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     04     грудня     2019 р. 

 

     м. Київ 

     вул. Садова, 3-А, каб. 416 

     15 год. 00 хв. 

 
Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

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

(долучився до засіданні Комітету в процесі роботи), Михайлюк Г.О.,            

Павлюк М.В., Мінько С.А., Алєксєєв С.О. (долучився до засіданні Комітету                 

в процесі роботи), Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., Бородін В.В.,                

Бужанський М.А. (долучився до засіданні Комітету в процесі роботи),              

Галушко М.Л.,  Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Колєв О.В., 

Куницький О.О. (долучився до засіданні Комітету в процесі роботи),             

Медяник В.А., Неклюдов В.М., Яцик Ю.Г., Устінова О.Ю. 

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Кива І.В. (у зв’язку з участю в 

проведенні особистого прийому громадян у Верховній Раді України від 

депутатської фракції Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 

ЖИТТЯ"), Мамоян С.Ч., Яцик Ю.Г. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Баранець В.А., Карчемська Т.М.; головні консультанти:  Ільтьо Є.С.,                 

Іськова Т.А., Грицак П.А. 
 

Запрошені: 

народний депутат України – Шахов Сергій Володимирович, 

народний депутат України – Шпенов Дмитро Юрійович, 

 

Присутні: 

народний депутат України – Сухов Олександр Сергійович,  
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заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович, 

директор Департаменту юридичного забезпечення МВС України -  Горбась 

Денис Володимирович, 

директор правового департаменту Національної поліції України – Жиденко 

Володимир Вікторович, 

директор Департаменту фінансів оборони, правоохоронних органів і 

державної безпеки Міністерства фінансів України – Гурська Алла Іванівна, 

представник ГО «Стейт Воч (StateWatch)» – Олександр Лємєнов. 

ЗМІ. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування 

народними  депутатами України» (реєстр. № 2148). Друге читання. 

2. Про заслуховування інформації голови робочої групи Галушки М.Л. 

щодо опрацювання проектів законів «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» (реєстр. № 1228) та «Про детективні послуги» (реєстр. № 1228-1). 

3. Про проект Закону України «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., Павлюком М.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання.  

4. Про проект закону України «Про внесення змін до статті 175 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, в 

тому числі внутрішньо переміщеним особам» (реєстр. № 1167), поданий 

народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше 

читання. (Виноситься вдруге). 

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 175-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

відповідальності за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» (реєстр. 

№ 1168), поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет 

головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів щодо 

неповнолітніх у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів» (реєстр. № 1153), поданий народним депутатом України               

Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 
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7. Про проект закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо посилення ефективності боротьби із корупцією шляхом 

встановлення єдиного тривалого строку давності для корупційних злочинів)» 

(реєстр. № 2106), поданий народними депутатами Шаховим С.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

  

 

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 04.12.2019 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 

04.12.2019 року за виключенням проекту Закону за реєстр. №2148, розгляд 

якого перенести на наступне засідання Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету). 

 
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про заслуховування інформації голови робочої групи 

Галушки М.Л. щодо опрацювання проектів законів «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (реєстр. № 1228) та «Про детективні послуги» (реєстр. 

№ 1228-1). 

 

Доповіли: н.д. Галушко М.Л. 

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

 

(До засідання Комітету долучилися народні депутати України 

Алєксєєв С.О., Мамка Г.М.). 

 

В обговоренні взяли участь: заступник Міністра внутрішніх справ України 

Геращенко А.Ю. 
(Стенограма додається). 

 

Інформацію взято до відома. 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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., Павлюком М.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Бакумов О.С., н.д Алєксєєв С.О.  

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., н.д. Галушко М.Л.,            

н.д. Мамка Г.М., н.д. Арешонков В.Ю., заст. Міністра внутрішніх справ 

Геращенко А.Ю.  
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

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

щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання» (реєстр. № 2349) прийняти в першому читанні за основу.  

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 2 

     “утрималось” –  0 

 “не голосувало” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект закону України «Про внесення змін до статті 

175 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат, в тому числі внутрішньо переміщеним особам» (реєстр. № 1167), 

поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. 

Перше читання. (Виноситься вдруге). 

 

Доповів: н.д. Захарченко В.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 175 Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, 

пенсії чи інших установлених законом виплат, в тому числі внутрішньо 

переміщеним особам» (реєстр. № 1167) за результатами розгляду в першому 

читанні відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

     “проти” – 4 
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     “утрималось” –  0 

     “не голосувало” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

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

статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

підвищення відповідальності за куріння тютюнових виробів у заборонених 

місцях» (реєстр. № 1168), поданий народним депутатом України                  

Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 
 

Доповів: н.д. Медяник В.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.  

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Устінова О.Ю., н.д. 

Алєксєєв С.О., н.д. Арешонков В.Ю., н.д. Іонушас С.К., н.д. Галушко М.Л.,            

н.д. Неклюдов В.М., н.д. Дануца О.А.  
(Стенограма додається). 

 

Пропозиція голови підкомітету Медяника В.А.: Рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні відхилити 

проект Закону України «Про внесення змін до статті 175-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за куріння 

тютюнових виробів у заборонених місцях» (реєстр. № 1168).  

 

Проголосовано:  “за” – 7 

     “проти” – 10 

     “утрималось” –  1 

     “не голосувало” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

Рішення не прийнято. 

 

Пропозиція члена Комітету Устінової О.Ю..: Рекомендувати Верховній 

Раді України прийняти проект Закону України «Про внесення змін до статті 

175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

відповідальності за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» (реєстр. 

№ 1168) в першому читанні за основу.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 175-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за куріння 

тютюнових виробів у заборонених місцях» (реєстр. № 1168) прийняти в 

першому читанні за основу.  
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Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 4 

     “утрималось” –  2 

     “не голосувало” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення 

злочинів щодо неповнолітніх у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів» (реєстр. № 1153), поданий народним депутатом 

України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься 

вдруге). 

 

Доповів: н.д. Захарченко Д.Ю. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за вчинення злочинів щодо неповнолітніх у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» (реєстр.              

№ 1153) за результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     “не голосувало” –  2 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо посилення ефективності боротьби із 

корупцією шляхом встановлення єдиного тривалого строку давності для 

корупційних злочинів)» (реєстр. № 2106), поданий народними депутатами 

Шаховим С.В. та іншими. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься 

вдруге). 

 

Доповіли: н.д. Сухов О.С., н.д. Мамка Г.М. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., н.д. Бакумов О.С., н.д. 

Арешонков В.Ю., н.д. Неклюдов В.М. 
(Стенограма додається). 
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 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

посилення ефективності боротьби із корупцією шляхом встановлення єдиного 

тривалого строку давності для корупційних злочинів)» (реєстр. № 2106) за 

результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  6 

     “не голосувало” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

(До засідання Комітету долучилися народні депутати України 

Бужанський М.А., Куницький О.О.). 

 

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

другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання: 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» 

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

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією 

суддів» (реєстр. № 2456), поданий народними депутатами України Яцик Ю.Г., 

Бакумовим О.С. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою»  (реєстр. № 2513), 

поданий Президентом України; 

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо адміністративного 

нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі»  (реєстр. № 2514), 

поданий народними депутатами України Припутнем Д.С., Павлюком М.В.; 

- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за 

незаконну торгівлю пальним»  (реєстр. № 2515), поданий народними 

депутатами України  Припутнем Д.С., Павлюком М.В. 

 

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. 
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Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  0 

     “не голосувало” –  2 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету. Н.д. Бородін В.В. 

покинув залу засідань). 

 
 

Голова Комітету        Д.Монастирський  

 
Секретар Комітету       С.Мінько 
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