ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правової політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-84

Народному депутату України
СТЕФАНЧУКУ Р.О.
Шановний Руслане Олексійовичу!
За Вашою ініціативою Комітет з питань правової політики відповідно до
статті 234 Регламенту Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні
04 вересня 2020 року (протокол № 34) питання щодо проведення 18 листопада
2020 року парламентських слухань на тему: «На шляху до справедливого
судочинства в Україні», – та підтримав зазначену ініціативу.
Для реалізації приписів зазначеної статті Регламенту Верховної Ради
України надсилаємо відповідне рішення Комітету.
Додаток: на 2 арк.
Голова Комітету

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костін Андрій Євгенович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000053E22E00CC878200

Дійсний до: 16.03.2022 0:00:00

А.Є. КОСТІН

Апарат Верховної Ради України
№ 04-26/10-2020/149676 від 04.09.2020

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правової політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-84

РІШЕННЯ
щодо проведення парламентських слухань на тему:
«На шляху до справедливого судочинства в Україні»
За ініціативою народного депутата України, Першого заступника голови
Верховної Ради України Стефанчука Р.О. Комітет з питань правової політики
відповідно до статті 234 Регламенту Верховної Ради України розглянув на
своєму засіданні 04 вересня 2020 року (протокол № 34) питання щодо
проведення 18 листопада 2020 року парламентських слухань на тему: «На шляху
до справедливого судочинства в Україні».
Зважаючи на те, що наразі склалася критична ситуація в судовій системі,
істотно ускладнено, а подекуди унеможливлено реалізацію гарантованого
Конституцією України права на доступ до судового захисту, є необхідність у
проведенні всеохоплюючого обговорення проблем реформи судочинства для
досягнення максимального ефекту від запланованих дій.
Проведення вказаних парламентських слухань сприятиме широкому
обговоренню за участю представників Вищої ради правосуддя, Верховного
Суду, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Ради суддів
України, Національної школи суддів України, Офісу Президента України, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації
України, Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора,
Національної асоціації адвокатів України, Комісії з питань правової реформи,
державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій,
профільних міжнародних організацій, науковців і експертів сучасного стану та
ключових напрямів реформування судової влади в Україні, окреслення
принципів і підходів державної політики щодо реалізації права кожного на
справедливий суд, а також формування цілісного бачення перспектив розвитку
системи вітчизняного судочинства.
Забезпечення підготовки і проведення цих парламентських слухань
пропонується доручити Комітету з питань правової політики.
Проведення
зазначеного
заходу
передбачає
витрати
на
матеріально-технічне забезпечення і видання матеріалів парламентських слухань
за рахунок коштів, передбачених у відповідних видатках Апарату Верховної
Ради України.
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Враховуючи викладене, Комітет з питань правової політики вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України провести 18 листопада 2020 року
парламентські слухання на тему: «На шляху до справедливого судочинства в
Україні».
2. Визначити доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду його
на пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету Костіна А.Є.
Голова Комітету

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костін Андрій Євгенович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000053E22E00CC878200

Дійсний до: 16.03.2022 0:00:00

А.Є. КОСТІН

Апарат Верховної Ради України
№ 04-26/03-2020/149665 від 04.09.2020

