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Р І Ш Е Н Н Я

щодо доповнення до персонального складу робочої групи з підготовки 
законопроекту про зміни системи місцевих судів на території України у 

зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики на своєму 
засіданні 01 квітня 2021 року (протокол № 51) розглянув пропозиції, що 
надійшли до Комітету щодо доповнення до персонального складу робочої 
групи з підготовки законопроекту про зміни системи місцевих судів на 
території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів та на підставі 
статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» вирішив  
доповнити її склад наступним переліком осіб: 

БАБАНЛИ Расім Шагінович – керівник департаменту аналітичної та 
правової роботи Верховного Суду, за згодою;

БЕЗГІН Віталій Юрійович – народний депутат України, голова 
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету 
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; 

ГОРОВЕНКО Сергій Анатолійович – помічник-консультант  народного 
депутата України, член правління громадської організації «МІНЗМІН», за 
згодою; 

Карі КІСІЛАЙНЕН – міжнародний експерт Проєкту ЄС Підтримка 
реформ юстиції і правосуддя в Україні «Право-Justice» (Фінляндія), за згодою;

КОЗУЛЯ Уляна Миколаївна – керівник Головного управління з питань 
судоустрою Директорату з питань правової політики Офісу Президента 
України, за згодою;

КРАСНОЩОКОВА Наталія Степанівна – член Вищої ради правосуддя, 
за згодою;

ЛІ Поліна Вячеславівна – головний національний експерт Компоненту 2, 
за згодою;



МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович – заступник Голови Вищої 
ради правосуддя, за згодою;

МОНІЧ Богдан Сильвестрович – Голова Ради суддів України, суддя 
Сьомого апеляційного адміністративного суду, за згодою;

Ніклас СОДЕРБЕРГ – міжнародний експерт Проєкту ЄС Підтримка 
реформ юстиції і правосуддя в Україні «Право-Justice» (Швеція), за згодою; 

ОСТАПЕНКО Павло Олегович – кандидат географічних наук, голова 
Товариства дослідників України, за згодою;

Ред МОЛЬЄНЕ – міжнародний експерт Проєкту ЄС Підтримка реформ 
юстиції і правосуддя в Україні «Право-Justice» (Литва), за згодою;

ФРІС Ігор Павлович – народний депутат України, голова підкомітету з 
питань діяльності органів юстиції, органів виконання  покарань та пробації.
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