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     13    листопада     2019 р. 

 

     м. Київ 

     вул. Садова, 3-А, каб. 416 

     16 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., 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., Яцик Ю.Г., Устінова О.Ю. 

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б.  

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Шпортько О.М., Карчемська Т.М.; головні консультанти: Ільтьо Є.С.,           

Іськова Т.А. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Янченко Галина Ігорівна, 

народний депутат України – Фріс Ігор Павлович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Янченко Галина Ігорівна, 

Директор Державного бюро розслідувань – Труба Роман Михайлович, 

заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор – 

Чумак Віктор Васильович, 

заступник Міністра юстиції України – Банчук Олександр Анатолійович, 
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директор правового департаменту Національної поліції України – Жиденко 

Володимир Вікторович, 

начальник Управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи ГПУ України – 

Бакай Ірина Іванівна, 

заступник директора Департаменту юридичного забезпечення МВС 

України – Лотоцький Юрій Володимирович. 

заступник Директора Українського інституту майбутнього – Єнін Євгеній 

Володимирович, 

експерт Українського інституту майбутнього – Пікалов Євгеній 

Сергійович. 

Представники громадськості: 

донька Героя Небесної Сотні Сергія Дідича, член ГО «Родина Героїв 

Небесної сотні» - Ірина Дідич, 

координатор громадської спілки «Ініціативна група постраждалих і 

поранених на Майдані» - Павло Сидоренко, 

керівник громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Авто-Майдан 

SOS» Олексій Гриценко. 

ЗМІ. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проекти законів України: 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 

Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України"»   

(реєстр. № 2237), поданий народними депутатами України Янченко Г.І., 

Павлюком М.В. та іншими; 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

забезпечення гармонізації кримінального процесуального законодавства з 

положеннями Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції 

України щодо недоторканності народних депутатів України» (реєстр.                

№ 2237-1), поданий народними депутатами України Устіновою О.Ю.,  

Стефанишиною О.А. та іншими.  

Комітет головний. Перше читання.  

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного 

бюро розслідувань» (реєстр. № 2116). Друге читання.  

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ "Перехідні 

положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень" від 22 листопада 2018 р. №2617-VІІІ (щодо 

відтермінування часу вступу в дію)» (реєстр. № 2155), поданий народним 

депутатом України Фрісом І.П. Комітет головний. Перше читання.  
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4. Про проекти законів для включення до порядку денного другої сесії 

Верховної Ради України ІХ скликання: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників» (реєстр. № 2279), поданий народними депутатами України 

Констанкевич І.М., Дубневичем Я.В. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо приведення процесуальної процедури до міжнародних зобов'язань 

України у сфері кримінальної юстиції)» (реєстр. № 2304), поданий народними 

депутатами України Вельможним С.А. та Суховим О.С.; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України 

стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під 

вартою»  (реєстр. № 2315), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А., Міньком С.А. та іншими; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності пов'язаних із фінансовою установою осіб»  (реєстр. 

№ 2334), поданий народними депутатами України Третьяковою Г.М., 

Струневич В.О. та іншими; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на 

забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів 

рослинного світу)»  (реєстр. № 2339), поданий народними депутатами України  

Бондаренком О.В., Якименком П.В. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо збільшення розмірів 

штрафів за забруднення атмосферного повітря)»  (реєстр. № 2339-1), поданий 

народними депутатами України  Василевською-Смаглюк О.М. та іншими; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо 

удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання»  (реєстр. № 2349), поданий народними депутатами України                

Бакумовим О.С., Кінзбурською В.О. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо скасування правової норми, яка передбачає 

відповідальність за самогоноваріння)»  (реєстр. № 2371), поданий народними 

депутатами України  Ватрасом В.А., Федієнком О.П. та іншими. 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»  

(реєстр. № 2411), поданий Кабінетом Міністрів України. 

5. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: 

«Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків в практичну 

діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року» від 8 

листопада 2019 року. 

6. Різне. 
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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 13.11.2019 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Куницький О.О.  
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 

13.11.2019 року з такими уточненнями: 

- розглянути першим питанням проект закону за  реєстр. № 2155 без участі 

суб’єкта права законодавчої ініціативи; 

 - другим питанням розглянути законопроект за № 2116 (друге читання); 

-  третім питанням розглянути законопроекти за реєстр. №№ 2237 та 2237-1. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
 

(У голосуванні приймали участь 24 члени Комітету). 
 

 
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до           

Розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 р. 

№2617-VІІІ (щодо відтермінування часу вступу в дію)» (реєстр. № 2155), 

поданий народним депутатом України Фрісом І.П. Комітет головний. Перше 

читання.  

 

       Доповіли: н.д. Монастирський Д.А., заст. Генпрокурора Чумак В.В., 

Директор ДБР Труба Р.М.  

       Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Павлюк М.В.,                         

н.д. Неклюдов В.М., н.д. Осадчук А.П., представник ГПУ Бакай І.І.,                         

н.д. Іонушас С.К.,  заст. Міністра юстиції Банчук О.А.           
(Стенограма додається). 
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Пропозиція 1-а. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України за реєстр. № 2155 прийняти за основу, підтримавши пропозицію автора 

законопроекту щодо відтермінування набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

від 22.11.2018 р № 617-VIII на один рік до 1 січня 2021 року. 

 

Проголосовано:  “за” – 2 

     “проти” – 11 

     “утрималось” –  7 

“не голосувало” – 4  
 

(Під час  голосування були присутні 24 члени Комітету). 

 

Пропозиція не підтримана. 

 

Пропозиція 2-а: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України за реєстр. № 2155 прийняти за основу, підтримавши пропозицію 

Генеральної прокуратури України щодо відтермінування набрання чинності 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» від 22.11.2018 р № 617-VIII на шість місяців з моменту 

набрання ним чинності, а саме до 1 липня 2020 року. 

 

Проголосовано:  “за” – 21 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  2 

“не голосувало” – 1  
 

(Під час  голосування були присутні 24 члени Комітету). 
 

Пропозицію підтримано. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Розділу ІІ "Перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень" від 22 листопада 2018 року №2617-VІІІ" (щодо 

відтермінування часу вступу в дію)» (реєстр. № 2155) за результатами розгляду 

в першому читанні прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозиції 

Комітету щодо відтермінування набрання чинності Законом України від 22 

листопада 2018 р. №2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень», визначивши дату набрання ним чинності з                 

1 липня 2020 року. 
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Проголосовано:  “за” – 21 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

“не голосувало” – 2  
 

(Під час  голосування були присутні 24 члени Комітету). 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності 

Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 2116). Друге читання.  

 

       Доповів: н.д. Алєксєєв С.О.  

Супроводження матеріалів - заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: Директор ДБР Труба Р.М., н.д. Мамка Г.М., 

н.д. Бужанський М.А., н.д. Кива І.В., н.д. Устінова О.Ю., н.д. Арешонков В.Ю., 

представник ГО «Родина Героїв Небесної сотні» І.Дідич,  представник 

постраждалих на Майдані П.Сидоренко, представник ГО «АвтоМайдан SOS» 

О.Гриценко, н.д. Осадчук А.П., н.д. Монастирський Д.А., н.д. Бакумов О.С. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Розглянути порівняльну таблицю до проекту Закону 

реєстр. № 2116 та прийняти рішення по окремих поправках: 

 

1)      врахувати поправку № 320  

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 3 

     “утрималось” – 3 
 

(Під час  голосування були присутні 23 члени Комітету. Н.д. Кива І.В. 

вийшов із зали засідань).    
 

Поправку враховано. 

 

2) врахувати поправку № 112  

 

Проголосовано:  “за” – 4 

     “проти” – 3 

     “утрималось” – 17 
 

 (Під час  голосування були присутні 24 члени Комітету). 
 

Поправку відхилено. 

 

3)      врахувати поправку № 111  
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Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 4 
  

(Під час  голосування були присутні 24 члени Комітету). 
 

Поправку враховано. 

 

(Народний депутат України – член Комітету Кива І.В., який був відсутній 

під час голосування за поправку №320, наголосив, що він проти цієї поправки).  

 
4)   врахувати поправку № 318  

 

Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 3   

“не голосувало” – 2 
 

(Під час  голосування були присутні 24 члени Комітету). 
 

Поправку враховано. 

 

 2. Підтримати рекомендації підкомітету (робочих груп) щодо врахування 

та відхилення поправок і пропозицій, включених до порівняльної таблиці 

проекту Закону за реєстр. № 2116. 

 

Проголосовано:  “за” – 22 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1   

 

(Під час голосування були присутні 23 члени Комітету. Н.д. Мамка Г.М. 

вийшов із зали засідань). 

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону за 

реєстр. № 2116 у другому читанні та в цілому. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2   

“не голосувало” – 1 

 

(Під час голосування були присутні 23 члени Комітету. Н.д. Мамка Г.М. 

вийшов із зали засідань). 
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ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України: 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 

Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України»   

(реєстр. № 2237), поданий народними депутатами України Янченко Г.І., 

Павлюком М.В. та іншими; 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

забезпечення гармонізації кримінального процесуального законодавства з 

положеннями Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції 

України щодо недоторканності народних депутатів України» (реєстр.                

№ 2237-1), поданий народними депутатами України Устіновою О.Ю.,  

Стефанишиною О.А. та іншими.  

Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Янченко Г.І., н.д. Устінова О.Ю., н.д. Іонушас С.К.,               

н.д. Павлюк М.В. 

Супроводження матеріалів - заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., н.д. Арешонков В.Ю., 

н.д. Медяник В.А., н.д. Мамка Г.М.,  н.д. Бакумов О.С., н.д. Осадчук А.П.,                

н.д. Яцик Ю.Г., н.д. Монастирський Д.А.  
(Стенограма додається). 

 

В ході обговорення проекту Закону реєстр. №2237 народні депутати 

України – члени Комітету висловили низку пропозицій, що потребуватимуть 

вирішення під час підготовки його до другого читання, а саме щодо:  

- можливості внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

відомостей, що свідчать про вчинення народним депутатом України 

кримінального правопорушення, не тільки Генеральним прокурором 

(виконувачем обов’язки Генерального прокурора), але й керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та керівниками Національного 

антикорупційного бюро України чи Державного бюро розслідувань; 

- можливості затримання народного депутата України під час або ж 

відразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого (насильницького) 

злочину; 

- погодження Генеральним прокурором (а не підтримання, як зазначено в 

електронній версії законопроекту реєстр. № 2237) клопотання про дозвіл на 

затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи 

домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших 

заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до 

закону обмежують права і свободи народного депутата (абзац 2 частини сьомої 

статті 36 та абзац 1 частини другої статті 4822 КПК в редакції проекту); 
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- розширення депутатського індемнітету (тобто,  коли  народні депутати 

України не нестимуть юридичної відповідальності не тільки за результати 

голосування або висловлювання у парламенті чи його органах, а й взагалі при 

виконанні депутатських повноважень). 

 

1. Голосування по законопроекту за реєстр. № 2237. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до 

статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів 

України»   (реєстр. № 2237) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 5   

“не голосувало” – 1 
 

(Під час голосування були присутні 23 члени Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О. 

вийшов із зали засідань). 

 

2. Голосування по законопроекту за реєстр.  № 2237-1. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з метою забезпечення гармонізації 

кримінального процесуального законодавства з положеннями Закону України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності 

народних депутатів України» (реєстр. № 2237-1) відхилити. 
 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  8 
  

(Під час голосування були присутні 23 члени Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О. 

вийшов із зали засідань). 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного 

другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників» (реєстр. № 2279), поданий народними депутатами України 

Констанкевич І.М., Дубневичем Я.В. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо приведення процесуальної процедури до міжнародних зобов'язань 
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України у сфері кримінальної юстиції)» (реєстр. № 2304), поданий народними 

депутатами України Вельможним С.А. та Суховим О.С.; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України 

стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під 

вартою»  (реєстр. № 2315), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А., Міньком С.А. та іншими; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності пов'язаних із фінансовою установою осіб»  (реєстр. 

№ 2334), поданий народними депутатами України Третьяковою Г.М., 

Струневич В.О. та іншими; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на 

забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів 

рослинного світу)»  (реєстр. № 2339), поданий народними депутатами України  

Бондаренком О.В., Якименком П.В. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо збільшення розмірів 

штрафів за забруднення атмосферного повітря)»  (реєстр. № 2339-1), поданий 

народними депутатами України  Василевською-Смаглюк О.М. та іншими; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо 

удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання»  (реєстр. № 2349), поданий народними депутатами України                

Бакумовим О.С., Кінзбурською В.О. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо скасування правової норми, яка передбачає 

відповідальність за самогоноваріння)»  (реєстр. № 2371), поданий народними 

депутатами України  Ватрасом В.А., Федієнком О.П. та іншими. 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»  

(реєстр. № 2411), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включати до порядку 

денного другої сесії Верховної Ради України IХ скликання зазначені проекти 

законів. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
 

(Під час голосування були присутні 20 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Бородін  В.В., Кива І.В., Мамоян С.Ч. покинули залу засідань). 
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V. СЛУХАЛИ: Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на 

тему: «Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків в 

практичну діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року» від 

8 листопада 2019 року. 
  

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М.  
 (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті на тему: 

«Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків в практичну 

діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року» від 8 

листопада 2019 року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
 

(Під час голосування були присутні 20 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Бородін  В.В., Кива І.В., Мамоян С.Ч. покинули залу засідань). 

 

 
Голова Комітету        Д.Монастирський  

 
Секретар Комітету       С.Мінько 


	Голова Комітету        Д.Монастирський

