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08    квітня   2020 р. 

 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

16 год. 00 хв. 

 

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., Дмитрук А.Г. 

(долучився до засіданні Комітету в процесі роботи), Захарченко В.В., 

Іонушас С.К., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамка Г.М., 

Мамоян С.Ч., Медяник В.А., Михайлюк Г.О., Мінько С.А., 

Монастирський Д.А., Неклюдов В.М., Осадчук А.П., Павлюк М.В., 

Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету: Бородін В.В., Данілов В.Б.  

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступник керівника секретаріату Комітету 

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

 

Запрошені: 

народний депутат України - Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна; 

народний депутат України – Бондаренко Олег Володимирович. 

 

Присутні: 

 

народний депутат України – Радіна Анастасія Олегівна; 

 

народний депутат України – Бондаренко Олег Володимирович; 

Командувач Національної гвардії України - Балан Микола Іванович; 
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заступник Міністра внутрішніх справ України - Геращенко Антон 

Юрійович. 

 

Голова Комітету Монастирського Д.А. зазначив, що підрахунок голосів під 

час голосування на засіданні Комітету буде здійснювати секретар Комітету 

Мінько С.А. та член Комітету Неклюдов В.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Про проект Закону України «Про внесення зміни до розділу 

XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України 

щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під 

час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» (реєстр. № 3276). Друге читання. 

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

про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів» (реєстр. № 2809), 

поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. Комітет головний. 

Перше читання. 

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

законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності 

Національної гвардії України» (реєстр. № 3105), поданий народними 

депутатами України Павлюком М.В., Бакумовим О.С. та іншими. Комітет 

головний. Перше читання.  
4. Про проекти законів України: 

 - «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 народними депутатами України. 

Комітет головний. Перше читання.  

 - «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., 

Матусевичем О.Б. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання.  

5. Про проекти законів України для включення до порядку денного третьої 

сесії Верховної Ради України ІХ скликання. 

6. Різне. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4162
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1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. про 

порядок денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 

08.04.2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 

08.04.2020 р. 

 

Проголосовано:  “за” – 22 (одноголосно) 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні брали участь 22 члени Комітету). 

 
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

(До засідання Комітету долучився народний депутат Дмитрук А.Г.) 

 

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

розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу 

України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод 

та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під 

час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID19)» (реєстр. № 3276). Друге читання. 

 

 Доповіли: н.д. Яцик Ю.Г., Павлюк М.В. 

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету 

Драп’ятий Б.Є.; заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Монастирський Д.А.,  

н.д. Яцик Ю.Г., н.д. Осадчук А.П. 
 (Стенограма додається). 

 

В ході представлення та обговорення проекту Закону за реєстр. №3276 

голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та 

оперативно-розшукової діяльності Яцик Ю.Г. запропонувала наступні 

пропозиції до законопроекту, у зв’язку з врахуванням частково підкомітетом 

поправок №№: 17 та 18: 
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«В абзаці 8 пункту 1 проекту слова «крім розгляду клопотання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» виключити»; 

Абзац 9 пункту 1 після слів «У випадку відмови» доповнити словом 

«підозрюваного». 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з 

врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями, рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про внесення зміни 

до розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу 

України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод 

та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під 

час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID19)» (реєстр. № 3276) у другому читанні та в цілому. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  3 

      

 (У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  

 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів» 

(реєстр. № 2809), поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

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

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Монастирський Д.А.  
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо штрафних балів» (реєстр. № 2809) прийняти в першому 

читанні за основу та в цілому. 

 

Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  4 

      

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  
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ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад 

діяльності Національної гвардії України» (реєстр. № 3105), поданий народними 

депутатами України Павлюком М.В., Бакумовим О.С. та іншими народними 

депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

 

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

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Мамка Г.М., 

н.д. Неклюдов В.М., н.д. Осадчук А.П., н.д. Монастирський Д.А., Командувач 

Національної гвардії України Балан М.І., заступник Міністра внутрішніх справ 

України Геращенко А.Ю. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України» 

(реєстр. № 3105) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  5 

      

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  

 

V. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України: 

- «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 народним депутатом України   

Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання.  
- «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 

народним депутатом України Василевською-Смаглюк та іншими народними 

депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Бондаренко О.В., Дануца О.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Арешонков В.Ю., н.д. Мамка Г.М.,            

н.д. Осадчук А.П., н.д. Захарченко В.В., заступник Міністра внутрішніх справ 

України Геращенко А.Ю. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «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) прийняти в першому читанні за основу, а 

проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо 

збільшення розмірів штрафів за забруднення атмосферного повітря)» (реєстр. 

№ 2339-1) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  3 

      

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  

 

 

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

третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання: 

 

- «Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо штрафних балів» (реєстр. № 2809), 

поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М.; 

- «Про проект Закону «Про амністію у 2020 році» (реєстр. № 3181), 

поданий народним депутатом України Фріом І.П.; 

- «Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, 

надзвичайного або воєнного стану (реєстр. № 3274), поданий народним 

депутатом України Шуфричем Н.І. та іншими народними депутатами України; 

- «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення 

під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму 

надзвичайної ситуації державного рівня» (реєстр. № 3274-1), поданий народним 

депутатом України Бакумовим О.С. та іншими народними депутатами України. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

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

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21084
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2274
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2274
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УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включати до порядку 

денного третьої сесії Верховної Ради України IХ скликання зазначені проекти 

законів.  

 

Проголосовано:  “за” – 23 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0   

        

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  

 

 

3. РІЗНЕ. 
 

1. Звернення члена Комітету Мамки Г.М. з приводу: 

- кримінального провадження, порушеного проти народного депутата України 

Киви І.В. – члена Комітету за фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень 

відвідувачу столичного ресторану по вул. Хрещатик, 15 22 січня 2020 року та 

вручення йому підозри за даним фактом. 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кива І.В., н.д. Монастирський Д.А., н.д. 

Мамка Г.М., н.д. Устінова О.Ю., н.д. Неклюдов В.М. 
 (Стенограма додається). 

 

Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: звернутися від 

Комітету до Офісу Генерального прокурора для отримання інформації про 

факти, озвучені народними депутатами України Мамкою Г.М., Кивою І.В.  та 

Устіновою О.Ю. 
 

Пропозицію підтримано. 

 

- проведення зустрічі у режимі відеоконференції Комітету з 

представниками відповідних підрозділів Національного агентства України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо внесення змін до чинного 

законодавства змін у частині напрацювання та запровадження прозорих й 

ефективних механізмів управління арештованими чи конфіскованими у 

кримінальних провадженнях захисних масок та інших засобів індивідуального 

захисту під час карантину, засобів гігієни, лікарських засобів, лабораторного та 

медичного обладнання тощо, а також розробки інструментів їх примусового 

стягнення в дохід держави. 
(Стенограма додається). 

 

Пропозицію щодо проведення на наступному тижні (13-17 квітня   

2020 р. ) зустрічі підтримано. 
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2. Звернення члена Комітету Бакумова О.С. щодо невідкладного 

розгляду на найближчому засіданні Комітету проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму 

воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації 

державного рівня» (реєстр. № 3274-1) з метою включення основного та 

альтернативного проектів до порядку денного третьої сесії Верховної Ради 

України IХ скликання. 
(Стенограма додається). 

 

Пропозицію підтримано. 

 

3. Звернення члена Комітету Киви І.В. щодо виклику на засідання 

Комітету начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми Національної поліції України Артема Крищенка та 

начальника Головного Управління Національної поліції в м. Києві Андрія 

Крищенка з приводу надання пояснень щодо зловживання ними своїм 

службовим становищем і бездіяльності зазначених підрозділів поліції у сфері 

протидії торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації, 

сприяння незаконній діяльності нелегальних гральних закладів і місті Києві 

тощо. 
(Стенограма додається). 

 

Пропозицію не підтримано. 
 

 

.  

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 
Секретар Комітету       С. Мінько 

 
Голова підкомітету       В. Неклюдов 


