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16    грудня     2020 р. 

 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

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., Мінько С.А., Павлюк М.В., 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., Куницький О.О., Колєв О.В., Медяник В.А., 

Неклюдов В.М., Яцик Ю.Г.  

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Кива І.В., Мамоян С.Ч.,              

Устінова О.Ю. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

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

Грицак П.А., 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: 

Міністр внутрішніх справ – Аваков Арсен Борисович  

Міністр соціальної політики України – Лазебна Марина Володимирівна 

Міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович 

Народний депутат України – Констанкевич Ірина Мирославівна 

Народний депутат України – Бардіна Марина Олегівна 

Народний депутат України – Лабазюк Сергій Петрович 

Народний депутат України – Тимошенко Юлія Володимирівна 

Народний депутат України – Деркач Андрій Леонідович 
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Присутні: 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – Павліченко Катерина 

Володимирівна 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович 

Заступник Міністра юстиції України – Коломієць Валерія Рудольфівна 

Начальник управління Головного управління Національної гвардії України 

Щетинін Дмитро Валентинович 

Заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської 

інтеграції – Ревук Ольга Миколаївна 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та 

гуманітарного права» (реєстр. № 2689). Друге читання. 

2. 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). Друге читання. 

3. 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). Друге читання. 

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

України щодо виконання функцій з конвоювання» (реєстр. № 4214). Комітет 

головний. Перше читання.  

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 173-2 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо збільшення 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства» 

(реєстр. № 3908).  Комітет головний. Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі» (реєстр.  № 3908-1).  

Комітет головний. Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення щодо зміни установленого порядку 

притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі» (реєстр. № 4149).  Комітет 

головний. Перше читання.  

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

процесуального кодексу України щодо забезпечення прав потерпілих осіб у 
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кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи, статевої недоторканості особи та домашнього насильства» 

(реєстр.  № 4175). Комітет головний. Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення щодо запровадження спрощеного порядку 

судового розгляду певних категорій справ, у яких особа визнає свою вину» 

(реєстр. № 3828).  Комітет головний.  Перше читання. 

10. 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.  

11. 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.   

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

кодексу України (щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва)» 

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

13. 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 

16 грудня 2020 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету повідомив, що надійшов лист від народного депутата 

України Констанкевич І.М. з проханням перенести розгляд законопроектів за  

реєстр. № № 3597, 3908, 3908-1, 4175 на одне з наступних засідань, проте Голова 

Комітету зазначив, що, за присутності авторів альтернативного законопроекту за  

реєстр. № 3908-1 доречно розглянути законопроекти на засіданні Комітету. 

Голова підкомітету Бакумов О.С. звернувся з пропозицією перенести 

розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до статті 

259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» 

(реєстр. № 3911) на наступне засідання Комітету. 
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Секретар Комітету Мінько С.А. звернувся з проханням щодо можливості 

делегування здійснення підрахунку голосів на засіданнях Комітету                           

іншим членам Комітету. 

 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буле здійснювати член Комітету Медяник В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

16 грудня 2020 року  

 

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 деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Бакумов О.С., Осадчук А.П. 

 

Голова підкомітету Бакумов О.С. запропонував внести пропозиції та 

поправки від Комітету, які були враховані. 

 

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 

деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689) у другому читанні та 

в цілому як Закон з пропозиціями від Комітету. 
 

Проголосовано:  “за” – 20 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету). 
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2) 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). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Бакумов О. С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

Голова підкомітету Бакумов О.С. запропонував внести пропозицію від 

Комітету, яка була врахована. 

 

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 

деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи 

про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 

(Ланцаротської Конвенції)» (реєстр. № 3055) у другому читанні та в цілому як 

Закон з пропозицією від Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету.).  

 

3) 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» 

(реєстр. № 3911). Друге читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на наступне засідання 

Комітету. 

 

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

законів України щодо виконання функцій з конвоювання» (реєстр. № 4214), 

поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко 

А.Ю., н.д. Павлюк М.В. 

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

   

  В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., начальник управління 

Головного управління Національної гвардії України Щетинін Д.В., 

Осадчук А.П., Бакумов О.С., Алєксєєв С.О., Неклюдов В.М., Павлюк М.В. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання 

функцій з конвоювання» (реєстр. № 4214) в першому читанні за основу. 

Підтримати пропозицію народного депутата Алєксєєва С.О. та звернутися 

до Комітету з питань правової політики щодо надання висновку про 

відповідність законопроекту Конституції України. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Іонушас С.К., 

Яцик Ю.Г. не брали участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

5) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України: 

 «Про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за 

вчинення домашнього насильства» (реєстр. № 3908); 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі» (реєстр. № 3908-1) 

 

 Доповів: н.д. Медяник В.А., Михайлюк Г.О. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

Неклюдов В.М., Мамка Г.М., Осадчук А.П., заступник Міністра внутрішніх 

справ України Павліченко К.В., заступник Міністра внутрішніх справ України 

Геращенко А.Ю., Куницький О.О., Медяник В.А. 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів 

України: 

- про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за 

вчинення домашнього насильства» (реєстр. № 3908) відхилити. 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі» (реєстр. № 3908-1) прийняти за 

основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 
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(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Н.д. Данілов В.Б., 

Бородін В.В., Галушко М.Л. не брали участі у голосуванні та подальшому 

засіданні Комітету). 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо зміни установленого 

порядку притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі» (реєстр. № 4149). 

Комітет головний. Перше читання. 
 

Доповіли: заступник Міністра соціальної політики України з питань 

європейської інтеграції Ревук О.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо зміни установленого порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі» (реєстр. № 4149) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету. Н.д. Мамка Г.М. не 

брав участі у голосуванні). 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав 

потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та 

домашнього насильства» (реєстр.  № 4175). Комітет головний. Перше читання.  

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо запровадження спрощеного 

порядку судового розгляду певних категорій справ, у яких особа визнає свою 

вину» (реєстр. № 3828). Комітет головний. Перше читання.  

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань 

Комітету. 
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9) 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. 

Доповіли: н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

 

  УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України 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) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 (з уточненням) 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Бужанський М.А. не брали участі у голосуванні та подальшому засіданні 

Комітету). 

 

11) 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. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

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

Кримінального кодексу України (щодо вжиття заходів стосовно захисту 

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

 

Доповіли: н.д. Дануца О. А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 
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  В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.М., Куницький О.О. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

вжиття заходів стосовно захисту бджільництва)» (реєстр. № 3741) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 (з уточненням) 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

    

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету). 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

 

13) В різному заслухано, обговорено та підтримано: 

 

13.1 Голова Комітету повідомив, що на наступне засідання Комітету 

запрошено керівництво Державної фіскальної служби України. 

 

13.2 Член Комітету Арешонков В.Ю. звернувся до членів Комітету з 

пропозицією звернутися до Голови Верховної Ради України про розгляд проекту 

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

поліцію" (щодо відрядження поліцейських до органів державної влади, 

підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим 

(прикомандированим) поліцейським)» (реєстр. № 4203) на пленарному засіданні 

17 або 18 грудня 2020 року. 

 

 

13.3 Заступник Голови Мамка Г.М. звернувся до Голови Комітету з 

проханням направити від Комітету звернення до  Національної поліції України, 

Офісу Генерального прокурора щодо стану досудового розслідування 

кримінальних проваджень за фактом обстрілу з гранатомету будівлі телеканалу 

«112 Україна у ніч на 13 липня 2019 року, а також щодо мінування телеканалу 

«Newsone» 14 грудня 2020 року. 

Крім того, Мамка Г.М. зазначив про систематичне надходження 

формальних відписок на звернення від Комітету і народних депутатів України – 

членів Комітету, які направляються до Національної поліції України. 

 

13.4 Перший заступник Голови Комітету Осадчук А.П. звернувся до Голови 

Комітету з проханням направити від Комітету звернення до Міністерства 

внутрішніх справ України щодо надання детальної інформацію про цільове 
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використання коштів, отриманих з фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVІD-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2 за 2020 рік. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

Голова підкомітету       В. Медяник 
 

 


