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09    грудня     2020 р. 
 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

11 год. 00 хв.     

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

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

Михайлюк Г.О., Мінько С.А., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

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

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

(долучився в ході засідання Комітету), Медяник В.А., Неклюдов В.М., Устінова 

О.Ю., Яцик Ю.Г. (долучилась в ході засідання Комітету). 

 

Відсутні члени Комітету: Кива І.В., Куницький О.О. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

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

Грицак П.А., Плужник Л.М., Миколюк О.О., Чернієнко А.О., Плужник Л.М., 

Ільтьо Є.С., Булаш М.П., старший консультант: Диба О.А., консультант:  

Трикіша А.І. 

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Циба Тетяна Вікторівна 

Народний депутат України – Тимошенко Юлія Володимирівна 

Народний депутат України – Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна 

Народний депутат України – Констанкевич Ірина Мирославівна 

Народний депутат України – Деркач Андрій Леонідович 

Народний депутат України – Качура Олександр Анатолійович 

Народний депутат України – Брагар Євген Вадимович 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів – Абрамовський Роман 

Романович 
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Присутні: 

Народний депутат України – Циба Тетяна Вікторівна 

Народний депутат України – Брагар Євгеній Вадимович 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів – Абрамовський Роман 

Романович 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних 

правопорушень проти журналістів» (реєстр. № 3633). Друге читання. 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій 

професійної діяльності» (реєстр. № 4224). Комітет головний.  Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в 

місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156). 

Комітет головний. Перше читання. 

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

Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців 

Національної гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки)» (реєстр. № 3731), поданий 

народними депутатами Устіновою О.Ю. та іншими. Комітет головний. Перше 

читання.  

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

кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне виселення з 

житла» (реєстр. № 4333). Комітет головний. Перше читання. 

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

кодексу України (щодо незастосування строків давності до злочинів, вчинених з 

метою особистої наживи та незаконного збагачення під час Операції Об'єднаних 

Сил (ООС), а також посилення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні 

при виконанні державного оборонного замовлення або при продажу військового 

майна)» (реєстр. № 1176). Комітет головний.  Перше читання. 

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

актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-

правові аспекти міжнародного викрадення дітей» (реєстр. № 1192).  Комітет 

головний.  Перше читання. 

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

актів України з метою захисту довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, 
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спрямовані на забруднення навколишнього середовища)» (реєстр. № 3597). 

Комітет головний. Перше читання.  

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

кодексу України (щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва)» 

(реєстр. № 3741). Комітет головний.  Перше читання. 

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

процесуального кодексу України щодо посилення захисту права власності після 

проведення обшуку під час досудового розслідування» (реєстр. № 3454). 

Комітет головний.  Перше читання. 

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

актів щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на 

митну територію України транспортних засобів особистого користування» 

(реєстр. № 3542). Комітет головний. Перше читання.  

12. Різне. 

 

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 

09 грудня 2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що до Комітету 

надійшов лист від н.д. Климпуш-Цинцадзе І.О. про перенесення розгляду 

проекту Закону за реєстр. № 1192 на одне з наступних засідань Комітету. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати голова підкомітету Неклюдов В.М. 

 

Проголосовано:  “за” – 21 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

 (У голосуванні приймали участь 21 член Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення 

кримінальних правопорушень проти журналістів» (реєстр. № 3633). Друге 

читання. 
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Доповів: н.д. Дануца О.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

Устінова О.Ю., Мамка Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з 

врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення 

кримінальних правопорушень проти журналістів» (реєстр. № 3633) у другому 

читанні та в цілому як Закон. 
 

 

Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 4 
     

(У голосуванні приймали участь 23 члени Комітету).  

 

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих 

гарантій професійної діяльності» (реєстр. № 4224). Комітет головний.  Перше 

читання. 

 

Доповів: н.д. Циба Т.В., Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

Неклюдов В.М., Мамка Г.М., Осадчук А.П., Дануца О.А., Циба Т.В.,               

Геращенко А.Ю. 

 

1.  Пропозиція голови підкомітету Медяника В.А.: рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 12 

 

Пропозицію не підтримано.  

(Н.д. Іонушас С.К. не брав участі у голосуванні, н.д. Яцик Ю.Г. не брала 

участі у голосуванні та в подальшому засіданні Комітету) 
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 2. Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: рекомендувати 

Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи 

слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності» 

(реєстр. № 4224) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Галушко М.Л. не 

брав участі у голосуванні, н.д. Іонушас С.К., Мамоян С.Ч. не брала участі у 

голосуванні та в подальшому засіданні Комітету).  

 

 

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму 

радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» 

(реєстр. № 4156). Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: Абрамовський Р.Р., н.д. Дануца О.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

Бакумов О.С., Абрамовський Р.Р., Геращенко А.Ю., Устінова Ю.Г.,                      

Бужанський М.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, 

що зазнали радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156) за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 4 
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(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету. Н.д. Бородін В.В. не 

брав участі у голосуванні та в подальшому засіданні Комітету). 

 

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

України "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації 

військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання завдань із 

охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки)» 

(реєстр. № 3731).Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Устінова О.Ю., Алєксєєв С.О. 

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

   

  В обговоренні взяли участь: н.д. Геращенко А.Ю., Неклюдов В.М., 

Мамка Г.М., Бужанський М.А., Осадчук А.П., Мамка Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Національну 

гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії 

України під час виконання завдань із охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки)» (реєстр. № 3731) в першому читанні за 

основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне 

виселення з житла» (реєстр. № 4333). Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Дмитрук А.Г., Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

   

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за незаконне виселення з житла» (реєстр. № 4333) в 

першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 
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(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Бужанський М.А., Мінько С.А. не брали участі у голосуванні та в подальшому 

засіданні Комітету). 

 

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

Кримінального кодексу України (щодо незастосування строків давності до 

злочинів, вчинених з метою особистої наживи та незаконного збагачення під час 

Операції Об'єднаних Сил (ООС), а також посилення кримінальної 

відповідальності за злочини, скоєні при виконанні державного оборонного 

замовлення або при продажу військового майна)» (реєстр. № 1176). 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 деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції 

про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» (реєстр. № 1192).  

Комітет головний.  Перше читання. 
 Звернутися до Комітету з питань правової політики щодо надання висновку 

до   

 

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 України з метою захисту довкілля (щодо посилення 

відповідальності за дії, спрямовані на забруднення навколишнього середовища)» 

(реєстр. № 3597). 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 

Кримінального кодексу України (щодо вжиття заходів стосовно захисту 

бджільництва)» (реєстр. № 3741). Комітет головний.  Перше читання. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення захисту права 

власності після проведення обшуку під час досудового розслідування» 

(реєстр. № 3454). Комітет головний.  Перше читання. 
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У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд 

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

законодавчих актів щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового 

ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого 

користування» (реєстр. № 3542). Комітет головний.  Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Брагар Є.В., Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

   

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності 

за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України 

транспортних засобів особистого користування» (реєстр. № 3542) повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету). 

 

12) В різному заслухано та обговорено: 

 12.1 Голова підкомітету Бакумов О.С. зазначив про необхідність звернення 

до Комітету з питань правової політики щодо надання висновку до  проект 

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

забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей» (реєстр. № 1192).   

12.2 Пропозицію Заступника голови Комітету Павлюк М.В.: запросити на 

одне із наступних  засідань Комітету керівництво Державної фіскальної служби 

України з метою заслуховування про хід реформування податкової поліції. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

Секретар Комітету       С. Мінько 

Голова підкомітету       В. Неклюдов 


