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Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

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

Бакумов О.С., Бужанський М.А., Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., 

Іонушас С.К., Кива І.В. (долучився в ході засідання), Колєв О.В., 

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

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

 

Відсутні члени Комітету:  Бородін В.В., Галушко М.Л., Данілов В.Б., 

Мінько С.А., Устінова О.Ю. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступник керівника секретаріату Комітету                

Шпортько О.М., головні консультанти: Грицак П.А., Ільтьо Є.С.,  Миколюк О.О.             

Плужник Л.М.   

 

Запрошені: 
 

народний депутат України – Вінтоняк Олена Василівна, 

народний депутат України – Кожем’якін Андрій Анатолійович. 

народний депутат України – Костюк Дмитро Сергійович, 

народний депутат України – Нестеренко Кирилл Олександрович, 

народний депутат України – Кісєль Юрій Григорович, 

народний депутат України – Кузьміних Сергій Володимирович, 

народний депутат України – Князевич Руслан Петрович, 
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народний депутат України – Качура Олександр Анатолійович, 

народний депутат України – Дирдін Максим Євгенович, 

народний депутат України – Цимбалюк Михайло Михайлович, 

народний депутат України – Скорик Микола Леонідович. 

 

Присутні: 

народний депутат України - Негулевський Ігор Петрович   

перший заступник Міністра інфраструктури України Абрамович Дмитро 

Васильович, 

т.в.о. Генерального директора Директорату з безпеки Міністерства 

інфраструктури України Александров Сергій Васильович, 

начальник Управління нормативно-правового забезпечення 

Укртрансбезпеки - Солоненко Тетяна Євгеніївна,  

т.в.о. начальника Правового департаменту Національної поліції України 

Грінцов Микола Миколайович. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення 

законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним 

засобом» (реєстр. № 3301).  Комітет головний. Друге читання. 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

4. 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.  

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

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю» (реєстр. № 3743), поданий народними депутатами України 

Кісєлем Ю.Г., Негулевським І.П.  та іншими. Комітет головний.  Перше 

читання.  

6. 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. Виноситься вдруге. 

 

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

щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної спадщини» 

(реєстр. № 2037), поданий народним депутатом України Князевичем Р.П. 

Комітет головний. Перше читання. Виноситься втретє. 

 

8. 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. 

- «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. 

 

9. 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.  

 

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

Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за користування 

житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 2018), поданий народним 

депутатом України Цимбалюком М.М. та іншими народними депутатами 

України. Комітет головний. Перше читання. Виноситься втретє. 

 

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

кодексу України щодо порушення народним депутатам України вимог 

Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий народними 
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депутатами України Скориком М.Л. та іншими. Комітет головний. Перше 

читання. Виноситься втретє. 

 

 12. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із 

прийняттям Закону України "Про суд присяжних" (реєстр. № 3845); 

про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення особливостей 

оплати праці прокурорів  (реєстр. № 3854); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

правопорушення у сфері містобудування (реєстр. № 3876); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) (реєстр. № 3891); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3891-1); 

- про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 

правопорушень (реєстр. № 3892); 

- 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); 

- про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу 

безпеці громадян (реєстр. № 3911); 

- про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу 

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

кримінальному провадженні  (реєстр. № 3915); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у 

проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр. № 3931); 
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що 

посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус 

особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або 

використання завідомо підроблених таких документів (реєстр. № 3946); 

- про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та 

спеціальних вантажів (реєстр. № 3947); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (реєстр. № 3948); 
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- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр. № 3959); 
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і 

приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального 

захисту осіб з інвалідністю (реєстр. № 3965). 

 

13. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань правоохоронної 

діяльності. 

14. 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 

25.08.2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 25.08.2020 

року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно  

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні брали участь 19 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні Бородін В.В., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Кива І.В., Мінько С.А., 

Устінова О.Ю.) 

 

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Мінька С.А. обов’язки по 

підрахунку голосів покладено на голову підкомітету Неклюдова В.М. 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню 

транспортним засобом» (реєстр. № 3301).  Комітет головний. Друге читання. 

 

Доповів: н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 



 6 

 

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

н.д. Мамка Г.М. 
 (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації підкомітету щодо врахування та 

відхилення поправок і пропозицій, включених до порівняльної таблиці до 

проекту Закону за реєстр. № 3301, з урахуванням озвучених народним депутатом 

України Бакумовим О.С. поправок від Комітету наступного змісту: 

1) Назву законопроекту викласти в такій редакції:  

«Про внесення зміни до статті 289 Кримінального кодексу України щодо 

протидії незаконному заволодінню транспортним засобом» Обгрунтування: у 

зв’язку із виключеннням змін до статті 290 КК та до КПК пропонується нова 

назва законопроекту; 

2) Підпункті 1 пункту 1 розділу І (зміни до статті 289 Кримінального 

кодексу України) законопроекту  доповнити наступними змінами:  

« 1) у статті 289:  

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:  

«карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк»;  

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:  

«караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої»; 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії 

незаконному заволодінню транспортним засобом» (реєстр. № 3301) у другому 

читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

   

(У голосуванні брали участь 19 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні Бородін В.В., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Кива І.В., Мінько С.А., 

Устінова О.Ю.) 

   

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу про 

адміністративні правопорушення, щодо права складання протоколу про 

адміністративне правопорушення» (реєстр. № 3353), поданий народним 

депутатом України Вінтоняк О.В. . Комітет головний.  Перше читання.  

Доповів: н.д.  Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
(Стенограма додається). 

 



 7 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

 

ІІІ. 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.  

 Доповів: н.д.  Монастирський Д.А. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 
  (Стенограма додається). 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 
 

 

ІV. 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.  

Перше читання.  

- «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.  

 

 Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 
   (Стенограма додається). 

 

У зв’язку з відсутністю суб ֹ’єктів права законодавчої ініціативи розгляд 

зазначених питань перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 
 

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

України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю» (реєстр. № 3743), поданий народними 

депутатами України Кісєлем Ю.Г., Негулевським І.П.  та іншими. Комітет 

головний.  Перше читання.  
 

Доповіли: н.д. Негулевський І.П., н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.  
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В обговоренні  взяли  участь:   н.д. Арешонков В.Ю.,   н.д. Мамка Г.М.,  

н.д. Куницький О.О., н.д. Монастирський Д.А., перший заступник Міністра 

інфраструктури України Абрамович Д.В. 
 (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю» (реєстр. № 3743), поданий народними 

депутатами України Кісєлем Ю.Г., Негулевським І.П.  та іншими, прийняти за 

основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  4 

     

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні Бородін В.В., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Мінько С.А., Устінова О.Ю.) 

 

VІ. 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. 

Виноситься вдруге. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А. , н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
(Стенограма додається) 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо особливостей 

складення протокол 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.,  прийняти за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні Бородін В.В., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Мінько С.А., Устінова О.Ю.). 
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VІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної 

спадщини» (реєстр. № 2037), поданий народним депутатом України 

Князевичем Р.П. Комітет головний. Перше читання. Виноситься втретє. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А. , н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 
(Стенограма додається) 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення відповідальності у сфері охорони 

культурної спадщини» (реєстр. № 2037), поданий народним депутатом України 

Князевичем Р.П.,  прийняти за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 19 (з уточненням) 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

     

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні Бородін В.В., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Мінько С.А., Устінова О.Ю.) 

 

 VІІІ. СЛУХАЛИ: 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. 

- «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. 

 

 Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 
   (Стенограма додається). 

 

У зв’язку з відсутністю суб ֹ’єктів права законодавчої ініціативи розгляд 

зазначених питань перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

 

 ІХ. 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 
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про адміністративне правопорушення за порушення права на інформацію)» 

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

головний. Перше читання.  

 

 Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
   (Стенограма додається). 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

України «Про Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за 

користування житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 2018), 

поданий народним депутатом України Цимбалюком М.М. та іншими народними 

депутатами України. Комітет головний. Перше читання. Виноситься втретє. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А. , Алєксєєв С.О. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
         (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за 

користування житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 3503), 

поданий народним депутатом України Цимбалюком М.М. та іншими народними 

депутатами України,  повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

     

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету. Під час голосування 

відсутні Бородін В.В., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Мінько С.А., Устінова О.Ю.). 

 

  

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

Кримінального кодексу України щодо порушення народним депутатам України 

вимог Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий 

народними депутатами України Скориком М.Л. та іншими. Комітет головний. 

Перше читання. Виноситься втретє. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А. , Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 
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В обговоренні  взяли  участь:   н.д. Мамка Г.М.,  н.д. Бужанський М.А., н.д. 

Монастирський Д.А., н.д. Яцик Ю.Г.  
         (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо порушення народним депутатам України 

вимог Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий 

народними депутатами України Скориком М.Л. та іншими народними 

депутатами України, відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 2 

     “утрималось” –  1 

     

(У  голосуванні  брали  участь  18  членів  Комітету.  Під  час   голосування 

відсутні   Бородін В.В.,    Галушко М.Л.,  Данілов В.Б.,   Куницький О.О.,   

Мамоян С.Ч., Мінько С.А., Устінова О.Ю.). 

 

 

 ХІІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України для включення до порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання. 

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів: 

 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із 

прийняттям Закону України "Про суд присяжних" (реєстр. № 3845); 

про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення особливостей 

оплати праці прокурорів  (реєстр. № 3854); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

правопорушення у сфері містобудування (реєстр. № 3876); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) (реєстр. № 3891); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3891-1); 

- про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 

правопорушень (реєстр. № 3892); 
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- 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); 

- про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу 

безпеці громадян (реєстр. № 3911); 

- про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу 

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

кримінальному провадженні  (реєстр. № 3915); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у 

проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр. № 3931); 
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що 

посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус 

особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або 

використання завідомо підроблених таких документів (реєстр. № 3946); 

- про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та 

спеціальних вантажів (реєстр. № 3947); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (реєстр. № 3948); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр. № 3959); 
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і 

приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального 

захисту осіб з інвалідністю (реєстр. № 3965). 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     

(У  голосуванні  брали  участь  18  членів  Комітету.  Під  час   голосування 

відсутні   Бородін В.В., Бужанський М.А.,    Галушко М.Л.,  Данілов В.Б.,   

Куницький О.О.,   Мамоян С.Ч., Мінько С.А., Устінова О.Ю.). 

 

 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань 

правоохоронної діяльності. 
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 Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до статті 55 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України», у зв’язку із наявністю тимчасово вакантної посади 

головного консультанта секретаріату Комітету (на час відпустки по догляду за 

дитиною Туренко О.М.) призначення на вакантну посаду головного 

консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності (номер вакансії, оприлюдненої на Єдиному порталі 

вакансій державної служби ВР00046) ЧЕРНІЄНКА Антона Олександровича з 

тримісячним випробувальним терміном. 

 

Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     

(У  голосуванні  брали  участь  19  членів  Комітету.  Під  час   голосування 

відсутні  Бородін В.В.,   Галушко М.Л.,  Данілов В.Б.,   Мамоян С.Ч., Мінько С.А., 

Устінова О.Ю.). 

 

ХІV. РІЗНЕ. 

1. Заслухали інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. про 

проведення 17 вересня 2020 року комітетських слухань на тему: «Діяльність 

Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро 

розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод 

громадянина». 
 

Доповів: н.д. Монастирский Д.А. 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., н.д. Кива І.В. 
(Стенограма додається). 

 УХВАЛИЛИ:  Відповідно до статті 29 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України», частини 5 статті 23 Закону України «Про Державне 

бюро розслідувань», на виконання контрольної функції Комітету з питань 

правоохоронної діяльності та також Плану роботи Комітету на період четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання провести 17 вересня 2020 року 

о 16-00 годині комітетські слухання на тему: «Діяльність Державного бюро 

розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань 

завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина». 
 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
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(У  голосуванні  брали  участь  17  членів  Комітету.  Під  час   голосування 

відсутні  Бородін В.В.,  Бужанський М.А., Галушко М.Л.,  Данілов В.Б.,  Мамка 

Г.М.,  Мамоян С.Ч., Мінько С.А., Устінова О.Ю.). 

 

2. Заслухали інформацію члена  Комітету Киви І.В щодо. : 

- створення за участі високопосадовців України організованої злочинної 

групи, яка, через так звані підприємства – скрутки, під час реєстрації податкових 

накладних здійснює підміну номенклатури товару, що призводить до 

ненадходжень до бюджету коштів у особливо великому розмірі, зокрема за 

червень 2020 року у розмірі 2,7 млрд грн. та, у зв’язку з цим, необхідності 

звернення від Комітету до Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки 

України щодо вжиття відповідних заходів реагування; 

- щодо вчинення окремими посадовими особами Державного підприємства 

«Завод «Арсенал» злочинів, внаслідок яких відбулось незаконне відчуження 

об’єктів нерухомості зазначеного підприємства з метою подальшої комерційної 

забудови території, яка йому належить та, у зв’язку з цим, необхідності 

звернення від Комітету до Офісу Генерального прокурора, Державного бюро 

розслідувань, Національної поліції України щодо вжиття відповідних заходів 

реагування; 

 

Пропозицію підтримано. 

 

3. Голова підкомітету – народний депутат України Яцик Ю.Г. звернула 

увагу членів Комітету на необхідність запровадження дієвого контролю за 

розглядом звернень народних депутатів України – членів Комітету, 

проголошених на засіданнях Комітету, та обов’язкового доведення до відома 

народних депутатів України відповідей, що надходять на ці звернення. 

 

В обговорені взяли участь: н.д. Павлюк М.В., Монастирський Д.А., Кива І.В. 
(Стенограма додається). 

 
 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 

 

Голова підкомітету       В. Неклюдов 


