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Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, починаємо засідання комітету. Дещо 

тіснувато, так, сьогодні у нас. Да, да. Зараз секретаріату вже дано доручення 

попрацювати, дещо розширити наші можливості і стіл. Тому що наш комітет 

збільшився в кількості. Комітет попереднього скликання мав 21 народного 

депутата, сьогодні – 25 народних депутатів. Серед тих, хто, власне, є членами 

комітету от і, можливо, ще є, наскільки мені відомо, десь 10 або 11 народних 

депутатів, які не ввійшли до складу комітетів, і один із них також претендує 

на потрапляння в наш в комітет.  

Отже, сьогодні у нас є 23 народних депутати присутніх, так. Кворум у 

нас складає 13 осіб. Тому кворум у нас є, і ми можемо відкривати засідання. 

Хто за те, щоби... 24 аж, да? 24 члена. Хто за те, щоби ми розпочали 

засідання, прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримався? Немає. 

Одноголосно.  

У вас у всіх є порядок денний, прошу ознайомитись. Ви його отримали 

також завчасно. Сьогодні я хочу анонсувати також для засобів масової 

інформації. Сьогодні у нас більше організаційне засідання. Ми почнемо 

вирішувати наші питання діяльності комітету, підкомітетів, говорити про  

опрацювання законопроектів, які надійшли в якості невідкладних від імені 

Президента, але розглядати їх по суті сьогодні ми не будемо. Тому, чи є 

пропозиції до порядку дня? Немає. Підтримуємо. 

Пропоную тоді голосувати і затвердити порядок денний. Хто – за, 

прошу голосувати. Проти? Утримались? Немає. Одноголосно.  



Ну, що ж, переходимо до першого питання порядку дня. Перше 

питання у нас – інформація про, власне, наш Комітет з питань 

правоохоронної діяльності та його предмети відання.  

Хочу звернути увагу, що поки що ми працюємо на фоні попередньої 

назви Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності. Власне, наша позиція була в тому, щоб комітет називався саме з 

питань правоохоронної діяльності. І це, ну, власне, перший сигнал для того, 

що наш комітет буде активно працювати, більш активно працювати з 

контрольною функцією парламенту, а не тільки з законодавчою.  

Мова йде, і ми з вами попередньо це обговорювали, і контроль певних, 

скажімо, ходи змін, там реформ правоохоронних органів, які будуть 

проводитись. Менше ніж за місяць ми з вами… побачите програму діяльності 

нового уряду, її підтримати, розглянути таким чином.  

Я думаю, що особливо нашого комітету буде стосуватися програма 

діяльності міністра внутрішніх справ і, власне, його підходів і бачення. І я 

хочу закликати всіх нас, я думаю, що тут у нас буде єднання в тому, що ми 

будемо брати основні принципові позиції, які будуть реалізовуватись 

профільним міністерством. В нашому випадку це Міністерство внутрішніх 

справ. В нашому випадку це органи прокуратури та інші органи 

правопорядку. І контролювати їх на засіданнях комітету, як ставлячи 

окремим питанням нашого порядку дня в межах наших засідань, так і 

проводячи окремі комітетські слухання, більш активно використовуючи їх. 

Крім того, я пропоную, і думаю, що ми з заступниками опрацюємо 

пропозиції до плану роботи комітету, також і виїзні засідання. Я думаю, що 

Верховна Рада має більше бути… мобільність проявити комітет. І там, де 

буде необхідно, якась певна гаряча подія або проект, який реалізується, 

особливо стосується експериментальних проектів, там, я думаю, що має бути 

і наш комітет. Там ми маємо наочно побачити, як реалізується та чи інша 

ідея. Свого часу, наприклад, реалізовувалась ініціатива, конкретний приклад 

наведу об'єднання слідчих і оперативників, до прикладу. Ця ідея два роки 



тому реалізовувалась в межах і починалась в межах, наприклад, Борисполя. 

Зараз експериментальний майданчик розширився, мені здається, до 8 

областей України. Я думаю, що якщо такі проекти великі, які стосуються 

одного з основних органів, яким, власне… контроль за яким і законодавчим 

забезпеченням якого займається комітет, будуть проводитись такі проекти, я 

думаю, ми там маємо обов'язково подивитися, поспілкуватися з людьми 

тими, кого це безпосередньо стосуються ці зміни для того, щоб ми мали 

зважений і зворотній зв'язок від тих законів, які будуть прийматися, 

голосуватися, підтримуватись за цим столом і голосуватися в залі Верховної 

Ради.  

Тому в першу чергу у нас змінився наш комітет, про це ми ………... У 

нас з вами, можу сказати, що був один із найзавантаженіших комітетів у 

минулому скликанні. Він, якщо я не помиляюся, займав третє місце за 

кількістю законопроектів. І це не було виключення лише минулим 

скликанням, позаминулим так само. І навіть зараз вже за нами ми входимо в 

п'ятірку комітетів по кількості законопроектів, які вже надійшли на розгляд. 

Тому зрозуміло, що наша робота буде дуже насиченою. Зрозуміло, що я 

особисто і думаю, що всі ми сподіваємось на те, що буде ефективна наша 

робота. Ефективність роботи – це в першу чергу плідна робота підкомітетів і 

окремих депутатів для того, щоб ми брали під контроль конкретну тему, 

конкретний предмет відання і її розвивали. До цього всіх я спрямовую. 

Тепер щодо предметів відання комітетів. У вас у всіх є розданий, ми з 

вами всі знайомились з предметами відання комітетів. Загально для засобів 

масової інформації можу сказати, що предмет відання залишився майже 

таким як був, уточнено декілька питань важливих, з нашої точки зору, 

зокрема додано питання протидії кіберзлочинності – це вид злочинності, 

взагалі протидії, які надзвичайно швидко розвивається в останнє десятиріччя, 

до якого велику увагу приділяє європейські і світові правоохоронні органи. І 

тому це також виділили як окремий напрямок протидії, який буде предметом 

віддання нашого комітету.  



До предмету відання комітету правової політики прийшов великий 

напрямок - це, власне, законодавче врегулювання і діяльність пенітенціарної 

системи. В проекті, значить, в попередньому скликанні було дуже багато 

законопроектів запропоновано підкомітетом з цих. На жаль, вони не були 

розглянуті Верховною Радою і підтримані. Ну, але це вже буде питання 

наших колег з Комітету правової політики, побажаємо їм успіхів на цьому 

напрямку.  

Крім того, важливим напрямком для нашого комітету безпосередньо, 

який я би хотів однозначно посилити – це міжнародна співпраця, міжнародна 

співпраця як міжпарламентського, так і в плані професійної співпраці з 

відповідними правоохоронними органами іноземних країн і, власне, і тут 

присутні, і ви побачите, коли ми будемо з вами обговорювати питання по 

розподілу повноважень між головами, заступниками, так. Фактично перший 

заступник пан Андрій Осадчук і заступник пані Галина Михайлюк, які 

будуть безпосередньо відповідати за питання забезпечення міжнародної 

співпраці. І, власне, ця робота вже триває. Я думаю, що результати ми також 

побачимо в першу чергу на якості законопроектів, оскільки ми будемо 

отримувати feedback від наших іноземних колег, а також взагалі в плані 

розвитку, да, тому що ми всі маємо в першу чергу зрозуміти. побачили 

архітектуру правоохоронних органів, розуміти, якщо, наприклад, 

створюється новий правоохоронний орган, а зараз активно про це 

обговорюємо, наприклад, це Бюро фінансових розслідувань. Яке місце воно 

має зайняти в системі правоохоронних органів? Які функції в нього будуть? І 

для того, щоб ми розуміли системно картинку, а не розглядали окрему 

ділянку цієї роботи. Це так у разі коротка інформація. Я пропоную, якщо є 

якісь запитання, задати їх. Якщо ні, прийняти до відома і перейти до інших 

питань. Немає? 

Будь ласка.  

 



ОСАДЧУК А.П. Один маленький коментар щодо завантаженості 

роботи комітету. Ми дійсно, ми, попередники наші займали там третє місце 

після бюджетного, здається, да, і іще якого комітету. Але у нас ще буде одна 

дуже важлива тема. Я думаю, наш комітет буде в першій певно трійці по 

зверненням громадян. Ми маємо всі до цього бути готові. Це величезна 

кількість роботи як для нас і для наших помічників. І такого навантаження 

напевно, ну, хіба що в антикорупційному може приблизно щось таке буде. 

Тобто ми до цього маємо теж бути всі готові.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пане Андрію. 

Тому пропоную взяти інформацію до відомо, і використання в роботі. 

Я пропоную проголосувати за це.  

Хто – за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно.  

Я думаю, що ми формально голосуємо, оскільки у нас є питання і тому 

ми маємо визначити. 

Друге питання. Питання, яке є важливим в роботі нашій. Питання 

створення підкомітетів нашого комітету. Насправді можу сказати, що це 

умовно формальне утворення, оскільки кожен народний депутат може брати 

участі і займатися будь-яким законопроектом і напрямком роботи. Але для 

того, щоб ми могли з вами визначитись з відповідальним, особливо це 

важливо по законопроектам, які вже надійшли на розгляд комітету. 

Пропонуємо такий перелік підкомітетів, а також їхніх керівників і тих, хто 

від заступників може керувати. У вас в усіх є відповідна табличка. Я зачитаю 

для того, щоб ми пройшлися і проголосували.  

Перший підкомітет з питань діяльності органів прокуратури. Предмети 

діяльності визначено відповідно. Голова підкомітету пропонується Неклюдов 

Владлен, заступник, який буде визначати Іонушас.  

Підкомітет з питань діяльності органів правопорядку. Сергій Алексєєв. 

Координує діяльністю цього комітету Осадчук пропонується. Третій – 

підкомітет з питань організації охорони громадської безпеки і порядку. 



Народний депутат Дануца головою комітету пропонується, пан Григорій 

Мамка – заступник, який координує цю роботу. 

Підкомітет з питань кримінального законодавства та протидії 

злочинності. Керівником підкомітету пропонується пан Бакумов, 

координатор – Мамка. 

Підкомітет з питань Кримінального процесуального законодавства та 

оперативно-розшукової діяльності. Керівником пропонується народний 

депутат   Яцик, координує роботу – заступник Павлюк.  

Підкомітет з питань законодавства про адміністративні  

правопорушення та охоронної і детективної діяльності. Керівником 

підкомітету  пропонується пан Медяник, заступником, який координує – пан 

Павлюк. 

Це майже всі предмети відання комітету. Ще два з питань предметів 

відання, а саме формування стратегії загалом правоохоронної системи, згідно 

розподілу, я пропоную залишити за головою комітету. А також окремо 

питання міжнародної співпраці, визначено два заступники, які будуть 

координувати цю роботу. 

Чи є зауваження? Чи можемо переходити до голосування по 

запропонованих комітетів і їх очільників?  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключно за професійною ознакою. Ми визначали 

таким чином, щоби були серед керівників люди, які або мали відношення 

професійне  і мали досвід роботи в цій сфері. Або, власне, мали, скажімо так, 

суміжний досвід. Якщо це, наприклад, Кримінальне процесуальне  

законодавство, це може бути, як людина, яка працювала  в правоохоронних 

органах, так і адвокати, представники адвокатури, які визначалися саме з 

цим.  



Але знову ж кажу, що підкомітет може існувати лише  тоді, коли там 

буде три і більше членів. Тому я запропоную, щоби ми до п'ятниці з вами 

визначилися, якщо ми зараз з вами затвердимо такий перелік, хто в якому 

підкомітеті буде працювати. Для того, щоб в п'ятницю ми вже затвердили 

персональні склади підкомітетів. І працювати можна одночасно, в декількох 

підкомітетах.  Тобто, якщо вас цікавить питання, наприклад, і соціальний 

захист працівників правоохоронних органів, і, наприклад, питання обігу зброї 

в цивільному  обороті, можна працювати одночасно у декількох підкомітетах 

і займатися профільно цим питанням. Якщо питань більше немає, прошу, 

пропоную перейти до голосування. 

Хто за те, щоб затвердити запропоновану структуру підкомітетів і, 

власне, керівників запропонованих у табличці і за зачитаних мною, прошу 

голосувати. 

Хто - за? Прошу порахувати. Проти? Утрималися? Прошу фіксувати. 

Дякую.  

Ідемо далі, наступне питання про розподіл обов'язків. І хочу зауважити, 

що до п'ятниці тоді прохання подати до визначених керівників підкомітетів, 

пропозиції від членів комітету, хто в якому комітеті бажає працювати, до 

голів підкомітетів, відповідних до голів підкомітетів. Ще раз назву їх 

Неклюдов, Алєксєєв, Дануца, Бакумов, Яцик, Медяник. До них, будь ласка, 

прошу подати зауваження, пропозиції, ми в п'ятницю їх затвердимо.  

Наступне питання про розподіл обов'язків між головою комітету та 

його заступниками, секретарем комітету, головами підкомітетів і членами 

нашого комітету. Розподіл обов'язків в даному плані є стандартним щодо всіх 

комітетів, які у нас працюють. Загалом, попередньо ми з вами 

проговорювали, хто який напрямок буде керувати, оскільки ми не визначали 

ще до затвердження назв підкомітетів, то тут ви можете подивитися 

визначення "предмет відання підкомітету" для того, щоб розуміти як воно 

буде працювати. 



Чи є пропозиції щодо цього питання, можливо, зауваження, чи можемо 

затверджувати? Тоді прошу перейти до голосування.  

Хто за те, щоб затвердити такий  розподіл обов'язків між головою 

комітетів, його заступниками, секретарем комітету, головами підкомітетів та 

членами комітету, прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утрималися? 

Одноголосно. 

Дякую вам. 

Переходимо до наступного питання порядку дня, а саме.. денного, а 

саме це про… технічне питання, про секретаріат комітету. Ми з вами вже 

знайомі майже з усім секретаріатом, але формально я хотів би ще раз це 

питання проговорити. У вас в матеріалах є розподіл повноважень за якими 

конкретно закріплений кожен співробітник секретаріату.  

Я прошу, щоб робота велася, якщо ми проводимо… А ми сьогодні вже і 

вчора проводили робочі групи по питаннях невідкладних законопроектів, 

завжди запрошували представників секретаріатів. Тому на всі зустрічі, які 

відбуваються в комітеті з законопроектів прохання залучати працівників 

секретаріату. Вони будуть точкою зборки всіх думок, для того, щоб ми могли 

чітко і швидко вийти на ефективну роботу.  

Я не буду тут багато що говорити, мені здається тут все понятно, 

зрозуміло. Тому прошу… пропоную взяти до відому цю інформацію. 

Сприймається?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це працівники, по різному час, який вони працюють 

в комітеті. Хтось працює, я знаю, тут і близько 20 років, хтось працює 

декілька років. Але в основному можу сказати, що у нас, як на мене один із 

найкращих секретаріат комітету, який ми зможемо справитись з тими 

завданнями, які стоять перед нашим комітетом. 



Сприймається? Так, тоді беремо до відому, приймаємо  зауваження і не 

будемо голосувати окремо, і йдемо далі. 

Наступне питання, як ми з вами визначились на попередньому 

пленарному засіданні Верховної Ради у нас на розгляді комітету знаходиться 

декілька законопроектів поданих Президентом Володимиром Зеленським та 

депутатами, але визначені Президентом, як невідкладні, для першочергового 

розгляду Верховною Радою з скороченими термінами подання 

альтернативних пропозицій.  

Насправді це найбільш важливе питання, яке нас чекає протягом 

найближчого тижня нашої роботи.  

Тому я назву ці законопроекти, про які йдеться, і, за які  відповідальний  

наш комітет, де  наш комітет визначений в  якості головного. Це 

законопроекти, власне, визначені, залучу їх для стенограми: про внесення 

змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії – законопроект 

1007; законопроект про внесення змін  до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального 

законодавства, (реєстраційний  номер 1009).  Про внесення змін  до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових  заходів із реформи органів  

прокуратури – 1032 і законопроект  про внесення змін до  Кримінального 

кодексу  України та Кримінально-процесуального  кодексу України щодо 

зменшення  тиску на бізнес – законопроект 1080, зареєстрований народними 

депутатами, першим з них є Данило Гетманцев. По ним визначені скорочені  

терміни внесення альтернативних законопроектів, який цей термін 

завершується  цієї п'ятниці.  

Тому   сьогодні ми маємо витримати час  до п'ятниці для того, щоб  ми 

могли розглянути ці законопроекти по суті комітетом.   Тому на сьогодні у 

мене буде  пропозиція,  власне, ці  законопроекти подивитися я думаю, що з 

якими ми вже працюємо і наступним питанням порядку денного це якраз 

буде  створення робочих груп щодо  опрацювання цих законопроектів. 



Хочу зауважити, що  у нас вже  сьогодні відбулося дві важливі зустрічі 

щодо  законопроектів про… це були  робочі зустрічі, про них  ми 

інформували членів комітету. Завтра у нас ще заплановані дві робочі зустрічі 

по відповідних законопроектах. Якщо можна  коротко значить керівників 

робочих  груп, які працювали сьогодні з  ними:  пана  Бакумова і Вячеслава 

Медяника пару слів сказати про  проведення зустрічі, буквально декілька 

слів.  

 

БАКУМОВ О.С. Дякую.  

Шановний головуючий, шановні члени комітету!  Сьогодні зранку 

дійсно за  дорученням голови комітету було проведена така невеличка 

нарада, за результатами  якої  жодного процесуального  такого рішення  у 

висновку  не приймалися. Однак ми почали  дискусію стосовно 

законопроекту 1007, стосовно діяльності  Національної гвардії України. На 

даній нараді були присутні члени нашого комітету, були присутні 

представники  Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, також 

Міністерства оборони України. Ми почали дискусію щодо того питання, яке 

викладене в  пропозиціях Президента України щодо підпорядкування 

Національної гвардії України безпосередньо Президентові України і 

виведення її зі складу координації Міністерства внутрішніх справ і міністра 

внутрішніх справ України.  

Ми домовилися про те, що зараз ця дискусія, ця робоча група буде 

продовжена вже у більш такому конструктивному форматі, доручили більш 

змістовно сторонам підготувати свої позиції, і вже потім, під час наступного 

засідання робочої групи, робити вже певні висновки і надавати пропозицію 

комітету для ухвалення рішення щодо даного законопроекту.  

Однак дискусія є жвавою. Тобто є різні варіанти діяльності подібних 

військових формувань з правоохоронними функціями  у різних країн світу, 

де  Національна гвардія чи таке військове формування з правоохоронними 

функціями належить до сфери Міністерства внутрішніх справ, в деяких 



країнах це – подвійне підпорядкування: в умовах мирного часу це 

Міністерство внутрішніх справ, в умовах воєнного часу або іншого 

спеціального часу – це надзвичайний стан, наприклад, це і Міністерство 

оборони. Іноді тільки дуже  виключних випадках це – Міністерство оборони.  

Ми зараз доопрацьовуємо всі варіанти і напрацьовуємо пропозиції, про 

що відповідно ми повідомимо комітет вже за наслідком прийняття 

змістовного і кінцевого рішення.  

Дякую.  

 

МЕДЯНИК В.А. Шановний голово, шановні депутати, запрошені! 

Сьогодні була робоча нарада щодо виключення статті 205 з Кримінального 

кодексу України. Основне завдання – щодо зменшення тиску на бізнес. Були 

запрошені працівники податкової служби, з ними була така жвава дискусія. 

Були представники з… від депутатів, а саме від депутата Гетманцева Данила.  

Ми в цьому питанні повністю розібралися. Всі члени комітету, майже 

всі підтримують щодо декриміналізації цієї статті. Тому тиск на бізнес вже 

починає знижуватися. Ми цим займаємося.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Таке, да, дуже оптимістичне ствердження от, я 

думаю, що це гарний посил, звичайно, да, але все ж таки я думаю, що 

основним це буде і голосування Верховної Ради, і найбільше, звичайно, це 

безпосередні дії самих правоохоронних органів, да, які мусять діти тут в 

рамках і в межах, визначених законом. 

Колеги, я дякую вам за інформацію. 

Ще я хочу наголосити, що в нас, зазвичай, на комітеті і ми про це 

будемо окремо говорити. Присутні представники правоохоронних органів, 

також органів правопорядку. Сьогодні в нас на перше організаційне 

засідання завітали: заступник міністра внутрішніх справ Вадим Анатолійович 

Троян, прошу вітати, а також директор правового департаменту Національної 



поліції України Володимир Жиденко і представник консультативної місії 

Європейського Союзу пані Аліса Шишковська. 

В нас, значить, запрошуються завжди представники відомств по тих 

питаннях, які стосуються і будуть стосуватися їхньої діяльності. Наступне 

наше засідання буде стосуватися і питання органів правопорядку, і питання 

органів прокуратури. Тому, звичайно, наступне засідання ми сьогодні 

визначимо коли воно буде відбудеться – ми будемо вас також просити бути 

присутніми, висловити свою позицію з цього приводу.  

Значить, наступне питання в нас щодо створення робочих груп щодо 

опрацювання першочергових заходів, законопроектів, які комітету 

доручається підготувати і допрацювати на розгляду на сесії. Попередню 

інформацію ми з вами взяли до відома. Значить, фактично подивіться, будь 

ласка, у вас в вашому переліку питань запропонована робоча група по 

кожному з чотирьох, названих мною сьогодні законопроектів... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Формально до створення, подивіться праву колонку 

таблички запропоновані голови або співголови робочої групи і 

співпрацівники секретаріату, які супроводжують ці робочі групи. Прошу 

переглянути. Якщо є  пропозиції, зауваження до цих позицій, прошу 

висловитися.  Єдине, що хочу сказати, що, оскільки у нас  поставлені 

скорочені терміни підготовки цих законопроектів, то наступне засідання 

будемо планувати провести цієї п'ятниці о 17:00 для того, щоб ми… (Шум у 

залі)  П'ятниця. О 17:00. Але  це ми  в кінці визначимо.  

(Загальна дискусія)  

 Пане Максиме, якщо буде питання щодо  цього… Просто нам треба 

буде технічно 15 хвилин отримати інформацію з  сектору реєстрації про те, 

що на 16:45 інформація не подана. Тому ці 15 хвилин – це питання технічно-

організаційного плану.  



Так от, по робочим групам, буде прохання, до цього часу, до… 

орієнтовно ми в кінці це проголосуємо, визначитися, опрацювати ці 

законопроекти, пропозиції комітету, які ми будемо розглядати,  до цих 

законопроектів підготувати. Якщо є зауваження чи пропозиції, ми сьогодні з 

вами голосуємо  голів цих робочих груп, до них немає обмежень, входять ті 

депутати, які цікавляться даними законопроектами. От сьогодні у нас були, 

пане Олександре, десь до десятка  народних депутатів були присутні на 

першій робочій групі і відповідно так само на другій. 

 

______________.  Да, шановний головуючий, дуже у нас була… майже 

половина комітету брали участь  в нараді, перший заступник міністра 

внутрішніх справ Сергій Ярович. У нас  дуже потужна робоча група 

відбувалась зранку. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Чи є пропозиції? …………, будь ласка. 

 

______________.  Здесь присутствуют представители Министерства 

внутренних дел.  Я бы предложил им на пятницу подготовить свои замечания 

к тем изменениям в Криминально-процессуальный кодекс, который  мы 

хотим рассмотреть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, по всім законопроектам, оскільки питання 

Міністерства внутрішніх справ стосується не тільки цього законопроекту, але 

питання по діяльності Національної гвардії…. 

 

______________.  По Национальной гвардии мы сегодня  просто уже 

имели беседу… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Пану Сергію Яровому також сказав про це.  

 

______________.  А пока не обсуждали, то есть если у них есть 

замечания, предложения и так далее, чтобы они сформировали  в таблицу, и 

мы могли их рассмотреть предметно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що фактично  три із чотирьох 

законопроектів, дякую, пане Максиме, можуть вимагати відповідної позиції 

Міністерства внутрішніх справ.  Дякую,  приймається.  

Пропоную тоді, якщо немає зауважень до робочих груп, підтримати 

такий варіант, який ви… запропонований вам у табличках. Давайте я коротко 

його зачитаю: що проект 1007 – про внесення змін до деяких законів України 

щодо діяльності Нацгвардії; голова робочої групи Бакумов, відповідальний 

працівник секретаріату Баранець. 1009 – про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінально-

процесуального законодавства; співголови – Павлюк, Яцик, від секретаріату 

– Карчемська, Шпортько. 

1032 – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Співголови – 

Неклюдов, Іонушас, Павлюк. Шпортько, Карчемська – співробітники 

секретаріату. 

1080 – про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на 

бізнес. Керівник – співголова робочої групи Медяник, відповідальні 

працівники секретаріату – Грицак, Ільтьо, Карчемська. 

Прошу підтримати створення робочих груп, окремо давайте, і 

затвердження їхніх голів, які названі сьогодні мною. Прошу голосувати: за? 

Проти? Утримались? Одноголосно. 

Дякую вам. Крім законопроектів, які ми з вами визначили чотирьох, у 

нас є цілий ряд законопроектів, так званих перехідних законопроектів, які 



надійшли на розгляд комітету з минулого скликання. Це законопроекти, які 

прийняті в першому читанні, або по яких є прийняті в цілому, але заветовані 

Президентом України. От сьогодні надійшла інформація технічна, що ще 2 

законопроекти, які відносяться до відання нашого комітету, вони отримали 

вето Президента України і будуть із зауваженнями повернуті в парламент і 

попадуть у наш комітет. От відповідно ми будемо, коли побачимо зміст вето, 

будемо також їх розглядати. 

Поки що у вас також є перелік цих законопроектів, які стосуються 

перехідних питань, значить, розгляд яких не був затверджений. Відповідно є 

пропозиція взяти до відома ці законопроекти, по них, я нагадаю, згідно 

Регламенту всі вони реєструються під новими номерами в перший день 

роботи парламенту. І чому ми зараз не можемо розглядати їх по суті? Тому 

що дається 14 днів за процедурою підготовки до другого читання внесення 

поправок до них від народних депутатів. Відповідно час ще цих поправок не 

минув і ми будемо чекати, поки ці поправки можуть надійти, потім з 

поправками відповідно розглянути.  

Тому пропоную взяти до відома і перейти до наступного питання, а 

саме питання про пропозиції комітету до проекту порядку денного другої 

сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. 

Значить, це питання, яке стосується в першу чергу, складається з 

декількох блоків. Перший блок – законопроекти, які…, нові законопроекти, 

які вже зареєстровані народними депутатами і включаються до проекту 

порядку денного сесії. Другий блок, про який ми говорили в попередньому 

питанні – це, значить, законопроекти, які перейшли до розгляду нашого 

комітету з минулого скликання і прийняті в першому читанні. І, значить, 

третє – ці, по яким є відповідне вето.  

Але хочу звернути увагу, що є ряд законопроектів, які перейшли з 

минулого скликання і які втратили свою актуальність, були прийняті в 

першому читанні, там, в 2015-2016 роках, за цей час: 16-й, 17-й, 18-й, 19-й 

роки суттєво змінилося законодавство і фактично їх немає сенсу подавати в 



порядок денний сесії, вони фактично втратили свою актуальність крім 

законопроектів, які вам запропоновані в цій табличці. Це 5 законопроектів, 

які переходять до нас з минулого скликання, а саме проекти під номерами: 

0887, тут довга назва, дивіться, не буду її зачитувати; 0889; 0892; 0893 і 0974. 

І це, що… які перейшли до нас, які прийняті в першому читанні, а з 

пропозиціями заветованими – це 0971, який заветований Порошенко і 

повернутий нам до, скажімо так, до розгляду. Я думаю, що підкомітети 

опрацюють ці законопроекти. Я думаю, що серед цих також є багато 

застарілих законопроектів. Але їх треба все одно ґрунтовано розглянути і, 

можливо, ми дійдемо до розгляду їх вже в кінці сесії або не включимо їх до 

порядку денного наступної сесії, як вже визначим рішенням комітету, але 

почитавши ці законопроекти.  

На даному етапі ви бачите перед собою пропозиції комітету, проект 

пропозицій комітету до включення до порядку денного. Чи є які зауваження 

до цих пропозицій? Чи можемо переходити до голосування? Підтримати. 

Тоді пропоную затвердити пропозиції комітету до порядку денного сесії і 

проголосувати. Хто – за? Проти? Утримались? Одноголосно.  

Ще одне у нас технічне питання. Оскільки ми з вами проголосували за 

перелік підкомітетів, але і говорили за керівників підкомітетів, проте, ну, за 

традицією виключаючи конфлікт інтересів саме в цих питаннях по головам 

підкомітетів, я би просив би, щоб ми проголосували окремо по керівникам 

підкомітетів. І просив би тих осіб за яких ми будемо голосувати утриматись 

від голосування. Домовили? Я зараз… Є два варіанти або ми проголосуємо 

списком по всім названим головам підкомітетів або окремо, списком.  

 

______________. Ми ж кворум не… У нас кворум не втрачається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без питань. Тому ми можемо голосувати списком.  

Ще раз коротко назву.  

Підкомітет з питань діяльності органів прокуратури – Неклюдов.  



Підкомітет з питань діяльності органів правопорядку – Алєксєєв.  

Підкомітет з питань організації охорони громадського порядку і 

безпеки і порядку – Дануца.  

Підкомітет з питань кримінального законодавства та протидії 

злочинності – Бакумов.  

Підкомітет з питань кримінально-процесуального законодавства та 

оперативно-розшукової діяльності – Яцик.  

Підкомітет з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення та охорону і детективної діяльності – Медяник.  

Прошу голосувати за керівників… 

Будь ласка.  

 

______________. Ми утримуємось від голосування. І ми, кожен із нас, 

до речі, і я, заявляєм про те, що у нас є конфлікт інтересів. Другим питанням 

ми затвердили  перелік комітетів, підкомітетів, які створені… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підкомітетів.  

 

________________. Зараз окремим питанням, як я розумію, ми 

недорозглянули, затверджуємо відповідно голів комітетів списком.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. Голів підкомітетів.  

 

________________. Том у я утримуюсь від голосування у зв’язку з тим, 

що в мене є  реальний конфлікт інтересів.  

 

________________. Тобто я правильно розумію, що всі шість 

перелічених голів підкомітетів вони не голосують, да?  

 

________________. Не голосують, да. Але ми підтримуємо. 



 

________________. Зрозуміло.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Будь ласка, прошу підтримати 

керівництво підкомітетів, оголошене мною.  

Хто – за? Прошу порахувати, щоб була чіткість. 19 – за.  

Проти? Утримались? Прошу утриматись, да.  

 

________________. Голови підкомітетів утримались. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

6 – утримались. Процедуру витримано. 

Дякую. 

Рухаємося далі. Про… Наступне питання – це "Різне" і питання 

визначення наступного засідання комітету.  

Щодо "Різного" чи є питання? Чи, можливо, у присутніх на засіданні, 

яких ми представили, є якісь…? Пане Вадиме, можливо, щось є, якісь 

звернення до комітету, якщо є?  

 

ТРОЯН В.А. Дякую за запрошення. 

Добрий день ще раз всім народним депутатам. Від Міністерства 

внутрішніх справ є тільки пропозиції. 

Перша пропозиція – це прошу народних депутатів звернути про 

складові, що стосуються організованої злочинності. Це Закон про боротьбу з 

організованою злочинністю. Це пріоритет про оперативно розшукову 

діяльність, зміни до Кримінального кодексу і Процесуального кодексу. Це 

що стосується, тим комітетом визначена була робоча група, я пропоную, 

якщо єсть можливість, повернути, таку ж робочу групу створити на базі 

нашого нового комітету. І одним законом більш вагомо так внести всі 



поправки в Кримінальний кодекс  і Процесуальний, те, що ми бачимо всі 

разом як юристи.  

Що стосується Міграційної служби, в нас також декілька 

законопроектів, які необхідно визначити і в короткі терміни. Що це значить? 

Це значить, що стосується паспорту України, громадянства України і 

міграція. І є ще декілька законопроектів, але вони такі найбільш вагоні, це що 

стосується прикордонної служби.  

Про Національну гвардію ви вже сказали, і по 1007 ми доопрацюємо і 

до п'ятниці ми подамо свої пропозиції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Пан Володимир, щось є у вас? 

 

ЖИДЕНКО В. Доброго дня ще раз, я щиро вірю в те, що у нас буде 

плідна співпраця по всім напрямкам, які стосуються Національної поліції 

України. У нас є дуже багато напрацювань в даній сфері про які ми вже 

неодноразово спілкувались, і які дуже тормозились в принципі в тому 

скликанні Верховної Ради. Я впевнений в тому, що ми всі ці проблеми 

вирішимо в даному скликанні.  

Дякую вам дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Немає, тому традиції казати що хтось був поганий, 

чи добрий. Я пропоную... Ні, ні, я маю на увазі, що давайте дивитися 

попереду. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Дякую.  

Пані Аліса, можливо ви щось додасте. Дякую.  

В такому разі, чи є питання до "Різного"? 

Прошу, будь ласка.  

 

 _______________. Дякую, Денис Анатолійович. Дякую, колегам за 

конструктивне перше  засідання.  



Я би хотів зачитати звернення, яке сьогодні вже зареєстрував в 

секретаріаті.  

В порядку статті 16 Закону України про статус народного депутата. 

Прошу розглянути на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності, ну на наступному вже очевидно, питання  щодо 

отримання інформації від начальника управління процесуального 

керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень 

вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури 

України Безбородова Є.М. та заступника начальника другого відділу 

процесуального керівництва, Управління процесуального керівництва 

досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на 

тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України 

Ковальчука Ю.О., а саме щодо правомірності дій вищевказаних осіб під час 

вирішення питання про залучення Прес-секретаря Президента України 

Зеленського В.О. Мендель Ю.В. як свідка в кримінальному провадженні, 

відповідні документи додаю до звернення, зокрема копію запиту Ковальчука 

Ю.О. від 03.07.2019 за номером 26/2-34263-18 щодо отримання інформації 

від Офісу Президента.  

Відповідно до статті 17 Закону України "Про комітети Верховної Ради 

України" комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження 

інформації з питань, що належать до предметів їх відання. Дані обставини 

належать до предмету відання Комітету Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності, а отримання інформації щодо причин та підстав, 

залучення прес-секретаря Президента України Зеленського В.О. Мендель 

Ю.В., як свідка у відповідному кримінальному провадженні та скасування 

постанови про закриття цього кримінального провадження сприятиме 

реалізації завдань комітету. враховуючи вище викладене, прошу, за 

результатами розгляду даного питання на засіданні Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності, звернутися до управління 

процесуального керівництва досудового розслідування кримінальних 



правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральною 

прокуратурою України щодо отримання інформації стосовно причин та 

підстав залучення прес-секретаря Президента України Зеленського В.О., 

Мендель Ю.В., як свідка у відповідному кримінальному провадженні та 

скасуванні постанови про закриття цього кримінального провадження.  

Для надання вказаної інформації запросити Начальника Управління 

процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних 

правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної 

прокуратури України Безбородова Є.М. та Заступника Начальника другого 

відділу процесуального керівництва управління досудовими розслідуваннями 

кримінальних правопорушень вчинених на тимчасово окупованих територіях 

Генеральної прокуратури України Ковальчука І.О. на наступне засідання 

Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.  

Прошу взяти до відома і дати доручення відповідно до мого звернення. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Декілька таких коротких коментарів щодо висловленого.  

Я спершу пропоную отримати інформацію щодо цього провадження, 

звернутися до відповідних органів, це раз. Оскільки це займе певний час, я 

думаю, що  на післязавтра ми не встигнемо це зробити відповідним чином – 

це два.  

І, по-друге, я хочу наголосити, що, звичайно, ми маємо  діяти також в 

межах, визначених законом, і, зокрема, є цілий ряд, низка рішень 

Конституційного Суду щодо визначення меж втручання народних депутатів, 

комітету в діяльність правоохоронних органів. І я думаю, що в нашому 

зверненні і в нашій діяльності ми  маємо це  також слідувати визначеним 

межам. (Шум у залі)  

Будь ласка. З цього питання?   

 



______________.  Да. Ну майже з цього. Пане голово і шановні колеги, 

ну це більше питання до  роботи секретаріату. 

Дійсно, сьогодні почали працювати робочі групі. Я хочу подякувати  

керівникам груп і моїм колегам, дійсно  робота надзвичайно активна і плідна. 

Але є один  нюанс. Я хотів би  просити, що особливо, коли  починається 

розгляд законопроекту, щоб були обов'язково присутні автори, ті, хто подає 

законопроект, суб'єкт законодавчої  ініціативи, щоб ми не витрачали час 

іноді між собою з'ясовуючи якісь обставини там і так далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

_______________. Тому просто велике  прохання, обов'язково автори 

законопроекту ті, хто подає, вони мають представити в повній мірі їх 

аргументи і так далі.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На наступному… на наступне  засідання ми з  вами 

його…  зараз сплануємо, але попередньо говорили за п'ятницю, запрошений  

представник Президента України  в Верховній Раді України Олександр 

Олексійович Стефанчук. Тому, зрозуміло, там є паралельні законопроекти, 

але я особисто з ним вже також спілкувався і попросив, тому що у нас дуже 

важливі законопроекти, щоб він був присутній на цьому засіданні. Крім 

цього, на засідання також запрошений і Генеральний прокурор України 

Руслан Рябошапка, який може висловити позиції щодо майбутнього 

реформування органів прокуратури. Зокрема, пан Владлен ви щось хотіли 

сказати? Прошу. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Хотів теж підтримати вас з приводу того, що це, я 

не розумів. Колега запропонував, доручив конкретне кримінальне 

впровадження.... (не чути) ... Ну, я вважаю, це, звісно, ми, не маючи 



можливості ознайомитись і давати доручення, це і є застереження 

законодавства. Ви розумієте, так, що … 

 (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте визначимось. Треба розібратись з права, з 

голосу. Я думаю що… 

 

НЕКЛЮДОВ В.М.  …це передчасно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …немає питань в тому, щоб ми підтримали колегу в 

плані звернення. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М.  …Але втручання. І це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А далі ми вже розберемось. Добре. Прийнято.  

Будь ласка, Григорій, прошу.  

 

МАМКА Г.М. Можна пропозицію до секретаріату? Чому… У нас 

працюють робочі групи, на даний час вал документів, вал законодавчої 

ініціативи, розгляду і роботи робочих груп буде дуже великий. Ми до кінця 

не знаємо один одного і необхідно все-таки обмінюватись інформацією. 

Якщо можна буде, робоча група у нас пройшла активно, необхідно складати 

документ у вигляді протоколу. І на наступний день якщо ми прийняли 

рішення, кому, якому органу ми доручили надати якусь інформацію, тому що 

з пам'яттю гаразд, але папери необхідно оформлювати і повністю документи 

складати уже в секретаріаті і вести облік. Тобто і план робочих груп, як і 

засідань, він повинен бути в кожного з комітету, і розсилка з приводу того, 

щоб ми мали можливість прийняти участь. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине я додам, пане Григорію, що буду просити 

також, щоб керівники робочих груп також залучали своїх помічників більш 

активно в допомогу до цього питання. Тому що там є питання, які 

представник секретаріату може фіксувати по суті питання, а от такі як би всі-

всі-всі визначення, то спільно, щоб помічники відповідно підключались. 

 

_______________. Давайте тоді приймемо рішення, і координати всіх 

помічників ми тоді базуємо у вас, відкриваємо доступ до кожного контакту. І 

для того, щоби помічників… що вони повинні контактувати між собою, а не 

перепровіряти, надавати інформацію в рамках робочої групи, а не в 

особистих якихось даних. 

Приймається?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

_______________.  …(Не чути) 

 

_______________.  І якщо можна це зробити.  

 

_______________. Ми можемо просто звернутися в одне місце і взяти 

відповідну інформацію, щоб не збирати… о'кей. 

 

_______________. Шановний головуючий… 

 

_______________. (Не чути) секретаріат… 

 

_______________. Да, да, ми визначимося, хто у нас буде надавати 

інформацію… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Але щоб і помічники підключились, трошки 

розвантажили секретаріат, тому що там багато роботи. 

 

_______________. Шановний головуючий, ми обов'язково підключимо 

помічників. Вони будуть працювати, контактувати. Не думаю, що в цьому 

будуть якісь питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

_______________. Єдине, що враховуючи те, що Президент визначив 

деякий перелік законів невідкладними, у нас часу немає. Ми просимо 

секретаріат допомогти нам. І сьогодні хто зацікавлений в розгляді чи участі в 

цих групах, які створенні відповідно до рішення комітету, через секретаріат 

комітету надати свої пропозиції про включення саме… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або напряму до голів робочих груп (не чути) 

 

_______________. …або напряму до нас, ми сьогодні працюємо, да. І 

щоб не було потім питання стосовно того, що когось не включили в склад 

робочої групи. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сприймається. 

Ще є питання до різного, можливо, щось ми визначили? Тоді щодо 

питання наступного засідання комітету. Пропонується провести наступне 

засідання комітету 6 вересня 2019 року о 17:00, даючи 15 хвилин на 

інформацію з відділу реєстрації законопроектів. 

 

_______________. З питань повістки дня. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Та розглянути першочергові законопроекти, а також 

затвердити персональний склад підкомітетів, всі чотири законопроекти 

розглянути і підкомітети. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропоную підтримати дату. Хто – за цей час і місце? 

Проти? Утримались? 

Одноголосно.  

На останок ще хотів би зауважити, що ми будемо просити також і 

намагатися, щоб по всіх питаннях порядку денного, якщо це стосується 

питання, наприклад, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, 

інтереси, да, цього відомства представляв або очільник цього відомства, або 

його відповідний профільний заступник. Це нормальна практика, яка була і в 

попередньому скликанні. Я думаю, що ми її підтримаємо, сформуємо і 

надалі, а також люди, які мають безпосередньо відношення до готування 

цього законопроекту, тому що от було питання по авторству, можливо, не все 

можу знати, там, абсолютно все – керівник, але людина, яка, там, брала 

безпосередню участь в підготовці зможе дати вичерпну відповідь на питання.  

Тому наступного разу ми запрошуємо і представників Генеральної 

прокуратури, і представників Національної поліції, і представників 

Національної гвардії, і представників Міністерства внутрішніх справ, і, що 

ми казали, 205 Податкова міліція, яка зараз здійснює розслідування по цих 

питаннях.  

На даному питанні в нас порядок денний вичерпано повністю. 

Пропоную закрити засідання. 

Дякую вам за роботу.  


