи та 
рекомендації щодо першочергових дій, які необхідно вжити з метою 
виконання рішень ЄСПЛ у справах «Юрій Миколайович Іванов проти 
України», групи Жовнера та «Бурмич та інші проти України»; проблеми, 
ідентифіковані у справах ЄСПЛ «Зеленчук і Цицюра проти України», 
«Петухов проти України», «Петухов проти України (№2)»; питання щодо 
визначення пріоритетних кроків та заходів, які необхідно здійснити, строки 
їхнього здійснення, а також індикатори їхнього виконання в контексті 
виконання рішень ЄСПЛ, які були предметом обговорення.

Діяльність Комітету з опрацювання звернень громадян

Однією з важливих ділянок роботи Комітету є робота зі зверненнями 
громадян та вирішення питань, порушених у зверненнях. У відповідях, 
підготовлених Комітетом, надається вичерпна інформація у межах 
повноважень Комітету з метою забезпечення належного реагування. Так, до 
Комітету за період четвертої сесії роботи Верховної Ради України дев’ятого 
скликання (з 02 вересня 2020 року по 28 січня 2021 року) надійшло 2676 листи, 
з них – 1844 звернення громадян.

Крім того, протягом звітного періоду до Комітету надійшло 70 запитів 
на публічну інформацію, які розглянуті в порядку, визначеному Законом 
України «Про доступ до публічної інформації». Також Комітетом отримано та 
опрацьовано 8 електронних петицій, які не набрали необхідної кількості 
голосів на їх підтримку, та розглянуті як звернення громадян в порядку, 
визначеному Законом України «Про звернення громадян».

Висвітлення діяльності Комітету

Комітет інформує громадськість про свою роботу. Так, на виконання 
Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 травня 2015 року 



№  699 «Про веб-ресурси Верховної Ради України» та затвердженого ним 
Положення про веб-ресурси Верховної Ради України Комітет продовжує 
наповнювати сторінку веб-сайту Комітету, на якому можна вільно 
ознайомитися з інформацією про склад і структуру Комітету, його 
підкомітетів, секретаріат Комітету; проведені та анонсовані Комітетом заходи 
(засідання Комітету, слухання, «круглі столи» та інші події в Комітеті); 
розкладом засідань Комітету на період поточної сесії, змінами до розкладу 
засідань Комітету; порядками денними засідань Комітету; протоколами та 
аудіозаписами засідань, круглих столів та слухань в Комітеті; стенограмами 
засідань та слухань в Комітеті; актами, прийнятими Комітетом (висновками, 
рішеннями, планами та звітами Комітету); інформацією про законотворчу 
діяльність (а саме: із законопроектами, що перебувають на розгляді у Комітеті, 
а також станом їх розгляду); відомостями щодо забезпечення взаємодії та 
зворотного зв'язку із Комітетом; фото- та аудіоматеріалами, що висвітлюють 
діяльність Комітету.

Робота секретаріату Комітету

Організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне 
забезпечення діяльності Комітету з питань правової політики, організацію 
проведення його засідань, робочих груп та зустрічей, а також забезпечення 
діяльності народних депутатів України – членів Комітету здійснює секретаріат 
Комітету.

Працівники секретаріату Комітету постійно підвищували свою 
професійну кваліфікацію, зокрема, пройшли он-лайн курси за темами: 
«Критичне мислення: принципи та інструменти», «Розвиток мотивації та 
професійного інтелекту державних службовців», «Розвиток внутрішніх 
комунікацій в Апараті Верховної Ради України», «Навички медіації та діалогу 
для потреб публічної служби», «Доступ до публічної інформації від А до Я», 
«Основи державної політики», «Взаємодія органів державної влади з 
громадськістю». «Он-лайн освіта задля сталого розвитку», «Вступ до 
конституційного права», «Лідерство (на парламентській службі)», «Діалог та 
медіація: Шлях до порозуміння», «Ділова українська мова у професійній 
діяльності державних службовців», «Етика та етичні стандарти в 
демократичному врядуванні», «Парламентська реформа, інструменти 
підвищення ефективності діяльності Апарату Верховної Ради України», 
Належне врядування, Розвиток наставництва в Апараті Верховної Ради 
України, Тайм менеджмент та підвищення ефективності діяльності державних 
службовців та працівників Апарату Верховної Ради України, 100 Phrases of 
English Business Communication” (100 найбільш корисних слів та висловів для 
ділового спілкування англійською мовою), «Професійна англійська мова в 
публічному адмініструванні».

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



Апарату, Головним управлінням документального забезпечення, 
Інформаційним управлінням, Прес-службою, Управлінням 
комп'ютеризованих систем, Відділами зв’язків з органами правосуддя та з 
питань звернень громадян, секретаріатами комітетів Верховної Ради України, 
Інститутом законодавства Верховної Ради України.

Співпраця Комітету з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування. Міжнародна співпраця

Комітет здійснює свої повноваження у тісній співпраці з органами 
державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з 
предметами відання Комітету. Зокрема, представники Офісу Президента 
України, Верховного Суду, Верховного Суду України, Вищого 
антикорупційного суду, Вищої ради правосуддя, Державної судової 
адміністрації України, Ради суддів України, Міністерства юстиції України, 
Міністерства фінансів України, Національної асоціації адвокатів України, 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», 
Нотаріальної палати України, Українського інституту майбутнього, 
Громадської спілки «Українська академія медіації», Програми USAID 
«РАДА», Проєкту ЄС Право-Justice, Українського центру медіації, 
Громадської організації «Національна асоціація медіаторів України», 
Фундації DEJURE, Центру протидії корупції, Американської торговельної 
Палати в Україні, Національного демократичного інституту в Україні 
неодноразово запрошувались на засідання Комітету. Крім того, Комітет 
співпрацює з міжнародними організаціями, такими як ОБСЄ в Україні, Рада 
Європи в Україні, Представництво Європейського Союзу в Україні, 
Європейською комісією за демократію через право (Венеційська комісія).

На засіданні Комітету 08 грудня 2020 року (протокол № 42) директором 
Національного демократичного інституту в Україні І. Вудвардом 
представлено Презентацію проектів Національного демократичного 
інституту.

27 січня 20221 року (протокол № 45) Комітет розглянув питання щодо 
проектів міжнародної технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку 
США (USAID), які виконує Національний демократичний інститут та прийняв 
рішення прийняти пропозицію Національного демократичного інституту до 
Комітету з питань правової політики стати бенефіціаром проектів міжнародної 
технічної допомоги, що виконуються Національним демократичним 
інститутом міжнародних відносин (США): 

- «Просування політичної участі жінок в Україні» (Партнер з розвитку: 
Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що діє 
через Департамент міжнародного розвитку від імені Фонду розвитку 
ефективного врядування). Реєстраційна картка проекту: № 3862-01; 

- «Підтримка жінок-лідерок в Україні» (Партнер з розвитку: 
Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади). Реєстраційна 
картка проекту: № 4130-1; 



- «Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент 
І)» (Партнер з розвитку: Уряд США через Агентство США з міжнародного 
розвитку). Реєстраційна картка проекту: № 3441-04.

Зважаючи на викладене, слід зазначити, що за період четвертої сесії 
роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання народними депутатами 
України – членами Комітету з питань правової політики і 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» створені 
необхідні умови для подальшого вдосконалення законодавства з питань, 
віднесених до предметів відання Комітету.
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