
 

 

 

 

Комітет з питань правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

45 

 

     30    вересня     2020 р. 

 

 

в режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

     14 год. 30 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., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., 

Бужанський М.А., Галушко М.Л. (долучився в ході засідання Комітету), Дмитрук 

А.Г., Захарченко В.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Медяник В.А., Неклюдов 

В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г. (долучився в ході засідання Комітету), 

 

Відсутні члени Комітету: Бородін В.В., Данілов В.Б., Дануца О.А.,      

Кива І.В., Мамоян С.Ч., Мінько С.А. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету – Драп’ятий Б.Є. 

 

Присутні: 

 

Малюська Денис Леонтійович – Міністр юстиції України; 

Банчук Олександр Анатолійович – Заступник Міністра юстиції України; 

Бочарова Юлія Миколаївна – Директор Департаменту моніторингу 

процесуальних прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Рубанова Катерина Олександрівна – начальник відділу правової 

експертизи процесуального законодавства Департаменту моніторингу 

процесуальних прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 
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Буханець Руслан Іванович – Заступник директора Департаменту 

запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону України «Про відшкодування шкоди потерпілим від 

насильницьких кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3892), поданий 

народними депутатами Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від 

насильницьких кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3893), поданий 

народними депутатами Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

3. Про проект Закону України «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), поданий народними 

депутатами Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. 

 

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

актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог 

санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і територіальної 

цілісності України» (реєстр. № 4002), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

5. Про проект Закону України «Про правила відбування адміністративного 

арешту» (реєстр. № 3047а), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

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

адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а), поданий 

народними депутатами України Монастирським Д.А. та іншими народними 

депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 
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7. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» 

(реєстр. № 3755), поданий народними депутатами України Бондаренком О.В. та 

іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених 

насаджень» (реєстр. № 3805), поданий народними депутатами України 

Горенюком О.О. та іншими народними депутатами України. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

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

актів щодо посилення відповідальності за засмічення лісових насаджень» 

(реєстр. № 3465), поданий народними депутатами України Брагарем Є.В. та 

іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

 

10. 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. Виноситься вдруге. 

 

11. 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. Виноситься вдруге. 

 

12. 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 втретє. 

 

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

процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення 

Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про 

продовження строку тримання під вартою» (реєстр.№ 2315). Комітет головний. 

Друге читання. 

 

14. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України IX скликання: 
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- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення 

відповідальності за порушення строку передачі документації на 

багатоквартирний будинок (реєстр.№ 4086). 

 

15. 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 30 вересня 2020 року. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. також зазначив, що у зв’язку з 

відсутністю секретаря Комітету Мінька С.А., підрахунок голосів під час 

голосування на засіданні Комітету буде здійснювати заступник Голови Комітету 

Павлюк М.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                     

30 вересня 2020 року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про відшкодування шкоди 

потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3892), 

поданий народними депутатами Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

Доповіли: заступник Міністра юстиції України Банчук Олександр 

Анатолійович, н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

 

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

 

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

Мамка Г.М., Осадчук А.П., заступник Міністра юстиції України Банчук О.А. 

 

 1. Пропозиція голови підкомітету Бакумова О.С.: рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. 
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Проголосовано:  “за” – 8 

     “проти” – 3 

     “утрималось” – 6 

 

Пропозицію не підтримано. 

 

 2.  Пропозиція заступника голови Комітету Мамки Г.М.. 

рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3892) повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету, н.д. Устінова О.Ю., 

Яцик Ю.Г. не приймали участі у голосуванні). 

 

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди 

потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3893), 

поданий народними депутатами Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

Доповіли: заступник Міністра юстиції України Банчук Олександр 

Анатолійович,  н.д. Бакумов Олександр Сергійович. 

 

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

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3893) повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету, н.д. Устінова О.Ю., 

Яцик Ю.Г. не приймали участі у голосуванні). 

 

3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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), поданий народними 

депутатами Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: Міністр юстиції України Малюська Денис Леонтійович,               

н.д. Павлюк Максим Васильович 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

В обговоренні взяли участь: Міністр юстиції України Малюська Д.Л., 

заступник Міністра юстиції України Банчук О.А., н.д. Монастирський Д.А., 

Бужанський М.А., Мамка Г.М., Іонушас С.К., Павлюк М.В. 

 

В ході обговорення народні депутати України – члени Комітету висловили 

застереження щодо змісту статей 44, 121, 178 КУпАП (в редакції проекту), якими 

пропонується виключити адміністративне стягнення у вигляді 

адміністративного арешту та наголосили на тому, що зазначена пропозиція не 

може бути підтримана під час доопрацювання законопроекту до другого 

читання. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «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) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 0  

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету, н.д. Дмитрук А.Г. не 

приймав участі у голосуванні). 

 

4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про правила відбування 

адміністративного арешту» (реєстр. № 3047а), поданий народними депутатами 

України Монастирським Д.А. та іншими народними депутатами України. 

Комітет головний. Перше читання.  
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Доповів: н.д. Монастирський Денис Анатолійович, Павлюк Максим 

Васильович. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

Осадчук А.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3047а) 

прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету, до засідання долучився 

н.д. Дмитрук А.Г.). 

 

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

України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. 

№ 3048а), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А. та 

іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Монастирський Денис Анатолійович, Павлюк Максим 

Васильович. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

Мамка Г.М., Осадчук А.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про правила 

відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а) прийняти в першому 

читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).  
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6) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» 

(реєстр. № 3755), поданий народними депутатами України Бондаренком О.В. та 

іншими народними депутатами України. 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 проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення 

зелених насаджень» (реєстр. № 3805), поданий народними депутатами України 

Горенюком О.О. та іншими народними депутатами України Комітет головний. 

Перше читання.  

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

законодавчих актів щодо посилення відповідальності за засмічення лісових 

насаджень» (реєстр. № 3465), поданий народними депутатами України Брагарем 

Є.В. та іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше 

читання.  

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

9) 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. Виноситься вдруге. 

 

Доповіли: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України 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) повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету, н.д. Дмитрук А.Г., 

Медяник В.А. не приймали участі у голосуванні і у подальшому засіданні 

Комітету). 

 

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

законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення 

вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і 

територіальної цілісності України» (реєстр. № 4002), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А. та іншими народними депутатами 

України. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Монастирський Денис Анатолійович, Бакумов Олександр 

Сергійович. 

 

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

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, 

діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України» 

(реєстр. № 4002) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).  

 

11) 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. Виноситься вдруге. 

 

Доповіли: н.д. Павлюк Максим Васильович, Бужанський Максим 

Аркадійович. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Павлюк М.В., Бужанський М.А. 

 

1.  Пропозиція підкомітету з питань законодавства про 

адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності 

озвучена заступником Голови Комітету Павлюком М.В.: рекомендувати 

Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 4 (з уточненням) 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 15 

 

 2. Пропозиція члена Комітету Бужанського М.А.: рекомендувати 

Верховній Раді України законопроект відхилити. 

 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України 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) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету, н.д. Алєксєєв С.О., 

Куницький О.О., Устінова О.Ю. не приймали участі у голосуванні і у 

подальшому засіданні Комітету). 

 

12) 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. Виноситься втретє. 

 

Доповів: Павлюк Максим Васильович. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П. 

 

На голосування була внесена пропозиція підкомітету з питань 

законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і 

детективної діяльності озвучена заступником Голови Комітету 
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Павлюком М.В.: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення охорони 

природних об'єктів від пожеж)» (реєстр.№ 3439) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету, н.д. Бакумов О.С., 

Бужанський М.А., Галушко М.Л. не приймали участі у голосуванні і у 

подальшому засіданні Комітету). 

 

У зв’язку з відсутністю кворуму, рішення не прийнято. 

 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання 

рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про 

продовження строку тримання під вартою» (реєстр.№ 2315). Комітет головний. 

Друге читання.  

 

У зв’язку з відсутністю кворуму, розгляд зазначеного питання перенесено 

на одне з наступних засідань Комітету.  

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 

 

Заступник голови Комітету     М. Павлюк 


