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     02    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., 

Михайлюк Г.О., Павлюк М.В., Мінько С.А., Алєксєєв С.О. (долучився в ході 

засідання), Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., 

Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Кива І.В., Колєв О.В., 

Куницький О.О., Медяник В.А., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету: Галушко М.Л., Данілов В.Б., Мамоян С.Ч. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 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., 

консультант:  Трикіша А.І. 

 

Присутні: 

Ковальчук Тетяна Іванівна – Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Геращенко Антон Юрійович – Заступник Міністра внутрішніх справ 

України 

Ляшко Віктор Кирилович – Заступник Міністра охорони здоров’я України 

– головний державний санітарний лікар України 

Жиденко Володимир Вікторович – Директор правового департаменту 

Національної поліції України 
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Дударець Руслан Миколайович – заступник начальника Головного слідчого 

управління Національної поліції України 

Кропива Сергій Васильович - перший заступник начальника Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України 

Девятков Едуард Анатолійович - головний консультант Головного 

управління з питань правоохоронних органів Офісу Президента України 

(Доповідач по законопроекту № 3519) 

Ольга Калашник - керівник проекту РЄ "Боротьба з насильством щодо дітей 

в Україні" 

Анастасія Дьякова - радник з питань захищеності людини в Інтернеті при 

Віце-Прем'єр-міністрі - Міністр цифрової трансформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 183 

Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду 

не визначати розмір застави у кримінальному провадженні» (реєстр. № 3915), 

поданий Президентом України. Комітет головний.  Перше читання.  

 

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 259 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» (реєстр. № 3911), 

поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний.  Перше читання. 

 

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

адміністративні правопорушення» (реєстр. № 3948), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Комітет головний.  Перше читання. 

 

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

актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» 

(реєстр.№ 3055), поданий народними депутатами України Фроловим П.В. та 

Монастирським Д.А. Комітет головний. Перше читання. 

 

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

процесуального кодексу України щодо посилення захисту права осіб на 

справедливий судовий розгляд в кримінальних справах» (реєстр. № 3428), 

поданий народним депутатом України Василевською-Смаглюк О.М. 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 
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середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та 

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

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

  

7. 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. 

  

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

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за вчинення 

акустичного насильства при наданні послуг з перевезення пасажирів» 

(реєстр. № 3049), поданий народними депутатами України Піпою Н.Р., 

Устіновою О.Ю., Бобровською С.А. Комітет головний. Перше читання.  

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 
 

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

кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних 

правопорушень проти журналістів» (реєстр. № 3633), поданий народним 

депутатом України Кожем’якіним А.А.  Комітет головний. Перше читання. 

Вноситься вдруге. 

 

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

адміністративні правопорушення, щодо права складання протоколу про 

адміністративне правопорушення» (реєстр. № 3353). Комітет головний.  Перше 

читання. Виноситься вдруге.  
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14. Про проекти законів України: 

- «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. Виноситься вдруге. 

- «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. Виноситься 

вдруге. 

 

15. Про проекти законів України: 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні) (реєстр. № 2530), поданий народним депутатом України 

Качурою О.А. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні) (реєстр. № 2530-1), поданий народним депутатом України 

Дирдіним М.Є. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

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

актів України (щодо покращення можливостей для надання професійної 

правової допомоги та вдосконалення порядку складення протоколів про 

адміністративне правопорушення за порушення права на інформацію)» (реєстр. 

№ 3265), поданий народним депутатом України Качурою О.А..  Комітет 

головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

 

17. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України IX скликання 

 

18. Різне. 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
Н. д. Осадчук А.П. вийшов із зали засідань і не брав участі у голосуванні. 

 

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 02 вересня 2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

02 вересня 2020 року  
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, 

суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні»                    

(реєстр. № 3915), поданий Президентом України. Комітет головний.  Перше 

читання.  

 

  Доповів: Девятков Едуард Анатолійович - головний консультант 

Головного управління з питань правоохоронних органів Офісу Президента 

України 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М., 

Карчемська Т.М. 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кива І.В., Бужанський М.А.,                      

Неклюдов В.М., Мамка Г.М., Монастирський Д.А., Бакумов О.С.,                          

Устінова О.Ю., представник Національної поліції України Жиденко В.В. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального 

кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у 

кримінальному провадженні» (реєстр. № 3915) прийняти в першому читанні за 

основу. 
 

Проголосовано:  “за” – 20 (з уточненням) 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 
     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).  

 

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

259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян»                             
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(реєстр. № 3911), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний.  

Перше читання. 

 

Доповіли: Заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко Антон 

Юрійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

Іонушас С.К., Дануца О.А., Устінова О.Ю., Мамка Г.М., Бужанський М.А., 

Медяник В.А. 

(Під час обговорення зазначеного питання н.д. Бородін В.В.,                                       

н.д. Алєксєєв С.О. вийшли із зали засідань і не приймали участі у подальшому 

засіданні Комітету)  

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу 

безпеці громадян» (реєстр. № 3911) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 (з уточненням) 

     “проти” – 2 

     “утрималось” – 5 
     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).  

 

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

про адміністративні правопорушення, щодо права складання протоколу про 

адміністративне правопорушення» (реєстр. № 3353). Комітет головний.  Перше 

читання. Виноситься вдруге.  

 

Доповіли: н.д. Вінтоняк О.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 В обговоренні взяли участь: н.д.  

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, 

щодо права складання протоколу про адміністративне правопорушення» (реєстр. 

№ 3353) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0  
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(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні н.д. Мамка Г.М., Кива І.В., Бужанський М.А.). 

 

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

України про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 3948), поданий 

Кабінетом Міністрів України. Комітет головний.  Перше читання. 

 

Доповіли: Заступник Міністра охорони здоров’я України – головний 

державний санітарний лікар України – Ляшко Віктор Кирилович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Куницький О.О., Устінова О.Ю.,                 

Іонушас С.К., Павлюк М.В. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення» (реєстр. № 3948) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету, н.д. Кива І.В. вийшов 

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

 

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

законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про 

захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 

(Ланцаротської Конвенції)» (реєстр.№ 3055), поданий народними депутатами 

України Фроловим П.В. та Монастирським Д.А. Комітет головний. Перше 

читання. 
 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» 

(реєстр.№ 3055) прийняти в першому читанні за основу. 

 

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

     “утрималось” – 0  
     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Під час голосування 

відсутній н.д. Куницький О.О.).  

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення захисту права 

осіб на справедливий судовий розгляд в кримінальних справах» (реєстр. № 3428), 

поданий народним депутатом України Василевською-Смаглюк О.М. Комітет 

головний. (На підставі листа народного депутата України Василевської-

Смаглюк О.М., законопроект розглянуто без участі автора). 

 

Доповіли: н.д. Яцик Ю.Г.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М., 

Карчемська Т.М. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо посилення захисту права осіб на справедливий судовий розгляд в 

кримінальних справах» (реєстр. № 3428) повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0  
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету, н.д. Михайлюк Г.О. 

вийшла із зали засідань і не брала участі у голосуванні).  

 

7) 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.   

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 
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8) 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.   

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М., 

Баранець В.А. 

 

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 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення 

кримінальних правопорушень проти журналістів» (реєстр. № 3633), поданий 

народним депутатом України Кожем’якіним А.А.  Комітет головний. Перше 

читання. Вноситься вдруге. 

 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., Бакумов О.С. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів» 

(реєстр. № 3633) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).  

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

вчинення акустичного насильства при наданні послуг з перевезення пасажирів» 

(реєстр. № 3049), поданий народними депутатами України Піпою Н.Р., 

Устіновою О.Ю., Бобровською С.А. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Піпа Н.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
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 В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Устінова О.Ю., 

Неклюдов В.М., Яцик Ю.Г. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за вчинення акустичного насильства при 

наданні послуг з перевезення пасажирів» (реєстр. № 3049) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 2 

     “утрималось” – 2 
     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету).  

 

11) 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. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А. 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

12) 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. 
 

Доповіли: н.д. Яцик Ю.Г. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М., 

Баранець В.А. 

 

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

 

 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) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 (з уточненням) 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” – 2 
     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).  

 

Н.д. Устінова О.Ю. вийшла із зали засідань і не брала участі у подальшому 

засіданні Комітету 

 

13) 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. 
 

Доповіли: н.д. Яценко А.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

14) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України: 

- «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.   

 

Доповіли: н.д. Костюк Д.С. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

- «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.  Виноситься вдруге. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Нестеренко К.О. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

15) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України: 
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- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні)» (реєстр. № 2530), поданий народним депутатом України 

Качурою О.А. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. (На 

підставі листа народного депутата України Качури О.А., законопроект 

розглянуто без участі автора). 

 

Доповіли: н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 
 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні)» (реєстр. № 2530) повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Неклюдов В.М., 

Бужанський М.А., Дануца О.А. вийшли із зали засідань і не брали участі у 

подальшому засіданні Комітету).  

 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні)» (реєстр. № 2530-1), поданий народним депутатом України 

Дирдіним М.Є. Комітет головний. Перше читання. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні)» (реєстр. № 2530-1) повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0  
     

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  
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16) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо покращення можливостей для надання 

професійної правової допомоги та вдосконалення порядку складення протоколів 

про адміністративне правопорушення за порушення права на інформацію)» 

(реєстр. № 3265), поданий народним депутатом України Качурою О.А..  Комітет 

головний. Перше читання. Виноситься вдруге. (На підставі листа народного 

депутата України Качури О.А., законопроект розглянуто без участі автора). 

 

Доповіли: н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

покращення можливостей для надання професійної правової допомоги та 

вдосконалення порядку складення протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на інформацію)» (реєстр. № 3265) 

відхилити. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно  

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

До засідання долучився н.д. Бужанський М.А., н.д. Неклюдов В.М. 

 

17). Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України IX скликання: 

 

3047а від 31.08.2020  Проект Закону про правила відбування 

адміністративного арешту 

3048а від 31.08.2020  Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону 

України "Про правила відбування адміністративного арешту" 

4002 від 01.09.2020 Проект Закону 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 

4003 від 01.09.2020 Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам 

4004 від 01.09.2020 Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з 

кіберзлочинністю та використання електронних доказів 
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3009а від 26.08.2020 Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій 

прокуратури 

3009а-1 від 28.08.2020 Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій 

прокуратури 

 

18) В різному заслухано та обговорено: 

 

18.1 Про розклад засідань та інших заходів, які будуть проводитись 

Комітетом у вересні 2020 року. 

1) 2 вересня 2020 року – засідання Комітету; 

2) 9 вересня 2020 року – засідання Комітету в режимі відеоконференції; 

3) 16 вересня 2020 року – засідання Комітету; 

4) 17 вересня 2020 року – комітетські слухання на тему: «Діяльність 

ДБР, стан виконання покладених на ДБР завдань та додержання ним 

законодавства, прав і свобод громадянина»; 

5) 22 вересня 2020 року – круглий стіл на тему: «Кримінально-правовий 

захист дітей від сексуальної експлуатації та запобігання повторній віктимізації 

дітей під час кримінального провадження»; 

6) 23 вересня 2020 року - засідання Комітету. 

 

18.2 Пропозицію члена Комітету Бужанського М.А.: запросити на одне із 

наступних  засідань Комітету Голову Служби безпеки України Баканова І.Г. з 

метою обговорення, в межах компетенції Комітету, питань діяльності Служби 

безпеки України в частині підслідності слідчими органів безпеки, які здійснюють 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, згідно з частини 2 статті 

216 Кримінального процесуального кодексу України. 

 

18.3 Пропозицію члена Комітету Куницького О.О.: запросити на одне із 

наступних  засідань Комітету Генерального прокурора з метою обговорення, в 

межах компетенції Комітету, питань незадовільної роботи органів прокуратури 

Дніпропетровської області, а також неналежного, як на його думку, 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному 

провадженні № 12019040650002374. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д.Монастирський  

 
Секретар Комітету       С.Мінько 

 


