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     16    вересня     2020 р. 

 

 

     м. Київ 

               вул. Садова, 3а,  

    (кімн. 727) 

     15 год. 00 хв. 

 

 

Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

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

(долучився в ході засідання), Михайлюк Г.О. (долучилась в ході засідання), 

Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., Бужанський М.А., 

Галушко М.Л., Дануца О.А., Захарченко В.В., Колєв О.В., Куницький О.О., 

Медяник В.А., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю. (долучилась в ході засідання), 

Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету: Бородін В.В., Данілов В.Б., Дмитрук А.Г.,    

Кива І.В., Мамоян С.Ч., Мінько С.А. 

 

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., Ільтьо Є.С., 

Миколюк О.О., Плужник Л.М.; старший консультант Диба О.А. 

 

Присутні: 

Геращенко Антон Юрійович – Заступник Міністра внутрішніх справ 

України; 

Жиденко Володимир Вікторович – Директор правового департаменту 

Національної поліції України; 

Науменко Наталія Миколаївна – Перший заступник Голови Державної 

міграційної служби; 



2 

Дубчак Олена Олександрівна – Директор юридичного департаменту 

Державної міграційної служби; 

Говда Роман Михайлович – Перший заступник Генерального прокурора; 

Горбенко Володимир Терентійович – Заступник Голови Служби безпеки 

України; 

Швець Андрій Зеновійович – т.в.о. Начальника Головного слідчого 

управління Служби безпеки України; 

Василенко Андрій Володимирович – Радник Голови Служби безпеки 

України; 

Полякова Оксана Юріївна – Генеральний директор Директорату 

соціального захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики 

України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, 

підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство 

України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію 

актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких 

документів» (реєстр. № 3946), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального 

захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у 

сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» (реєстр. № 3965), поданий 

Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. 

 

3. Про проекти законів України: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України             

(реєстр.№ 3959), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., 

Василевською-Смаглюк О.М. Комітет головний. Перше читання.  

- про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства 

щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України        

(реєстр.№ 3959-1), поданий народними депутатами України Іонушасом С.К., 

Неклюдовим В.М. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання.  

 

4. Про проекти законів України: 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а), поданий 

народними депутатами України Іонушасом С.К., Неклюдовим В.М. та іншими 

Комітет головний. Перше читання.  
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- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-1), 

поданий народними депутатами України Павлюком М.В., Медяником В.А. 

Комітет головний. Перше читання.  

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-2), 

поданий народним депутатом України Мамкою Г.М. Комітет головний. Перше 

читання. 

 

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

актів України щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними 

технічними засобами негласного отримання інформації» (реєстр. № 2578), 

поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. Комітет головний. 

Перше читання.  

 

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

Національну поліцію" (щодо вдосконалення діяльності поліцейських комісій)» 

(реєстр. № 3722), поданий народним депутатом України Осадчуком А.П. 

Комітет головний. Перше читання.  

 

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

адміністративні правопорушення (щодо посилення адміністративної 

відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-

рятувальних служб, спеціалізованому санітарному транспорту бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції)» (реєстр.№ 2787), 

поданий народним депутатом України Беленюком Ж.В. Комітет головний. 

Перше читання.  

 

8. 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. Виноситься вдруге. 

 

9. 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. Виноситься вдруге. 

 

10. 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 
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України Бардіною М.О. Комітет головний. Перше читання. Виноситься 

втретє. 

 

11. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо 

підвищення соціального захисту поліцейських та членів їх сімей, а також 

відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх сімей (реєстр. № 4044); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з 

прав людини (реєстр. № 4049); 

- про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо захисту 

пам'ятників (монументів), а також пам'яток історії та культури (реєстр. № 4052); 

- про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" 

та Закону України "Про державну службу" щодо приведення деяких положень у 

відповідність до Конституції України (реєстр. № 4053). 

 

12. 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 16 вересня 2020 року. 

 

Пропозиція народного депутата Осадчука А.П.,  як автора законопроекту 

реєстр. №  3722, перенести   розгляду проект Закону України реєстр. №  3722 на 

одне наступних засідань Комітету. 

 

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

зверненнями до Комітету народних депутатів України Кузьміних С.В. та 

Лубінця Д.В. перенести розгляд проектів законів реєстр. №  3439 та реєстр. 

№ 3714 на одне з  наступних засідань Комітету. 

 

Стенограма додається. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

16 вересня 2020 року із пропозиціями Голови Комітету та н.д. Осадчука А.П. та 

змінити черговості розгляду питань порядку денного. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
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(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету). 

 

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Мінька С.А. обов’язки по 

підрахунку голосів покладено на члена Комітету Неклюдова В.М. 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України: 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а), поданий 

народними депутатами України Іонушасом С.К., Неклюдовим В.М. та іншими 

Комітет головний. Перше читання.  
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-1), 

поданий народними депутатами України Павлюком М.В., Медяником В.А. 

Комітет головний. Перше читання. 
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-2), 

поданий народним депутатом України Мамкою Г.М. Комітет головний. Перше 

читання.  

 

Доповіли: н.д. Іонушас Сергій Костянтинович, Павлюк Максим 

Васильович, Яцик Юлія Григорівна; 

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

 

До засідання долучились н.д. Устінова О.Ю., Михайлюк Г.О., Мамка Г.М., 

Василевська-Смаглюк О.М. (щодо доповіді по законопроекту реєстр. № 3959). 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.М., Яцик Ю.Г., Осадчук А.П., 

Мамка Г.М., Устінова О.Ю., Іонушас С.К., Бакумов О.С., Павлюк М.В.; Перший 

заступник генерального прокурора Говда Р.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів 

України: 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а) 

прийняти в першому читанні за основу. 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-1) 

відхилити. 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-2) 

відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 
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     “проти” – 0 

     “утрималось” – 7 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету, н.д. Алєксєєв С.О. під 

час обговорення зазначеного питання вийшов із зали засідань і не приймав участі 

у подальшому засіданні Комітету)  

 

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

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, 

привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання 

завідомо підроблених таких документів» (реєстр. № 3946), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Комітет головний.  Перше читання. 

Доповіли: Геращенко Антон Юрійович – Заступник Міністра внутрішніх 

справ України, Науменко Наталія Миколаївна – Перший заступник Голови 

Державної міграційної служби; н.д. Бакумов О.С. 

 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Павлюк М.В., Дануца О.А., Куницький 

О.О., Арешонков В.Ю., Осадчук А.П., Мамка Г.М.; Говда Р.М.– Перший 

заступник Генерального прокурора; Дубчак О.О. – Директор юридичного 

департаменту Державної міграційної служби. 

 

(Під час обговорення зазначеного питання н.д. Галушко М.Л., Яцик Ю.Г. – 

вийшли із зали засідань і не приймали участі у подальшому засіданні Комітету). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що 

посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус 

особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або 

використання завідомо підроблених таких документів» (реєстр. № 3946) 

прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 4 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету, н.д. Устінова О.Ю. – 

не проголосувала).  

 

3) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України: 
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- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр.№ 3959), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., 

Василевською-Смаглюк О.М. Комітет головний. Перше читання.  

- про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства 

щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр.№ 3959-1), поданий народними депутатами України Іонушасом С.К., 

Неклюдовим В.М. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Василевська – Смаглюк Ольга Михайлівна, Іонушас Сергій 

Костянтинович 

Супроводження матеріалів – Супроводження матеріалів – заст. керівника 

секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Василевська – Смаглюк О.М., Іонушас С.К., 

Павлюк М.В., Устінова О.Ю., Мамка Г.М., Бужанський М.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр.№ 3959) відхилити. 

- про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства 

щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр.№ 3959-1) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 2 

     “утрималось” – 4  

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету). 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду 

соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із 

законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю»                    

(реєстр. № 3965), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

(Під час обговорення зазначеного питання н.д. Устінова О.Ю. вийшла із 

зали засідань і не приймала участі у подальшому засіданні Комітету). 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і 

приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального 

захисту осіб з інвалідністю» (реєстр. № 3965) прийняти в першому читанні за 

основу та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету).  

 

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

законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне поводження із 

спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації» (реєстр. 

№ 2578), поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. Комітет 

головний. Перше читання.  
 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

адміністративної відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним 

засобам аварійно-рятувальних служб, спеціалізованому санітарному транспорту 

бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції) 

(реєстр.№ 2787), поданий народним депутатом України Беленюком Ж.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. 

 

7) СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання: 

- реєстр. № 4044 «Про внесення змін до Закону України "Про Національну 

поліцію" щодо підвищення соціального захисту поліцейських та членів їх сімей, 

а також відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх сімей»; 

- реєстр. № 4049 «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень 

Європейського суду з прав людини»; 

- реєстр. № 4052 «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України 

щодо захисту пам'ятників (монументів), а також пам'яток історії та культури»; 
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- реєстр. № 4053 «Про внесення змін до Закону України "Про Державне 

бюро розслідувань" та Закону України "Про державну службу" щодо приведення 

деяких положень у відповідність до Конституції України». 

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного четвертої  сесії Верховної Ради України IХ скликання зазначені проекти 

законів. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету).  

 

8) СЛУХАЛИ: 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 

втретє. 
 

Доповіли: н.д. Бардіна Марина Олегівна, Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

(Під час обговорення зазначеного питання н.д. Дануца О.А. вийшов із зали 

засідань і не приймав участі у подальшому засіданні Комітету). 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бардіна М.О., Бужанський М.А., Мамка 

Г.М., Бакумов О.С. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України 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) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 3 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  
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3) Різне  

 

1. Про хід реформування органів Служби безпеки України та стан 

досудового розслідування резонансних кримінальних проваджень. 

 

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

Неклюдов В.М., Мамка Г.М., заступник Голови Служби безпеки України – 

Горбенко Володимир Терентійович, т.в.о. начальника Головного слідчого 

управління Служби безпеки України – Швець Андрій Зеновійович, радник 

Голови Служби безпеки України – Василенко Андрій Володимирович. 

Стенограма додається. 

 

2. Заступник Голови Комітету Павлюк М.В. порушив питання щодо 

видатків на оплату праці для органів прокуратури в проекті Закону України «Про 

Державний бюджет на 2021 рік» (реєстр. № 4000), а саме, встановлення 

прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу 

прокурора окружної прокуратури, з 1 січня 2021 у розміні 1000 гривень; 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Павлюк М.В., Іонушас С.К., Мамка Г.М., 

Неклюдов В.М., Перший заступник Генерального прокурора – Говда Р.М. 

Стенограма додається. 

 

3.  Члени Комітету Куницький О.О. та Бужанський М.А. запропонував 

взяти на контроль хід розслідування події, яка сталась в ніч з  09-10 вересня 2020 

року, у м. Косові Івано-Франківської області, а саме, підпалу магазину 

журналіста і громадського діяча Віталія Мацьоцького. 

Стенограма додається. 

 

4.  Член Комітету Куницький О.О. порушив питання щодо законності 

діяльності низки СТО в Дніпропетровській області та неналежного реагування 

органів прокуратури Дніпропетровської області на порушення законів. 

Стенограма додається. 

 

5. Перший заступник Голови Комітету Осадчук А.П. порушив питання 

щодо чинної редакції статті 130 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

В обговоренні взяли участь: Директор правового департаменту 

Національної поліції України – Жиденко В.В. Бакумов О.С., 

Монастирський Д.А. 

Стенограма додається. 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 

Голова підкомітету      В. Неклюдов 


