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Про внесення змін до персонального складу робочих груп 
у Комітеті з питань правової політики

Комітет з питань правової політики на своєму засіданні 14 липня 
2021 року (протокол № 65) розглянув пропозиції, що надійшли від народних 
депутатів України, Національної асоціації адвокатів України, Ради суддів 
України, Служби судової охорони, про включення до персонального складу 
робочих груп у Комітеті визначених представників та на підставі статті 15 
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» вирішив:

1. Включити до персонального складу робочої групи щодо удосконалення 
законодавства про пенітенціарну систему України народних депутатів 
України:
БУЛАХ Ладу Валентинівну – голову підкомітету з питань забезпечення 
епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними 
захворюваннями Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування;
БУРМІЧА Анатолія Петровича – члена депутатської фракції Політичної 
партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України, члена Комітету з питань антикорупційної політики;
КАСАЯ Костянтина Івановича – голову підкомітету з питань тимчасово 
окупованих територій України Комітету з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
ЛУБІНЦЯ Дмитра Валерійовича – члена депутатської групи «Партія «За 
майбутнє», Голову Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
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Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
УСТІНОВУ Олександру Юріївну – члена фракції Політичної Партії 
«ГОЛОС» у Верховній Раді України дев'ятого скликання та члена 
Комітету з питань правоохоронної діяльності;
ФРІС Ігоря Павловича – голову підкомітету з питань діяльності органів 
юстиції, органів виконання покарань та пробації Комітету з питань 
правової політики.

2. Включити до персонального складу робочої групи з питань оптимізації 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного 
судочинства України народного депутата України ГУНЬКА Анатолія 
Григоровича.

3. Включити до персонального складу робочої групи з підготовки 
законопроекту про зміни системи місцевих судів на території України у 
зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів народних депутатів України, 
членів Комітету з питань правоохоронної діяльності:
АРЕШОНКОВА Володимира Юрійовича;
НЕКЛЮДОВА Владлена Михайловича;
ПАВЛЮКА Максима Васильовича;

від Національної асоціації адвокатів України (НААУ):
КОЛЕСНИК Ганну Миколаївну – адвоката, голову Комітету захисту 
прав людини НААУ;

від Ради суддів України:
ЖУРАВСЬКУ Олену Василівну – секретаря Ради суддів України, суддю 
Деснянського районного суду міста Києва;
МАРЧЕНКО Оксану Володимирівну – заступника Голови Ради суддів 
України, суддю господарського суду міста Києва;

від Служби судової охорони:
БОНДАРЯ Валерія Івановича – Голову Служби;
ЗЕРНОВА Юрія Валентиновича – заступника Голови Служби; 
ДЗЮБУ Євгенія Валерійовича – начальника управління організації 
судової охорони та підтримання громадського порядку центрального 
органу управління.
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4. Включити до персонального складу робочої групи з питань 
забезпечення належного фінансування судової влади в Україні від Ради 
суддів України:
МАРЧЕНКО Оксану Володимирівну – заступника Голови Ради суддів 
України, суддю господарського суду міста Києва;
МОНІЧА Богдана Сильвестровича – Голову Ради суддів України, суддю 
Сьомого апеляційного адміністративного суду.
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