
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

10  вересня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, колеги. Реально дуже рано, тому що 

навіть була проблема в тому, щоб розмножити нам всі остаточні матеріали. 

Наголошу, що вони надіслані всім. Відповідно, я думаю, що всі змогли 

ознайомитися з тими змінами. Я попрошу сьогодні також пана Максима 

прокоментувати потім ті зміни, які ми внесли. А наголошу, що ми зараз з 

вами зараз з вами продовжуємо засідання комітету, яке ми відкрили вчора з 

питання законопроекту 1032. 

У нас присутні також Генеральний прокурор Руслан Рябошапка,  Олена 

Романюк з Генеральної прокуратури, представники Національної академії 

прокуратури, Євген Єнін, а також представники ЗМІ. 

Сьогодні ми з вами протягом останньої ночі після вчорашніх 

висловлених зауважень, пропозицій, довнесли, досформулювали деякі 

пропозиції комітету, я прошу лише на них сконцентруватися Максима, дуже 

коротко пройтись. І після цього якщо буквально репліка від колег і 

переходити вже до фінального голосування. Прошу. 

 

ПАВЛЮК М.В.  Всім доброго ранку. Після вчорашньої нашої дискусії 

з приводу деяких моментів було прийнято рішення, все-таки, залишити в силі 

пропозиції пані Устинової з приводу опублікування результатів тестування 

не пізніше, ніж за 24 години до проведення співбесіди. Це перший пункт. 

Також були враховані пропозиції та побажання слухачів Національної 

академії, які зараз проходять спеціальну підготовку. Та, крім того, було 

додано пункт у "Перехідні положення" щодо дострокового звільнення 



Генерального прокурора з адміністративної посади. Пане Денисе, так як 

просили коротко, часу мало. У мене все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи будуть репліки від наших колег? Чи переходимо 

до голосування?  

 

БАКУМОВ О.С. Є пропозиція голосувати. Все, що ми вчора 

проговорювали, все, що наші колеги по комітету зробили зауваження з 

приводу даного законопроекту, було обговорено нами, враховано, прописано. 

Тому, якщо зауважень немає, є пропозиція перейти до голосування. 

 

ОСАДЧУК А.П. У мене є питання до голови підкомітету. Я думаю, ми 

формально маємо відреагувати. Я вчора вже після засідання комітету, 

почитав листа, який нам написали Консультативна місія  Європейського 

Союзу. Я сподіваюся, ви його читали, з застереженнями. Яка ваша реакція на 

цей лист?  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. (Не чути) 

  

НЕКЛЮДОВ М.В. Зараз ми ознайомимося. 

 

ОСАДЧУК А.П. Я просто до того, що ми ще формально маємо 

зафіксувати свою позицію на їхнє звернення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. (Не чути) 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не залишається. Ми якраз вели на це питання 

великі дискусії. І зупинилися на тому, що ми не маємо підходити чисто 

математично, чи арифметично до кількості. Мине можемо дати оцінку по… 

сидячи за цим столом, наскільки скоротити треба на 5, на 10, на 7, на 8 тисяч. 

Ми, основний месседж Генеральна прокуратура вчора озвучила, це 

питання скорочення безперечно буде, але воно буде проводитися після 

чіткого аудиту, після визначення тих потреб, які є сьогодні для реалізації 

функцій прокуратури. 

 

ОСАДЧУК А.П. А яким чином ми  будемо знати KPI… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться, у мене є… 

 

ОСАДЧУК А.П. …зможете повідомити, який рівень є прийнятний. 

Тобто попередня історія була, що це був  КРІ? Я погоджуюсь з тим, що це 

арифметично …. (Не чути) з неба було взято. Але як ми взнаємо, яка 

кількість, на вашу думку, є достатня? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владлен! В мене є пропозиція з цього приводу 

пропозиція, панове колеги, в мене є пропозиція. Оскільки питання КРІ, 

важливі загалом в діяльності органів прокуратури. І ми з вами 

проговорювали на початку, на першому засіданні, про те, що контрольна 

функція має бути… комітету має бути чітко виражена. Тому пропоную 

регулярно, тому що це питання дуже і дуже чутливе – реформа прокуратури, 

перезапуск прокуратури, планувати засідання щодо розгляду ходу 

перезапуску прокуратури. Будемо ставити не  рідше ніж раз на квартал це 

питання, для того, щоб ми з вами його розглядали. Буде потреба - будемо 



ставити це раніше, коли буде вже визначено питання це. Вот така в мене 

пропозиція.  

 

ОСАДЧУК А.П.  Це ми можемо включити в план роботи комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно вірно. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О.  А щодо компенсації при звільненні?  

 

_______________. (Не чути) 

  

КУНИЦЬКИЙ О.О. Так. 

 

РЯБОШАПКА Р.Г. Цифра вчора прозвучала 700, но це не правда. Ми 

порахували, получається 100 мільйонів, при тому що 369 мільйонів є в 

бюджеті. Тобто там покривається все тими грошами, які є, по нашим 

розрахункам. 

 

_______________. (Не чути) 

  

РЯБОШАПКА Р.Г.  Да, там 700 – це потім Мінфін сам говорив, що це 

цифра дуже уявна. Але, я ж кажу, що ми порахували, там зовсім не так, 100 з 

чимось… 

(Загальна дискусія) 

  

РЯБОШАПКА Р.Г.  369 – це ті, які є в бюджеті. 

 

_______________. (Не чути) 

  

КИВА І.В. І ще я хочу відповісти. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Короткі репліки були. Короткі питання були. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. … щодо врахування Місії, колег з Місії, то я 

вважаю, що буде враховано Генеральним прокурором всі ті пропозиції щодо 

визначення повноважень, меж, офісу Генерального прокурора, обласних 

прокуратур, окружних. Я думаю, що все буде відповідно до закону. Я думаю, 

що хвилювання з цього приводу не існує. Ми це все обговорили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. Пропоную завершити обговорення і 

переходити до голосування. Так? Ми вислухали всіх. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, прошу визначатися. Хто голосує за те, 

щоби законопроект 1032 запропонувати Верховній Раді прийняти за основу 

та в цілому з пропозиціями комітету, з якими ви ознайомлені. Прошу 

проголосувати. 

Хто – за? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? Утрималися? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 17 – за. Рішення прийнято, колеги. 

Дякую вам. 

 



ОСАДЧУК А.П. Якщо дозволите з мотивів голосування. Я б з 

задоволенням голосував за перше читання. Просто в цілому очевидно треба 

доопрацьовувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам. На цьому наш порядок денний 

вичерпаний. Засідання оголошується закритим. Дякую вам. До зустрічі в залі. 


