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03    грудня       2020 р. 
 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

12 год. 00 хв. 

та 

15 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., 

Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Дануца О.А. 

Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Куницький О.О., Колєв О.В., Мамоян С.Ч., 

Медяник В.А., Неклюдов В.М.  

 

Відсутні члени Комітету: Кива І.В., Мінько С.А.,  Устінова О.Ю.,                    

Яцик Ю.Г. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Баранець В.А., Шпортько О.М., старший консультант: Диба О.А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

(реєстр. № 4434), поданий Президентом України. Комітет головний. Перше 

читання. 

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

актів України щодо відновлення відповідальності за  декларування недостовірної 

інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації» 
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(реєстр. № 4441), народними депутатами України Монастирським Д.А. та 

іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

  

 1. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

 СЛУХАЛИ: Про проекти Законів України  

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 

суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 4434), поданий Президентом 

України, та 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання 

суб’єктом декларування декларації (реєстр. № 4441), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Геращенко І.В. та іншими народними 

депутатами України.       

 

Доповів: голова Комітету н.д. Монастирський Д.А. 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Іонушас С.К., 

Мамка Г.М., Павлюк М.В., Осадчук А.П., Арешонков В.Ю., Неклюдов В.М. 

 

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

час голосування на засіданні Комітету буде здійснювати Заступник голови 

Комітету Павлюк М.В. 

 

Оскільки законопроекти за реєстраційними номерами 4434 та 4441 є такими, 

які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за 

суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин, до них 

може бути застосована процедура, передбачена частиною другою статті 110 

Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає, що при розгляді 

альтернативних законопроектів головний комітет може рекомендувати 

Верховній Раді взяти за основу один із них або підготувати інший законопроект, 

який вноситься на розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами 

цього комітету. 

Під час засідання Комітету було проведено обговорення зауважень і 

пропозицій і підготовлено та розглянуто новий проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності 

за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування». 
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За наслідками розгляду та обговорення доопрацьованого законопроекту 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Підтримати редакцію підготовленого законопроекту, доручити народним 

депутатам України - членам Комітету з питань правоохоронної діяльності 

оформити та в установленому порядку зареєструвати цей проект як проект 

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

встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та 

неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та внести його на 

розгляд Верховної Ради України. 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України: 

- включити зазначений законопроект до Порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

- за результатами розгляду прийняти проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності 

за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» за основу та в цілому. 

        3. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити 

Голову підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності – народного 

депутата України Бакумова О.С. 

 

Проголосовано:    “за” – 16 

                                 “проти” – 0 

                                 “утрималось” – 5 

 

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету). 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

Заступник голови Комітету     М. Павлюк 

 


