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        27    січня    2021 р. 

 

     м. Київ 

               вул. Садова, 3а,  

    (кімн. 727) 

     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., Павлюк М.В., Мінько С.А., 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., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., 

Мамоян С.Ч., Медяник В. А., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б. 

 

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: 

Чернієнко А.О., Миколюк О.О., Ільтьо Є.С., Грицак П.А. консультант:                  

Трикіша А.І.                               

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Євтушок Сергій Миколайович 

Народний депутат України – Яценко Антон Володимирович 

Народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович 

Народний депутат України – Петруняк Євген Васильович 

Народний депутат України – Кожем’якін Андрій Анатолійович 
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Присутні: 

Василенко Андрій Володимирович – радник Голови Служби безпеки 

України 

Халанчук Олена Сергіївна - Начальник юридичного управління Державного 

бюро розслідувань 

Полонський Андрій Валерійович – Заступник начальника управління 

кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове 

розслідування, яких здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань)» 

(реєстр. № 2560). Друге читання. 

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

України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних 

копалин» (реєстр. № 3576). Друге читання. 

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

адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та 

кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки 

України та розвідувальних органів» (реєстр. № 4392), поданий народними 

депутатами Іонушасем С.К. та іншими Комітет головний. Перше читання. 

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

актів України щодо посилення відповідальності за незаконне зайняття рибним та 

іншим водним добувним промислом» (реєстр. № 3934), поданий народним 

депутатом Євтушком С.М. Комітет головний. Перше читання.  

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

актів України щодо вдосконалення законодавства в сфері поводження з 

тваринами» (реєстр. № 2246), поданий народним депутатом Яценком А.В. 

Комітет головний. Перше читання.  

6. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 111 

Кримінального кодексу України щодо криміналізації дій з ініціювання, 

організації прийняття, прийняття (участі у прийнятті) та виконання будь-яких 

рішень про встановлення мінімальної пенсії та інших соціальних виплат нижче 

від розміру фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр. № 3723), поданий 

народним депутатом Рабіновичем В.З. Комітет головний. Перше читання.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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7. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо криміналізації затвердження без згоди Верховної Ради 

України рішень про одержання Україною позик від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій» (реєстр. № 3574), поданий народним 

депутатом Рабіновичем В.З. Комітет головний. Перше читання.  

8. Про проект Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

(реєстр. № 1229), поданий народним депутатом Кожем’якіним А.А. Комітет 

головний. Перше читання.  

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві 

та перехідні положення" Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформ органів 

прокуратури» (реєстр. № 3517), поданий народним депутатом України 

Петруняком Є.В. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

10. Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання вересень (лютий – липень 2021 р.). 

 

11. Про план роботи Комітету на п’яту сесію Верховної Ради України 

дев'ятого скликання (лютий – липень 2021 р.). 

 

12. Різне  

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. щодо 

кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 27 січня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету поінформував, що надійшла пропозиція від Комітету з 

питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо проведення спільного 

засідання двох комітетів 1 лютого 2021 року о 15:00 (у закритому режимі) щодо 

резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби безпеки України, які 

відбулись 22 січня 2021 року. 

 

УХВАЛИЛИ: Провести спільне засідання Комітету з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань правоохоронної діяльності     

01 лютого 2021 року о 15:00 (у закритому режимі). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

27 січня 2021 року з такими уточненнями: 

-  н.д. Дануца О.А. звернувся, на прохання автора законопроекту, не 

розглядати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за незаконне зайняття рибним та 

іншим водним добувним промислом» (реєстр. № 3934) та не включати до 

порядку денного наступної сесії Верховної Ради України, у зв’язку з 

необхідністю доопрацювання законопроекту; 

 

-  н.д. Дануца О.А. запропонував перенести розгляд проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» (реєстр. № 3576) 

на одне з наступних засідань Комітету; 

 

- н.д. Іонушас С.К. звернувся із пропозицією особисто доповідати проект 

Закону України «Про внесення змін до законодавства України про 

адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та 

кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки 

України та розвідувальних органів» (реєстр. № 4392); 

 

- Голова Комітету, за погодженням з автором законопроекту, вніс 

пропозицію зняти з порядку денного проект Закону України «Про внесення змін 

до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформ органів прокуратури» (реєстр. № 3517) та не включати до 

порядку денного наступної сесії Верховної Ради України; 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, 

досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів державного бюро 

розслідувань)» (реєстр. № 2560). Друге читання. 

Доповів: н.д. Алєксєєв Сергій Олегович; Іонушас Сергій Констянтинович. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

Голова підкомітету Алєксєєв запропонував внести пропозиції та поправки 

від Комітету, які були враховані. 

 

До засідання долучилися н.д. Мамка Г.М., Галушко 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 

деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних 

правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів 

державного бюро розслідувань)» (реєстр. № 2560) у другому читанні та в 

цілому як Закон з пропозиціями від Комітету. 
 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Мамоян С.Ч. не брав 

участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету).  

 

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

законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального 

законодавства та кримінального процесуального законодавства щодо діяльності 

Служби безпеки України та розвідувальних органів» (реєстр. № 4392).  

 

Доповіли: н.д. Іонушас Сергій Костянтинович, Павлюк Максим Васильович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

До засідання долучилися н.д. Бужанський М.А., Куницький О.О. 

 

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

Бакумов О.С. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до законодавства України про адміністративні 

правопорушення, кримінального законодавства та кримінального 

процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та 

розвідувальних органів» (реєстр. № 4392) прийняти в першому читанні за 

основу. 
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Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 2 

     “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Дмитрук А.Г. не брали участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

Н.д. Бородін В.В., Іонушас С.К. покинули засідання Комітету. 

 

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

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства в сфері 

поводження з тваринами» (реєстр. № 2246). 

 

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

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

 

4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 

111 Кримінального кодексу України щодо криміналізації дій з ініціювання, 

організації прийняття, прийняття (участі у прийнятті) та виконання будь-яких 

рішень про встановлення мінімальної пенсії та інших соціальних виплат нижче 

від розміру фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр. № 3723). Перше 

читання. 

 

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

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

 

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

законодавчих актів України щодо криміналізації затвердження без згоди 

Верховної Ради України рішень про одержання Україною позик від іноземних 

держав, банків і міжнародних фінансових організацій» (реєстр. № 3574). Перше 

читання. 

 

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

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

 

 

6) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» (реєстр. № 1229). Перше читання. 

 

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

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 
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7) СЛУХАЛИ: Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання                                                     

(лютий – липень 2021 р.). 

 

Доповів: н.д. Монастирський Денис Анатолійович  

Супроводження матеріалів – кер. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

            заст. кер. секретаріату Шпортько О.М. 

 

 УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції Комітету до проекту Порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (лютий – 

липень 2021 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).  

 

8) СЛУХАЛИ: Про план роботи Комітету на п’яту сесію Верховної Ради 

України дев'ятого скликання (лютий – липень 2021 р.). 

 

Доповів: н.д. Монастирський Денис Анатолійович  

Супроводження матеріалів – кер. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

            заст. кер. секретаріату Шпортько О.М. 

 

 

 УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Комітету на п’яту сесію Верховної 

Ради України дев'ятого скликання (лютий – липень 2021 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).  

 

 9) В різному заслухано та обговорено: 

9.1 Про затвердження розкладу засідань Комітету на лютий 2021 р.:  

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

1) 1 лютого 2021 року – позачергове проведення спільного засідання двох 

комітетів; 

2) 3 лютого 2021 року – засідання Комітету; 

3) 10 лютого 2021 року – засідання Комітету; 

4) 17 лютого 2021 року – засідання Комітету; 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити розклад засідань Комітету на лютий 2021 р. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).  

 

9.2 Голова Комітету озвучив звернення заступника Голови Комітету 

Павлюка М.В. щодо включення його до складу наступних підкомітетів: 

- підкомітету з питань діяльності органів правопорядку; 

- підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки і порядку; 

- підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення 

та охоронної і детективної діяльності. 

 

УХВАЛИЛИ: включити Павлюка М.В. до складу зазначених підкомітетів. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).  

 

9.3 Пропозицію Заступника голови Комітету Павлюка М.В. розглянути на 

засіданні підкомітету проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного 

агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 3335-1-д). 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 


