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     18    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., 

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., 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. (долучилася до засіданні Комітету в 

процесі роботи). 

 

Відсутні члени Комітету: Галушко М.Л., Данілов В.Б.  

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Шпортько О.М., Баранець В.А.; головні консультанти: Булаш М.П., Ільтьо Є.С., 

Іськова Т.А. 

 

Запрошені: 

Представник Президента України у Верховній Раді України – Стефанчук 

Руслан Олексійович, 

Міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович 

народний депутат України – Фріс Ігор Павлович,  

народний депутат України – Вельможний Сергій Анатолійович, 

народний депутат України – Ватрас Володимир Антонович, 

народний депутат України – Підласа Роксолана Андріївна, 

народний депутат України – Констанкевич Ірина Мирославівна. 
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Присутні: 
 

народний депутат України – Фріс Ігор Павлович,  

народний депутат України – Ватрас Володимир Антонович, 

народний депутат України – Федієнко Олександр Павлович, 

народний депутат України – Соха Роман Васильович, 

заступник Міністра юстиції України – Банчук Олександр Анатолійович, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович, 

заступник керівника головного управління Директорату з питань юстиції 

та правоохоронної діяльності Офісу Президента України – Антипов Микола 

Андрійович, 

директор правового департаменту Національної поліції України – Жиденко 

Володимир Вікторович, 

заступник директора Департаменту юридичного забезпечення Міністерства 

внутрішніх справ України - Лотоцький Юрій Володимирович, 

заступник начальника відділу Департаменту юридичного забезпечення 

МВС України – Крюков Олексій Олександрович, 

начальник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції 

України – Рубель Андрій Миколайович, 

завідувач сектору Державної кримінально-виконавчої служби України – 

Іскорестенський Анатолій Володимирович, 

старший інспектор Державної кримінально-виконавчої служби України – 

Стаднік Володимир Володимирович, 

заступник Директора Українського інституту майбутнього - Єнін Євгеній 

Володимирович, 

експерт Українського інституту майбутнього – Пікалов Євгеній 

Сергійович, 

член Громадської ради при Міністерстві юстиції України – Скрипка Ганна 

Миколаївна. 

Громадські організації:  

представник ГО «Люди дії» (неполітична освітня ініціатива  «Кадровий 

резерв України») - Іреч Юлія, 

голова Спілки власників зброї – Учайкін Георгій Миколайович, 

реанімаційний пакет реформ – Микитюк Юрій,  

представник ГО «Разом проти корупції» - Серебряков Михайло, 

представник ГО «Душа мисливців» - Войцехівський Михайло. 

ЗМІ. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

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

кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною 

спільнотою» (реєстр. № 2513), поданий Президентом України Комітет 

головний. Перше читання. 

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

процесуального кодексу України» (реєстр. № 2411), поданий Кабінетом 

Міністрів України Комітет головний. Перше читання.    

3. Про проекти законів України «Про зброю» (реєстр. № 1222), поданий 

народними депутатами України Фрісом І.П., Матусевичем О.Б. та                 

«Про обіг зброї» (реєстр. № 1222-1), поданий народними депутатами України 

Бакумовим О.С., Медяником В.А. та іншими. Комітет головний. Перше 

читання. 

4. Про проект закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо ліквідації корупційної схеми в 

пенітенціарній системі шляхом вилучення статті 391 Кримінального кодексу 

України)» (реєстр. № 2079), поданий народними депутатами України                 

Фрісом І.П. та іншими. Комітет головний. Перше читання.    

 5. Про проект Закону України «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., 

Суховим О.С. Комітет головний. Перше читання.  

6. Про проект Закону 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. Комітет 

головний. Перше читання. 

7. Про проект Закону 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. Комітет головний. Перше читання. 

8. Про проект Закону України «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. Комітет 

головний. Перше читання. 

9. Про проект Закону України «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. та іншими. Комітет головний. 

Перше читання. 

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

законодавчих актів України щодо скасування відповідальності виготовлення 
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алкогольних напоїв в домашніх умовах для власного споживання» (реєстр.                   

№ 2371-1), поданий народними депутатами України Підласою Р.А.,              

Наталухою Д.А. Комітет головний. Перше читання. 

11. Про проект закону України «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.  Комітет 

головний. Перше читання. (Виноситься вдруге).         

12. Про проект закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вжиття заходів стосовно захисту 

бджільництва» (реєстр. № 2140), поданий народними депутатами України 

Деркачем А.Л., Молотком І.Ф. та іншими.  Комітет головний. Перше 

читання. (Виноситься вдруге). 

13. Пропозиції Комітету до проекту Плану законопроектної роботи 

Верховної Ради України на 2020 рік. 

14. 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 18.12.2019 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Яцик Ю.Г., н.д.              

Мамака Г.М., заст. М-ра юстиції Банчук О.А.  
 (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 

18.12.2019 року з такими уточненнями: 

- першим питанням розглянути проект закону за реєстр. № 2079, який 

порядку денному стоїть четвертим; 

- виключити з порядку денного проект Закону за реєстр. № 2411, 

перенісши його розгляд на одне з чергових засідань Комітету; 

- розглянути зауваження Головного юридичного управління до проекту 

закону за реєстр. № 2148. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету). 
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

(До засідання Комітету долучилися народні депутати України   

Алєксєєв С.О. та Устінова О.Ю., а народний депутат Кива І.В. вийшов із 

зали засідань і не приймав участі у подальшому голосуванні). 

 

І. СЛУХАЛИ: Про проект закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо ліквідації корупційної схеми в 

пенітенціарній системі шляхом вилучення статті 391 Кримінального кодексу 

України)» (реєстр. № 2079), поданий народними депутатами України                 

Фрісом І.П. та іншими Комітет головний. Перше читання.    

  

 Доповіли: н.д. Фріс І.П., н.д. Бакумов О.С.  

       Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамака Г.М., н.д. Бужанський М.А.,              

н.д. Медяник В.А., н.д. Куницький О.О., н.д. Дануца О.А., н.д. Яцик Ю.Г., н.д. 

Осадчук А.П., н.д. Павлюк М.В., н.д. Неклюдов В.М., н.д. Устінова О.Ю., 

старший інспектор ДКВС України Стаднік В.В., заст. М-ра юстиції                

Банчук О.А., заст. М-ра внутрішніх справ Геращенко А.В. 
 (Стенограма додається). 

 

1. Пропозиція підкомітету: повернути проект Закону за реєстр. № 2079 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 7 

     “утрималось” –  4 

      

Пропозиція не підтримана.  

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету).  

 

2. Пропозиція суб’єкта права законодавчої ініціативи – н.д. Фріса І.П.: 

прийняти проект Закону за реєстр. № 2079 в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 3 

     “утрималось” – 10 

   

Пропозиція не підтримана.  

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету).  
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

ліквідації корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом вилучення статті 

391 Кримінального кодексу України)» (реєстр. № 2079) направити до головного 

комітету для підготовки на повторне перше читання. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 3 

     “утрималось” –  7 

      

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету). 

 

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

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені 

злочинною спільнотою» (реєстр. № 2513), поданий Президентом України 

Комітет головний. Перше читання. 

  

Доповіли: представник Офісу Президента України Антипов М.А., н.д. 

Павлюк М.В. 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Дануца О.А., н.д. Осадчук А.П., н.д. 

Мамка Г.М., представник Нацполіції Рубель А.М., н.д. Бужанський М.А., заст. 

М-ра внутрішніх справ Геращенко А.В., н.д. Бакумов О.С. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

ліквідації корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом вилучення статті 

391 Кримінального кодексу України)» (реєстр. № 2079) прийняти в першому 

читанні за основу з урахуванням зазначених заступником Голови Комітету 

Павлюком М.В. пропозицій при підготовці його до другого читання. 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 2 

     “утрималось” –  1 

      

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Народний депутат 

Алєксєєв С.О. вийшов із зали засідань і не приймав участі у цьому та 

подальшому голосуванні). 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України «Про зброю»                  

(реєстр. № 1222), поданий народними депутатами України Фрісом І.П., 

Матусевичем О.Б. та «Про обіг зброї» (реєстр. № 1222-1), поданий народними 
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депутатами України Бакумовим О.С., Медяником В.А. та іншими. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

       Доповіли: н.д. Фріс І.П., н.д. Бакумов О.С., н.д. Дануца О.А.  

       Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: З метою правильного визначення термінології, усунення з 

предмету регулювання законопроектів суперечностей, приведення деяких 

положень у відповідність з нормами чинного законодавства, відповідно до 

підпункту 3 пункту 2  статті 114 Регламенту Верховної Ради України 

рекомендувати Верховній Раді України направити проекти законів «Про 

зброю» (реєстр. № 1222) та «Про обіг зброї» (реєстр. № 1222-1) до головного 

комітету для підготовки на повторне перше читання, визначивши при цьому 

основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати 

доопрацьований законопроект. 

Зокрема, передбачити положення щодо права дієздатних громадян, 

насамперед власників пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, які володіють цією зброєю не менш як п’ять років та не 

мають непогашеної судимості, та не притягалися протягом останніх п’яти років 

до кримінальної відповідальності, а також протягом останнього року до 

адміністративної відповідальності на володіння короткоствольною нарізною 

вогнепальною зброєю. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 (У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Народні депутати 

Мамоян С.Ч. та Бородін В.В. вийшли із зали засідання і не брали у часті у 

цьому та подальшому голосуванні.  

Народні депутати Бужанський М.А, Мамка Г.М., Медяник В.А. не були 

присутні в залі засідань під час цього голосування). 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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., Суховим О.С. Комітет головний. Перше читання.  
   

Доповів: н.д. Захарченко В.В.  

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

 

У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої ініціативи 

зазначене питання перенесено на наступне засідання Комітету. 
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V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону 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., 

Галушком М.Л. та іншими.  Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Яцик Ю.Г., н.д. Іонушас С.К. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції 

колегією суддів», (реєстр. № 2456) прийняти в першому читанні за основу. 
 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0   

     “не голосувало” – 1   

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Народні депутати 

Бужанський М.А та Мамка Г.М. не були  присутній в залі засідань під час 

цього голосування). 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону 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. Комітет головний. 

Перше читання. 
 

Доповіли: н.д. Павлюк М.В., н.д. Медяник В.А. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

  

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо адміністративного 

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

прийняти в першому читанні за основу. 
 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0   

     “не голосувало” – 2   
 

(Під час голосування були присутні 17 членів Комітету. Народні депутати 

Мамка Г.М. та Устінова О.Ю. не були  присутній в залі засідань під час цього 

голосування). 
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VІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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. Комітет головний. Перше читання. 
 

Доповіли: н.д. Павлюк М.В., н.д. Мінько С.А. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Осадчук А.П., 

представник МВС Жиденко В.В. 
 (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за 

незаконну торгівлю пальним» (реєстр.  № 2515)  прийняти в першому читанні 

за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 4 

     “утрималось” – 2   

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Народний депутат 

Устінова О.Ю. вийшла із зали засідання і не брала у часті у цьому та 

подальшому голосуванні). 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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., Сохою Р.В. та іншими Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Ватрас В.А., н.д. Галушка М.Л. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 В обговоренні взяли участь: представник МВС Жиденко В.В., заст. М-ра 

внутрішніх справ Геращенко А.В. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо скасування правової норми, яка передбачає 
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відповідальність за самогоноваріння)» (реєстр. № 2371)  прийняти в першому 

читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2   

     “не голосувало” – 1   

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Народний депутат 

Бужанський М.А. не був  присутній в залі засідань під час цього голосування). 

 

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

деяких законодавчих актів України щодо скасування відповідальності 

виготовлення алкогольних напоїв в домашніх умовах для власного 

споживання» (реєстр. № 2371-1), поданий народними депутатами України 

Підласою Р.А., Наталухою Д.А. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., н.д. Соха Р.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування відповідальності виготовлення алкогольних напоїв в домашніх 

умовах для власного споживання» (реєстр. № 2371-1) за результатами в 

першому читанні відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 2 

     “утрималось” – 0   

     “не голосувало” – 1   

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Народний депутат 

Бужанський М.А. не був  присутній в залі засідань під час цього голосування). 

 

Х. СЛУХАЛИ: Про проект закону України «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.  Комітет 

головний. Перше читання. (Виноситься вдруге).         

 

Доповів: .д. Медяник В.А. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників»  (реєстр. № 2279),  за результатами в першому читанні повернути 

суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2   

     “не голосувало” – 4   

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Народні депутати 

Бужанський М.А., Дмитрук А.Г., Іонушас С.К., Осадчук А.П. не були  присутні 

в залі засідань під час цього голосування). 

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

деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів стосовно захисту 

бджільництва» (реєстр. № 2140), поданий народними депутатами України 

Деркачем А.Л., Молотком І.Ф. та іншими. Комітет головний. Перше читання. 

(Виноситься вдруге). 

 

Доповів: н.д. Бакумов О.С. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вжиття заходів стосовно захисту бджільництва» (реєстр. № 2140), за 

результатами в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1   

     “не голосувало” – 1   

 

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Народний депутат 

Осадчук А.П. вийшов із зали засідання і не брав участі у цьому та 

подальшому голосуванні. Народний депутат Бужанський М.А. не був  

присутній в залі засідань під час цього голосування). 

 

ХІІ. СЛУХАЛИ: Пропозиції Комітету до проекту Плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2020 рік. 

 

Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп'ятий Б.Є. 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції Комітету до проекту Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0   

     “не голосувало” – 1   

 

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Народний депутат 

Бужанський М.А. не був  присутній в залі засідань під час цього голосування). 

 
ХІІІ. СЛУХАЛИ: Про зауваження Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого 

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

читання. 

 

       Доповів: н.д. Бакумов О.С.  

       Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

Пропозиція голови підкомітету Бакумова О.С.: повернутися до 

розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення особистого голосування народними  

депутатами України» (реєстр. № 2148) та переглянути окремі правки відповідно 

до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України.  

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 0   

     “не голосувало” – 1   

  

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Народний депутат 

Бужанський М.А. не був  присутній в залі засідань під час цього голосування). 

 
УХВАЛИЛИ: 1. Частково погодитися з зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України (зокрема, врахувати 

правку № 2 повністю, поправки № 18 та 20  врахувати частково, а також 

доповнити порівняльну таблицю поправкою № 54 у редакції Комітету)                      

та підтримати в цілому рекомендації підкомітету щодо врахування та 

відхилення поправок і пропозицій, включених до порівняльної таблиці проекту 

Закону за реєстр. № 2148. 
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Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 0   

     “не голосувало” – 1   

  

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Народний депутат 

Бужанський М.А. не був  присутній в залі засідань під час цього голосування). 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

особистого голосування народними  депутатами України» (реєстр. № 2148)         

у другому читанні та в цілому. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 0   

     “не голосувало” – 1   

  

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Народний депутат 

Бужанський М.А. не був  присутній в залі засідань під час цього голосування). 

 

 

Голова Комітету        Д.Монастирський  

 
Секретар Комітету       С.Мінько 


	Голова Комітету        Д.Монастирський

