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10  червня  2020 року 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM  

13 год. 00 хв. 

 

 

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., 

Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Іонушас С.К., Кива І.В., Куницький О.О., 

Мамка Г.М., Мамоян С.Ч., Медяник В.А., Михайлюк Г.О., Мінько С.А., 

Неклюдов В.М., Осадчук А.П., Павлюк М.В., Устінова О.Ю.,  Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету:  Данілов В.Б., Колєв О.В.               

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступники керівника секретаріату Комітету:                 

Шпортько О.М., Карчемська Т.М., Баранець В.А.; головні консультанти:               

Ільтьо Є.С., Іськова Т.А.,    

 

Запрошені: 

народний депутат України – Макаров Олег Анатолійович, 

народний депутат України – Кузьміних Сергій Володимирович, 

народний депутат України – Штепа Сергій Сергійович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Макаров Олег Анатолійович, 

народний депутат України – Штепа Сергій Сергійович, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович, 

представник Уповноваженого ВРУ з прав людини – Петльований 

В’ячеслав Борисович, 
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начальник управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Офісу 

Генерального прокурора – Бакай Ірина Іванівна, 

заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції 

України –  Ковтун Олександр Вікторович. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про процедуру щодо визначення представників Верховної Ради України 

до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора 

Державного бюро розслідувань. 

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

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3314). Друге 

читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

невиконання законних вимог депутата місцевої ради» (реєстр. № 3381), поданий 

народним депутатом України Макаровим О.А. та іншими народними депутатами 

України. Комітет головний. Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо особливостей складення протоколу                 

про адміністративне правопорушення стосовно недодержання встановлених 

законом строків (термінів) надання відповіді на звернення або запит народного 

депутата України» (реєстр. № 3503), поданий народним депутатом України 

Кузьміних С.В. Комітет головний. Перше читання. 

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 188-5 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

у галузі охорони навколишнього природного середовища за невиконання 

законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі 

охорони навколишнього природного середовища» (реєстр. № 3418), поданий 

народним депутатом України Штепою С.С. Комітет головний. Перше читання. 

  6. Про проекти законів для включення до порядку денного третьої сесії 

Верховної Ради України IX скликання: 

- «Про приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010), поданий 

народними депутатами України Галушком М.Л. та Медяником В.А.; 

- «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1), 

поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А. та іншими народними 

депутатами України; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за вчинення акустичного насильства при 

наданні послуг з перевезення пасажирів» (реєстр. № 3049), поданий народним 

депутатом України Піпою Н.Р. та іншими народними депутатами 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.; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій захисту прав неповнолітніх у кримінальному 

провадженні)» (реєстр.№ 3061), поданий народними депутатами України 

Божиком В.І. Козаком В.В., Павлюком М.В.; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо 

підвищення ефективності діяльності органів прокуратури» (реєстр. № 3062), 

поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. та іншими народними 

депутатами України.; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо забезпечення права на правосудний вирок особам, які до набрання 

чинності цим Кодексом були засудженні до покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі)» (реєстр. № 3078), поданий народним депутатом України 

Власенком С.В.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підслідності окремих кримінальних правопорушень Державному бюро 

розслідувань» (реєстр. № 3128), поданий народним депутатом України 

Ткаченком О.М. та іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії 

злочинам на грунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної 

ідентичності)» (реєстр. № 3316), поданий народним депутатом України 

Василевською-Смаглюк О.М.; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або 

пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім'ї, 

позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти)» 

(реєстр. № 3316-1), поданий народним депутатом України Волошиним О.А.; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

впорядкування відповідальності за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості)» 

(реєстр. № 3316-2), поданий народними депутатами України Булахом Л.В. та 

іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості» 

(реєстр. № 3316-3), поданий народним депутатом України Бакумовим О.С. 
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- «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, 

щодо права складання протоколу про адміністративне правопорушення» 

(реєстр. № 3353), поданий народним депутатом України Вінтоняк О.В.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та 

місцях попереднього ув'язнення» (реєстр. № 3396), поданий Кабінетом Міністрів 

України; 

«Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)» 

(реєстр. № 3397), поданий Кабінетом Міністрів України; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань 

застосування допоміжних репродуктивних технологій» (реєстр. № 3488), 

поданий народним депутатом України Дануцою О.А.; 

- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за постановлення суддею (суддями) упередженого судового 

рішення» (реєстр. № 3500), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А., Медяником В.А., Неклюдовим В.М.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» 

(реєстр. № 3576), поданий народним депутатом України Якименком П.В. та 

іншими народними депутатами України. 

 

 

  

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. про 

порядок денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 

10.06.2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

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

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що підрахунок голосів під 

час голосування на засіданні Комітету буде здійснювати заступник Голови 

Комітету Павлюк М.В. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 10.06.2020 

року, передбачивши час для обговорення питань в різному. 
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Проголосовано:  “за” – 22  

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні брали участь 22 члени Комітету). 

 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про повторну процедуру щодо визначення представників 

Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття 

посади Директора Державного бюро розслідувань. 

 

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. Яцик Ю.Г., н.д. Осадчук А.П.  
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Визначити термін надання пропозицій щодо кандидатур                  

до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора 

Державного бюро розслідувань від депутатських фракцій та груп не більше                     

5-ти осіб (це мають бути виключно представники громадськості) до                                   

19 червня 2020 року. Засідання Комітету з цього питання провести 1 липня 2020 

року. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  3 

     

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 3314). Друге читання. 

 

Доповів: н.д. Мамка Г.М. 

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

В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А., н.д. Осадчук А.П., 

н.д. Павлюк М.В., представник Офісу Генерального прокурора Бакай І.І. 
(Стенограма додається). 
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УХВАЛИЛИ: 1. Врахувати запропоновані від Комітету поправки за                 

№№ 21, 35, 37, 39, 47, 48, 81, 113, 141, 142, 148. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

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

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (реєстр. № 3314) в другому читанні та в цілому як Закон.  
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
     

(У голосуванні брали участь 22 члени Комітету).  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за невиконання законних вимог депутата місцевої ради» 

(реєстр. № 3381), поданий народним депутатом України Макаровим О.А. та 

іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Макаров О.А., н.д. Медяник В.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Осадчук А.П. 
 (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних 

вимог депутата місцевої ради» (реєстр. № 3381) прийняти в першому читанні за 

основу. 
 

Проголосовано:  “за” – 21 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 
      

(У голосуванні брали участь 22 члени Комітету).  

 
ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України  «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо особливостей 

складення протоколу про адміністративне правопорушення стосовно 

недодержання встановлених законом строків (термінів) надання відповіді на 

звернення або запит народного депутата України» (реєстр. № 3503), поданий 

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

читання. 
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У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої ініціативи 

зазначений проект Закону знято з розгляду. 

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 

188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності у галузі охорони навколишнього природного середовища за 

невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний 

контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища» (реєстр. № 

3418), поданий народним депутатом України Штепою С.С. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Штепа С.С., н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 188-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі 

охорони навколишнього природного середовища за невиконання законних вимог 

посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища»  (реєстр. № 3418) прийняти в першому 

читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  7 

      

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету).  

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного 

третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання: 

- «Про приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010), поданий 

народними депутатами України Галушком М.Л. та Медяником В.А.; 

- «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1), 

поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А. та іншими народними 

депутатами 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 народним 

депутатом України Піпою Н.Р. та іншими народними депутатами 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.; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо посилення гарантій захисту прав неповнолітніх у кримінальному 

провадженні)» (реєстр.№ 3061), поданий народними депутатами України 

Божиком В.І. Козаком В.В., Павлюком М.В.; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо 

підвищення ефективності діяльності органів прокуратури» (реєстр. № 3062), 

поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. та іншими народними 

депутатами України.; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо забезпечення права на правосудний вирок особам, які до набрання 

чинності цим Кодексом були засудженні до покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі)» (реєстр. № 3078), поданий народним депутатом України 

Власенком С.В.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підслідності окремих кримінальних правопорушень Державному бюро 

розслідувань» (реєстр. № 3128), поданий народним депутатом України 

Ткаченком О.М. та іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії 

злочинам на грунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної 

ідентичності)» (реєстр. № 3316), поданий народним депутатом України 

Василевською-Смаглюк О.М.; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або 

пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім'ї, 

позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти)» 

(реєстр. № 3316-1), поданий народним депутатом України Волошиним О.А.; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

впорядкування відповідальності за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості)» 

(реєстр. № 3316-2), поданий народними депутатами України Булахом Л.В. та 

іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості» 

(реєстр. № 3316-3), поданий народним депутатом України Бакумовим О.С. 

- «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, 

щодо права складання протоколу про адміністративне правопорушення» 

(реєстр. № 3353), поданий народним депутатом України Вінтоняк О.В.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та 

місцях попереднього ув'язнення» (реєстр. № 3396), поданий Кабінетом Міністрів 

України; 

«Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)» 

(реєстр. № 3397), поданий Кабінетом Міністрів України; 
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- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань 

застосування допоміжних репродуктивних технологій» (реєстр. № 3488), 

поданий народним депутатом України Дануцою О.А.; 

- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за постановлення суддею (суддями) упередженого судового 

рішення» (реєстр. № 3500), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А., Медяником В.А., Неклюдовим В.М. та альтернативні до 

нього законопроекти: 

         - «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за постановлення суддею (суддями) неправосудного судового 

рішення судді» (реєстр.№ 3500-1), поданий народним депутатом України 

Новіковим М.М. та іншими, 

-  «Про внесення змін до статті 375 Кримінального кодексу України» 

(реєстр. № 3500-2), поданий народним депутатом України Мамкою Г.М. та 

іншими,  

  - «Про внесення змін до статті 375 Кримінального кодексу України щодо 

умисного ухвалення завідомо незаконного та необгрунтованого рішення суду 

(реєстр. № 3500-3); 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» (реєстр. № 3576), 

поданий народним депутатом України Якименком П.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного третьої сесії Верховної Ради України IХ скликання зазначені проекти 

законів.  

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1   

        

(У голосуванні брали участь 19 членів Комітету).  

 

3. РІЗНЕ. 

 

1. Заслухали та обговорили пропозицію першого заступника Голови 

Комітету Осадчука А.А. щодо включення до порядку денного третьої сесії 

Верховної Ради України IХ скликання проекту Постанови Верховної Ради 

України «Про звільнення Авакова А.Б. з посади Міністра внутрішніх справ 

України» (реєстр. № 3606). 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А., н.д. Кива І.В., н.д. 

Устінова О.Ю., н.д. Михайлюк Г.О., н.д. Бакумов О.С., н.д. Неклюдов В.М., заст. 

Міністра внутрішніх справ Геращенко А.Ю., н.д. Мамка Г.М. 
Стенограма додається. 

 
  

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 
Секретар Комітету        С. Мінько  

 
Заступник Голови Комітету     М. Павлюк 


