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09    вересня     2020 р. 

 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

10 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., Данілов В.Б., 

Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В. (долучився в ході засідання 

Комітету), Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Медяник В.А., 

Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г. (долучилась в ході засідання 

Комітету) 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є., заступники керівника секретаріату Комітету                

Баранець В.А., Карчемська Т.М.; головні консультанти: Грицак П.А., 

Миколюк О.О., Чернієнко А.О., Плужник Л.М., Ільтьо Є.С., Булаш М.П., 

консультант:  Трикіша А.І. 

 

Присутні: 

Фріс Ігор Павлович – народний депутат України 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про визначення представників до складу комісії з проведення конкурсу 

на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній 

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

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо проведення експертизи з питань права» (реєстр. № 2741), 

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

читання. Перегляд рішення Комітету від 02.09.20 р. 

 

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

актів (щодо посилення охорони природних об'єктів від пожеж)»                             

(реєстр. № 3439), поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

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

процесуального кодексу України щодо спрощення та удосконалення діючих 

норм Закону з метою уникнення покарання винними особами та розвантаження 

судових органів» (реєстр. № 3303), поданий народним депутатом України 

Кузьміних С.В. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге.   

 

5. Про проект Закону України «Про  внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо звільнення від адміністративної 

відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про державну реєстрацію 

народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованих територіях 

України)» (реєстр. № 3714), поданий народним депутатом Лубінцем Д.В.. 

Комітет головний. Перше читання. 

  

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, 

спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення вимог щодо охорони 

середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та 

схрещування диких тварин» (реєстр. № 3351), поданий народним депутатом 

України Бардіною М.О. Комітет головний. Перше читання. Виноситься 

вдруге. 

  

7. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 368-5 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне збагачення» 

(реєстр. № 3007), поданий народним депутатом України Кабаченком В.В. 

Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге.   

  

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

кодексу України щодо встановлення відповідальності працівників 

правоохоронних органів за невиконання судових рішень» (реєстр.№ 3121), 

поданий народним депутатом України Яценком А.В. Комітет головний. Перше 

читання. Виноситься вдруге.   
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9. Про проекти законів України (Виноситься втретє).: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 3390), 

поданий народним депутатом України Костюком Д.С. Комітет головний. 

Перше читання.  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 3390-

1), поданий народними депутатами України Нестеренком К.О., Зуєвим М.С., 

Бородіним В.В. та іншими. Комітет головний.  Перше читання.  

 

10. 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 09 вересня 2020 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Пропозиція Голови Комітету Монастирський Д.А.: у зв’язку зі 

зверненнями до Комітету народних депутатів України Лубінця Д.В. та 

Бардіної М.О. перенести розгляд проектів законів під реєстраційними номерами 

3714 та 3351 на одне з наступних засідань Комітету. 

  

Крім того, Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що підрахунок 

голосів під час голосування на засіданні Комітету буде здійснювати Заступник 

голови Комітету Павлюк М.В.. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

09 вересня 2020 року із пропозиціями Голови Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету). 
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Про визначення представників до складу комісії з 

проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

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

      заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

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

Осадчук А.П. 

 

 До засідання долучився н.д. Алєксєєв С.О. 

 

УХВАЛИЛИ: Звернутися до керівників депутатські фракції та групи у 

Верховній Раді України з проханням повторно подати до Комітету пропозиції 

стосовно кандидатур до складу Конкурсної комісії (у кількості до семи осіб).  

Засідання Комітету з питання відбору представників Верховної Ради 

України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних 

посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі провести 15 вересня 

2020 року о 15 год. 30 хв., а тому пропозиції по  кандидатам із зазначенням їхніх 

посад необхідно надати Комітету до 14 вересня 2020 року (включно). 

Депутатським фракціям та групам забезпечити участь своїх кандидатів на 

відповідному засіданні Комітету в режимі відеоконференції за допомогою 

платформи ZOOM. 

 

Проголосовано:  “за” – 21 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Під час голосування 

відсутні н.д. Галушко М.Л., Захарченко В.В., Мамоян С.Ч., Яцик Ю.Г.).  

 

 

2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо проведення експертизи з питань права» 

(реєстр. № 2741), поданий народним депутатом України Фрісом І.П. Комітет 

головний. Перше читання. Перегляд рішення Комітету від 02.09.20 р. 

 

Доповіли: народний депутат України Фріс Ігор Павлович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату                      

Баранець В.А. 
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 В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., Устінова О.Ю., Мамка Г.М., 

Бужанський М.А. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення 

експертизи з питань права» (реєстр.№ 2741), повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 6 

     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету).  

 

3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про  внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо посилення охорони природних об'єктів від пожеж)»                             

(реєстр. № 3439), поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд 

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо спрощення та 

удосконалення діючих норм Закону з метою уникнення покарання винними 

особами та розвантаження судових органів» (реєстр. № 3303), поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. Комітет головний. Перше читання. 

Виноситься вдруге. 

 

Доповіли: Голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату                      

Баранець В.А. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо спрощення та удосконалення діючих норм Закону з метою уникнення 

покарання винними особами та розвантаження судових органів»                                 

(реєстр. № 3303) відхилити. 

 

Проголосовано:   “за” – 21 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету). 

 

5) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 

368-5 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне 

збагачення» (реєстр. № 3007), поданий народним депутатом України  

Кабаченком В.В. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге.   

 

Доповіли: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення зміни до статті 368-5 Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 3007) повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:   “за” – 20 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 21 члени Комітету. Під час голосування 

відсутня н.д. Яцик Ю.Г.). 

 

6) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності 

працівників правоохоронних органів за невиконання судових рішень» (реєстр. 

№ 3121), поданий народним депутатом України Яценком А.В. Комітет 

головний. Перше читання. Виноситься вдруге.    

 

Доповіли: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності працівників правоохоронних органів за 

невиконання судових рішень» (реєстр.№ 3121) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 
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(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні н.д. Дмитрук А.Г., Мамка Г.М., Яцик Ю.Г.). 

 

 

7) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України (Виноситься втретє).: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 3390), 

поданий народним депутатом України Костюком Д.С. Комітет головний. 

Перше читання.  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 3390-

1), поданий народними депутатами України Нестеренком К.О., Зуєвим М.С., 

Бородіним В.В. та іншими. Комітет головний.  Перше читання.  

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів 

України: 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 3390) відхилити; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 3390-1) прийняти 

в першому читанні за основу. 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні н.д. Бужанський М.А., Дмитрук А.Г., Устінова О.Ю.).  

 

3. РІЗНЕ 

 

Обговорили питання порушене членом Комітету Куницьким О.О. на 

засіданні Комітету 2 вересня 2020 року щодо запрошення на засідання Комітету 

керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Біжка С.В. 
Стенограма додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

Секретар Комітету       С. Мінько 

Заступник голови Комітету     М. Павлюк 


