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23    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., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С. 

(долучився в ході засідання Комітету), Бородін В.В. (долучився в ході засідання 

Комітету), Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., Дмитрук А.Г., 

Захарченко В.В., Колєв О.В., Кива І.В., Мамоян С.Ч., Медяник В.А., Неклюдов 

В.М., Яцик Ю.Г.  

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Куницький О.О., Мінько С.А. 

Устінова О.Ю. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

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: 

В.о. Голови Державної фіскальної служби України Сосинович Дмитро 

Олександрович  

Міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович 

Народний депутат України – Федієнко Олександр Павлович 

Народний депутат України – Фріз Ірина Василівна 

Народний депутат України – Ясько Єлизавета Олексіївна 

Народний депутат України – Павленко Ростислав Миколайович 

Народний депутат України – Дунда Олег Андрійович 

Народний депутат України – Тимошенко Юлія Володимирівна 
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Народний депутат України – Володіна Дар’я Артемівна 

Присутні: 

Народний депутат України – Федієнко Олександр Павлович 

Народний депутат України – Дунда Олег Андрійович 

Народний депутат України – Володіна Дар’я Артемівна 

Народний депутат України – Ясько Єлизавета Олексіївна 

Заступник Міністра юстиції України – Банчук Олександр Анатолійович 

Начальник першого відділу управління інформаційних технологій та 

програмування  Департаменту кіберполіції Національної поліції України 

Самойлов Станіслав Вадимович 

Перший заступник Генерального прокурора – Говда Роман Михайлович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про інформацію керівництва Державної фіскальної служби України 

щодо результатів діяльності оперативних та слідчих підрозділів Державної 

фіскальної служби України та стан реформування ДФС. 

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

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам» 

(реєстр. № 4003), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А. 

та іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

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

процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з 

кіберзлочинністю та використання електронних доказів» (реєстр. № 4004), 

поданий народними депутатами України Монастирським Д.А. та іншими 

народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

4. 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. 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної 

відповідальності за незаконну торгівлю пальним» (реєстр. № 2515). Друге 

читання. 

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

процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які 

тримаються під вартою, заходів примусового годування» (реєстр. № 4324), 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

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

адміністративні правопорушення щодо проведення судово-психіатричної 

експертизи в адміністративному провадженні» (реєстр. № 4326), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

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

України щодо уточнення особливостей оплати праці прокурорів» 
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(реєстр. № 3854), поданий народними депутатами України Павлюком М.В. та 

іншими народними депутатами України. Комітет головний.  Перше читання. 

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

Кримінального процесуального кодексів України (щодо розмежування 

підслідності злочинів, вчинених у сфері використання інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних мереж та 

об'єктів критичної інформаційної інфраструктури» (реєстр. № 3897), поданий 

народними депутатами України Федієнком О.П. та іншими народними 

депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

10. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 110 

Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3956), поданий народними 

депутатами України Фріз І.В. та іншими народними депутатами України. 

Комітет головний. Перше читання.  

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

кодексу України щодо встановлення відповідальності за заперечення 

міжнародних злочинів, агресії Російської Федерації, злочинів, пов’язаних з 

окупацією Російською Федерацією частини території України, порушення 

окремими категоріями осіб заборон та обмежень щодо встановлення зв’язків і 

взаємодії з органами влади Російської Федерації, окупаційними адміністраціями, 

посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти основ 

національної безпеки України, довкілля і власності, вчинені на тимчасово 

окупованій території України» (реєстр. № 4085), поданий народними 

депутатами України Ясько Є.О. та іншими народними депутатами України. 

Комітет головний. Перше читання.  

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

кодексу України щодо встановлення відповідальності представників влади за 

публічне заперечення тимчасової окупації частини території України 

Російською Федерацією, а також за порушення заборон щодо встановлення 

зв’язків і взаємодії з незаконними органами (посадовими особами), створеними 

на тимчасово окупованій території України» (реєстр. № 4087), поданий 

народними депутатами України Павленком Р.М. та іншими народними 

депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

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

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічне 

заперечення факту збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації 

частини території України» (реєстр. № 4189), поданий народним депутатом 

Дундою О.А. Комітет головний. Перше читання.  

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

Національну поліцію" щодо підвищення соціального захисту поліцейських та 

членів їх сімей, а також відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх 

сімей» (реєстр. № 4044), поданий народними депутатами України Тимошенко 

Ю.В. та іншими народними депутатами України.  Комітет головний.  Перше 

читання. 
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15. Про проект Закону України «Про приведення у відповідність до 

Конституції України положень статті 161 Кримінального кодексу України щодо 

забезпечення рівноправності громадян» (реєстр. № 3111), поданий народними 

депутатами Володіною Д.А. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання.  

16. 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 

23 грудня 2020 року. 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

Голова Комітету зазначив, що Комітетом отримано лист від Державної 

фіскальної служби про перенесення розгляду першого питання в порядку 

денному  на одне із наступних засідань Комітету, у зв’язку з призначенням 

21 грудня 2020 року на посаду Голови Державної фіскальної служби України 

Мельника В.І.  

Голова Комітету також повідомив, що надійшов лист народного депутата 

Припутня Д.С. з проханням перенести розгляд проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним» 

(реєстр. № 2515) на одне з наступних засідань. 

Голова підкомітету Медяник В.А. звернувся з пропозицією перенести 

розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо проведення судово-психіатричної 

експертизи в адміністративному провадженні» (реєстр. № 4326) на одне з 

наступних засідання. 

Голова підкомітету Алєксєєв С.О. звернувся з проханням перенести розгляд 

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

Національну поліцію" щодо підвищення соціального захисту поліцейських та 

членів їх сімей, а також відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх 

сімей» (реєстр. № 4044) на одне з наступних засідань, у  зв’язку з відсутністю 

субֹ’єкта права законодавчої ініціативи. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буле здійснювати Голова підкомітету Медяник В.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

23 грудня 2020 року  
 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету). 

 
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії 

кібератакам» (реєстр. № 4003). Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А., Павлюк М.В. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

Монастирський Д.А., Неклюдов В.М., Осадчук А.П., Кива І.В., начальник 

першого відділу управління інформаційних технологій та програмування  

Департаменту кіберполіції Національної поліції України Самойлов С.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

підвищення ефективності протидії кібератакам» (реєстр. № 4003) в першому 

читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності 

боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів»                        

(реєстр. № 4004). Перше читання.  
 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А., Павлюк М.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 
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України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та 

використання електронних доказів» (реєстр. № 4004) в першому читанні за 

основу. 
 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 
     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. До засідання Комітету 

долучився н.д. Бакумов О.С. Н.д. Іонушас С.К. не брав участі у голосуванні).  

 

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. 

 

Доповіли: н.д. Михайлюк Г.О., Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.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 

статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян»                  

(реєстр. № 3911) у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0  

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Мамоян С.Ч., 

Бородін В.В. не брали участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної 

відповідальності за незаконну торгівлю пальним» (реєстр. № 2515). Друге 

читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до 

засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» 

(реєстр. № 4324). Перше читання.  
 

Доповіли: Заступник міністра юстиції України Банчук Олександр 

Анатолійович, н.д. Яцик Ю.Г. 

    Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

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

Неклюдов В.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, 

заходів примусового годування» (реєстр. № 4324) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 (з уточненням) 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 
     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Кива І.В. не брав 

участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету).  

 

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

про адміністративні правопорушення щодо проведення судово-психіатричної 

експертизи в адміністративному провадженні» (реєстр. № 4326). Комітет 

головний. Перше читання. 
 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

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

законів України щодо уточнення особливостей оплати праці прокурорів» 

(реєстр. № 3854). Перше читання.  

 

Доповіли: Н.д. Павлюк М.В. Неклюдов В.М. 

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

 

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

Перший заступник Генерального прокурора Говда Р.М. 
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 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

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

особливостей оплати праці прокурорів» (реєстр. № 3854) за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Яцик Ю.Г. не 

брали участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

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

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо 

розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері використання 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, 

телекомунікаційних мереж та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури» 

(реєстр. № 3897). Перше читання.  

 

Доповіли: Н.д. Федієнко О.П., Михайлюк Г.О. 

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

 

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

Неклюдов В.М. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України (щодо розмежування підслідності злочинів, 

вчинених у сфері використання інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем, телекомунікаційних мереж та об'єктів критичної 

інформаційної інфраструктури» (реєстр. № 3897) повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Захарченко В.В. 

не брав участі у голосуванні). 

 

9) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 

110 Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3956). 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. 

 

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за 

заперечення міжнародних злочинів, агресії Російської Федерації, злочинів, 

пов’язаних з окупацією Російською Федерацією частини території України, 

порушення окремими категоріями осіб заборон та обмежень щодо встановлення 

зв’язків і взаємодії з органами влади Російської Федерації, окупаційними 

адміністраціями, посилення відповідальності за кримінальні правопорушення 

проти основ національної безпеки України, довкілля і власності, вчинені на 

тимчасово окупованій території України» (реєстр. № 4085).  Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Ясько Є.О., Мамка Г.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

Осадчук А.П., Мамка Г.М., Ясько Є.О. 

 

  УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності за заперечення міжнародних злочинів, агресії 

Російської Федерації, злочинів, пов’язаних з окупацією Російською Федерацією 

частини території України, порушення окремими категоріями осіб заборон та 

обмежень щодо встановлення зв’язків і взаємодії з органами влади Російської 

Федерації, окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, 

довкілля і власності, вчинені на тимчасово окупованій території України» 

(реєстр. № 4085) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 
 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Галушка М. не брали участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету               

н.д. Іонушас С.К. не брав участі у голосуванні). 

 

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності 

представників влади за публічне заперечення тимчасової окупації частини 

території України Російською Федерацією, а також за порушення заборон щодо 

встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними органами (посадовими особами), 



10 

 

створеними на тимчасово окупованій території України» (реєстр. № 4087). 

Перше читання. 
 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за публічне заперечення факту збройної агресії Російської 

Федерації і тимчасової окупації частини території України» (реєстр. № 4189). 

Перше читання. 
 

Доповіли: н.д. Дунда О.А., Мамка Г.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

   

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

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення факту 

збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території 

України» (реєстр. № 4189) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 
 

Проголосовано:  “за” – 11 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

    

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. Н.д. Осадчук А.П. не 

брав участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

13) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про приведення у 

відповідність до Конституції України положень статті 161 Кримінального 

кодексу України щодо забезпечення рівноправності громадян» (реєстр. № 3111) 

Перше читання. 
 

Доповіли: н.д. Володіна Д.А. Дануца О.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

   

  УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про приведення у відповідність до Конституції України 

положень статті 161 Кримінального кодексу України щодо забезпечення 

рівноправності громадян» (реєстр. № 3111) за основу. 
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Проголосовано:  “за” – 14 (з уточненням) 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

    

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

14) В різному заслухано та обговорено: 

14.1 Про затвердження розкладу засідань Комітету на 20 та 27 січня 2021 

року 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

14.2 Заслухано інформацію голови підкомітету Медяник В.А. про участь у 

засіданні ТСК Верховної Ради України з питань розслідування причин 

виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та підтримано 

пропозицію звернутися від Комітету до Офісу Генерального прокурора щодо 

вжиття заходів для всебічного, повного та неупередженого розслідування 

кримінального провадження щодо причин виникнення пожеж у Луганській 

області протягом 2020 року. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

Голова підкомітету       В. Медяник 
 

 

 


