
 

 
 

 

ПОРЯДОК ТА РЕГЛАМЕНТ 
відкритих слухань у Комітеті Верховної Ради України  

з питань правоохоронної діяльності на тему: 

 «Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених 

на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним 

законодавства, прав і свобод громадянина» 
 

 
 

Дата і час 

проведення: 

17 вересня 2020 року 

16.00 – 18.30 год. 

 

Формат заходу: Відкриті комітетські слухання  

Місце проведення: Верховна Рада України 

(м. Київ, вул. Садова, 3-А, кім. 416) 

Відеоконференція на платформі ZOOM  

 
Порядок денний: Заслуховування в.о. Директора Державного бюро розслідувань 

Соколова О.В., Першого заступника Генерального прокурора               

Говди Р.М., Голови Касаційного кримінального суду Кравченка 

С.І., Представника Уповноваженого з дотримання прав людини 

в місцях несвободи, а також представників громадського 

сектору, наукового та експертного середовища щодо стану 

виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань 

та додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина, а 

також обговорення проблемних питань функціонування 

Державного бюро розслідувань та напрацювання шляхів їх 

вирішення. 

 

Доповідачі:  Соколов Олександр Володимирович – В.о. Директор 

Державного бюро розслідувань 

 

Говда Роман Михайлович – Перший заступник Генерального 

прокурора 

 

Кравченко Станіслав Іванович - Голова Касаційного 

кримінального суду 

 



 

Мартін Оравський (Martin Oravsky) - Старший радник з 

питань спеціальних правоохоронних органів, підрозділ 

кримінальних розслідувань Консультативної місії 

Європейського Союзу в Україні 

Бородич Наталія Леонідівна – Представник Уповноваженого з 

дотримання прав людини в місцях несвободи 

 

Пашковський Микола Іванович - науковий співробітник 

відділу дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

 

Шрам Олег Валерійович - заступник голови ГО «Рада 

громадського контролю» 

 

Токарев Геннадій Володимирович - керівник Центру 

стратегічних справ Харківської правозахисної групи, адвокат 

 
 Доповідь – 10 -15 хв.,  

Виступ – до 5 хв. 

Обговорення – до 3 хв. 

Народні депутати України мають право на виступ у будь-

який час за бажанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.30-15.50 Реєстрація учасників слухань у відеоконференції за допомогою 

платформи ZOOM 

 

16.00 -16.05 Відкриття слухань та вітальне слово 

Монастирський Денис Анатолійович - Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності   
 

Основні доповідачі та виступи учасників комітетських слухань 

 

16.05 - 16.20 Основні результати діяльності Державного бюро розслідувань 

та перспективи розвитку 

Соколов Олександр Володимирович – в.о. Директора Державного 

бюро розслідувань  

 

16.20 - 16.30 Стан організації взаємодії органів прокуратури з органами 

Державного бюро розслідувань, шляхи підвищення 

ефективності спільної реалізації покладених повноважень 

 
Говда Роман Михайлович – Перший заступник Генерального 

прокурора  

 

16.30 - 16.40 Питання нормативної регламентації територіальної 

підсудності кримінальних проваджень, досудове розслідування 

яких здійснює Державне бюро розслідувань, визначення 

суб’єктивної підслідності кримінальних проваджень 

Державного бюро розслідувань, підстави для внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, 

зокрема, про вчинення злочинів, передбачених статтею 375 

Кримінального кодексу України 

Кравченко Станіслав Іванович - Голова Касаційного 

кримінального суду 

16.40- 17.10 
Оцінка Консультативної Місії Європейського Союзу 

діяльності Державного бюро розслідувань 

Мартін Оравський (Martin Oravsky) - Старший радник з питань 

спеціальних правоохоронних органів, підрозділ кримінальних 

розслідувань Консультативної місії Європейського Союзу в 

Україні 

Дотримання прав людини у діяльності Державного бюро 

розслідувань 

Бородич Наталія Леонідівна – Представник Уповноваженого з 

дотримання прав людини в місцях несвободи  



 

Про виконання Державним бюро розслідувань рекомендацій 

Комітету Верховної  Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності від травня 2019 року. 

Результати «перезавантаження» Державного бюро 

розслідувань 

Шрам Олег Валерійович - Заступник голови ГО «Рада 

громадського контролю» 

Проблемні питання в розслідуванні скарг на катування та 

погане поводження 

Токарев Геннадій Володимирович - Керівник Центру 

стратегічних справ Харківської правозахисної групи, адвокат 

 

17.10 - 18.25 

 

Виступи народних депутатів України – членів Комітету, інших 

народних депутатів України та інших учасників комітетських 

слухань. 

Обговорення виступів доповідачів та вироблення Рекомендацій 

комітетських слухань.  

Запитання та відповіді.   
 

18.25 - 18.30 Підведення підсумків та заключне слово 

Монастирський Денис Анатолійович - Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності   
 


