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     04    вересня     2019 р. 

 

     м. Київ 

     вул. Садова, 3-А, каб. 727 

     15 год. 00 хв. 

 

 

  

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Іонушас С.К., Мамка Г.М., 

Михайлюк Г.О., Павлюк М.В., Мінько С.А., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Данілов В.Б., 

Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Кива І.В., Колєв О.В.,   

Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Медяник В.А., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., 

Яцик Ю.Г.   

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступники керівника секретаріату Комітету: 

Шпортько О.М., Баранець В.А., Карчемська Т.М.; головні консультанти:  

Грицак П.А.,  Ільтьо Є.С., Іськова Т.А.; старший консультант  Диба О.А., 

консультант Трикіша А.І. 

 

Присутні: 

  заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим Анатолійович, 

директор правового департаменту Національної поліції України – Жиденко 

Володимир Вікторович, 

представник Консультативної Місії ЄС в Україні – Шушковська Аліса. 

ЗМІ: 

1.  «News One» - Жембоцька Тетяна,  

2. «ZIK» - Павлюченко Олег, 

3. «НАШ» - Філоненко Дарина, 

4. «Еспресо» - Верстюк Андрій, 
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5. «Право TV» - Глушко Сергій, 

6.  Інформаційне агентство «УНН» - Главата Катерина, 

7.  Газета «Юридична практика» - Король Євген, 

8. Газета «Говорить Україна» - Губський Владислав. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Інформація Голови Комітету про Комітет Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та його предмети відання. 

2. Про створення підкомітетів Комітету, предмети їх відання, обрання 

голів підкомітетів Комітету та складу підкомітетів. 

3. Про розподіл обов’язків між Головою Комітету та його заступниками, 

секретарем Комітету, головами підкомітетів та членами Комітету. 

4. Про секретаріат Комітету. 

5. Інформація Голови Комітету про першочергові законопроекти, які 

Комітету доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії. 

6. Про створення робочих груп щодо опрацювання першочергових 

законопроектів, які Комітету доручається підготувати і доопрацювати для 

розгляду на сесії. 

7. Інформація Голови Комітету про законопроекти, які прийняті 

Верховною Радою восьмого скликання у першому і наступних читаннях та 

законів, повернутих для повторного розгляду з пропозиціями Президента 

України, розгляд яких не було завершено прийняттям остаточного рішення 

щодо них та їх передача до Верховній Раді дев’ятого скликання. 

8. Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного другої                  

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 р. – січень 

2020 р.). 

9. Різне. 

 

 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. щодо 

кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 04.09.2019 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи наявність кворуму (24 члени Комітету), 

відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

(У голосуванні приймали участь 24 члени Комітету) 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 04.09.2019 року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 24 члени Комітету). 

 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформація Голови Комітету про Комітет Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності та його предмети відання. 

  

      Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

     Супроводження матеріалів - керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є., 

 заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П.  

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. про 

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та його 

предмети відання взяти до відома. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 25 членів Комітету. До засідання 

Комітету долучився н.д. Мамоян С.Ч.). 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про створення підкомітетів Комітету, предмети їх 

відання, обрання голів підкомітетів Комітету та складу підкомітетів. 

 

       Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

       Супроводження матеріалів - керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Ківа І.В.  
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УХВАЛИЛИ: Створити у складі Комітету з питань правоохоронної 

діяльності шість підкомітетів та закріпити за ними основні предмети відання:   
 

1.   Підкомітет з питань діяльності органів прокуратури: 

- організація та діяльність органів прокуратури; 

- державний захист учасників кримінального судочинства та державний 

захист суддів, працівників правоохоронних органів. 
 

2. Підкомітет з питань діяльності органів правопорядку: 

- організація та діяльність органів поліції, Національної гвардії, 

прикордонної служби, Державного бюро розслідувань, інших правоохоронних 

органів; 

- протидія нелегальній (незаконній) міграції; 

- соціальний захист працівників правоохоронних органів та членів їх 

сімей. 
 

3. Підкомітет з питань організації охорони громадської безпеки і 

порядку: 

- організація охорони громадської безпеки і порядку; 

- обіг зброї у цивільному обороті. 
 

4. Підкомітет з питань кримінального законодавства та протидії 

злочинності 

- кримінальне законодавство; 

- протидія  організованій злочинності і міжнародній злочинності, 

протидія кіберзлочинності. 

 

5. Підкомітет з питань кримінального процесуального 

законодавства та оперативно-розшукової діяльності 

- кримінальне процесуальне законодавство; 

- організація та діяльність органів досудового розслідування; 

- оперативно-розшукова діяльність. 
 

6. Підкомітет з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення та охоронної і детективної діяльності 

- законодавство про адміністративні правопорушення; 

- охоронна і детективна діяльність; 

- запобігання злочинам та здійснення адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

                             

Проголосовано:  “за” – 24 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

(У голосуванні приймали участь 25 членів Комітету). 
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Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: членам Комітету до 

06.09.2019 р. визначитися та подати до Комітету інформацію щодо підкомітетів 

в яких вони бажають працювати. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про розподіл обов’язків між Головою Комітету та його 

заступниками, секретарем Комітету, головами підкомітетів та членами 

Комітету. 

 

       Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

       Супроводження матеріалів - керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл обов’язків між Головою Комітету та 

його заступниками, секретарем Комітету, головами підкомітетів та членами 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -   

 

(У голосуванні приймали участь 25 членів Комітету). 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про секретаріат Комітету. 

 

       Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

       Супроводження матеріалів - керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П. 

 

Інформацію взято до відома. 

 
V. СЛУХАЛИ: Інформація Голови Комітету про першочергові 

законопроекти, які Комітету доручається підготувати і доопрацювати для 

розгляду на сесії. 

 

     Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

     Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є., 

  заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Медяник В.А.  

 

Інформацію взято до відома. 

 

VI. СЛУХАЛИ: Про створення робочих груп щодо опрацювання 

першочергових законопроектів, які Комітету доручається підготувати і 

доопрацювати для розгляду на сесії. 
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Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Бужанський М.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Утворити чотири робочі групи по доопрацюванню 

законопроектів, визначених Президентом України В.Зеленським як 

першочергових та обрати голів цих груп, а саме: 

- головою робочої групи по опрацюванню проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії 

України» (реєстр. № 1007) обрати народного депутата України Бакумова О.С. 

(відповідальний працівник від секретаріату Комітету Баранець В.А.);  

- співголовами робочої групи по опрацюванню проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

окремих положень кримінального процесуального законодавства» (реєстр.            

№ 1009) обрати народних депутатів України Павлюка М.В. та Яцик Ю.Г. 

(відповідальні працівники від секретаріату Комітету Карчемська Т.М.,              

Шпортько О.М.);  

- співголовами робочої групи по опрацюванню проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (реєстр. № 1032) 

обрати народних депутатів України Неклюдова В.М. Павлюка М.В.,           

Іонушаса С.К. (відповідальні працівники від секретаріату Комітету               

Шпортько О.М., Карчемська Т.М.); 

- головою робочої групи по опрацюванню проекту Закону України               

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо зменшення  тиску на бізнес»                  

(реєстр. № 1080) обрати народного депутата України Медяника В.А. 

(відповідальні працівники від секретаріату Комітету Грицак П.А., Ільтьо Є.С.,  

Карчемська Т.М.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 25 членів Комітету) 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: Інформація Голови Комітету про законопроекти, які 

прийняті Верховною Радою восьмого скликання у першому і наступних 

читаннях та законів, повернутих для повторного розгляду з пропозиціями 

Президента України, розгляд яких не було завершено прийняттям остаточного 

рішення щодо них та їх передача до Верховній Ради України дев’ятого 

скликання. 
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          Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

     Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є., 

 заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

VIІІ. СЛУХАЛИ: Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного 

другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 р. – 

січень 2020 р.). 

  

     Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

     Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

  

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції Комітету до проекту Порядку 

денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 25 членів Комітету) 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про обрання голів підкомітетів Комітету з питань 

правоохоронної діяльності. 

 

          Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

       Супроводження матеріалів - керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Неклюдов В.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати: 
 

1. Народного депутата України Неклюдова Владлена Михайловича – 

головою підкомітету з питань діяльності органів прокуратури. 

2. Народного депутата України Алєксєєва Сергія Олеговича – головою 

підкомітету з питань діяльності органів правопорядку. 

3. Народного депутата України Дануцу Олександра Анатолійовича – 

головою підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки і 

порядку. 

4. Народного депутата України Бакумова Олександра Сергійовича – 

головою підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії 

злочинності. 
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5. Народного депутата України Яцик Юлію Григорівну – головою 

підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та 

оперативно-розшукової діяльності. 

6. Народного депутата України Медяника В’ячеслава Анатолійовича – 

головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення та охоронної і детективної діяльності. 

                             

Проголосовано:   “за” – 19 

      “проти” – 0 

      “утрималось” -  6 

   

(У голосуванні приймали участь 25 членів Комітету) 

 

3. РІЗНЕ 
  

1. Заслухали інформацію заступника Міністра внутрішніх справ України                 

Трояна В.А. щодо пріоритетних питань діяльності правоохоронних органів, 

зокрема: протидії організованій злочинності, оперативно-розшукової 

діяльності, внесення комплексних змін до кримінального процесуального 

законодавства та діяльності Державної міграційної служби. 

 

2. Заслухали інформацію народного депутата України - члена Комітету  

Дануци О.А. з приводу його депутатського звернення до Комітету щодо вчинення 

неправомірних, на його думку, дій прокурорами в рамках досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, які розслідуються Управлінням з 

розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях 

Генеральної прокуратури України та розгляду цього питання на одному з чергових 

засідань Комітету. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А.  

 

3. Обговорено питання подальшої діяльності Комітету в частині 

організації роботи затверджених на засіданні Комітету робочих груп по 

опрацюванню законопроектів, залучення до роботи в групах помічників 

народних депутатів України, а також щодо участі суб’єктів права законодавчої 

ініціативи та їх представників у засіданнях Комітету під час розгляду поданих 

ними законодавчих ініціатив.  

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Арешонкова В.Ю., н.д. Монастирський Д.А., 

н.д. Неклюдов В.М., н.д. Мамка Г.М., н.д. Бакумов О.С. 

 

4. Пропозиція Голови Комітету Д.Монастирського: провести  чергове 

засідання Комітету 06 вересня 2019 року о 17 год. 00 хв.  
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 25 членів Комітету) 

 

Пропозицію підтримано. 

 

 

Голова Комітету        Д.Монастирський  

 

 

Секретар Комітету       С.Мінько 
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