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     03    лютого    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., старший консультант: Диба О.А.                               

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Мельник Павло Вікторович 

Народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович 

Народний депутат України – Яценко Антон Володимирович 

Народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович 

Голова Державної фіскальної служби України – Мельник Вадим Іванович  

 

Присутні: 

Мельник Вадим Іванович - Голова Державної фіскальної служби України 
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Пахолок Ігор Васильович – начальник Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань  ДФС України 

Ткаченко Володимир Миколайович - начальник Головного управління 

боротьби з фінансовими злочинами  ДФС України 

Чижмарь Катерина Іванівна – Директорат з питань юстиції та 

правоохоронної діяльності Офісу Президента України 

 

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 «Про внесення змін до статті 86 Закону України «Про 

прокуратуру» щодо забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам 

органів прокуратури» (реєстр. № 3325). Перше читання. 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 83 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

відповідальності за порушення правил застосування, зберігання, 

транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і 

агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів» 

(реєстр.  № 3926). Перше читання.  

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

процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а). Перше читання.  

5. Про пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в 

боротьбі з корупційними злочинами" (реєстр. № 0971).  Готується на розгляд з 

вето Президента. 

6. Про пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері 

підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання 

продукції, робіт та послуг у військовій сфері" (реєстр. № 0975).  Готується на 

розгляд з вето Президента. 

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

актів України щодо вдосконалення законодавства в сфері поводження з 

тваринами» (реєстр. № 2246). Перше читання.  
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8. 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.  

9. 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.  

10. Про затвердження Звіту про роботу Комітету за період четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 2021 

року).  

11. Про проекти законів для включення до порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 

суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 4651). 

 

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 03 лютого 2021 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

03.02.2021 року з такими уточненнями: 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету). 
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Про інформацію керівництва Державної фіскальної служби України щодо 

результатів діяльності оперативних та слідчих підрозділів Державної фіскальної 

служби України та стан реформування ДФС. 

 

Доповів: Мельник Вадим Іванович- Голова Державної фіскальної служби 

України 

 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А., Кива І.В., Яцик Ю.Г., 

Осадчук А.П., Мамка Г.М., Дануца О.А., Неклюдов В.М., Бакумов О.С., Дмитрук 

А.Г., Павлюк М.В., Іонушас С.К., Арешонков В.Ю., Куницький О.О.,                    

Медяник В.А. 

 

Інформацію взято до відома.  

 

Н.д. Алєксєєв С.О., Бородін В.В., Мамоян С.Ч. покинули засідання 

Комітету. 

 

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

статті 86 Закону України «Про прокуратуру» щодо забезпечення права на 

перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури» (реєстр. № 3325).  

 

Доповіли: н.д. Павлюк Максим Васильович, Неклюдов Владлен 

Михайлович 

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

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 86 Закону України «Про прокуратуру» 

щодо забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів 

прокуратури» (реєстр. № 3325) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. Н.д. Іонушас С.К., Кива 

І.В., Бужанський М.А., Устінова О.Ю., Дмитрук А.Г., Куницький О.О., Яцик 

Ю.Г., Мамка Г.М.). 
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 3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 83 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

відповідальності за порушення правил застосування, зберігання, 

транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і 

агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів» 

(реєстр.  № 3926). 

 

Доповіли: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 83 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення правил 

застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших 

препаратів» (реєстр.  № 3926) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. Н.д. Іонушас С.К., 

Кива І.В., Бужанський М.А., Устінова О.Ю., Дмитрук А.Г., Куницький О.О., 

Яцик Ю.Г., Мамка Г.М.). 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а).  

 

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

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

 

5) СЛУХАЛИ: Про пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського 

суспільства в боротьбі з корупційними злочинами" (реєстр. № 0971) 

 

Доповіли: н.д. Яцик Юлія Григорівна 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., Чижмарь К.І. – директор 

Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента 

України 
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 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України погодитися з 

пропозиціями Президента України та відхилити Закон  України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського 

суспільства в боротьбі з корупційними злочинами" 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Н.д. Бужанський М.А., 

Устінова О.Ю., Дмитрук А.Г., Мамка Г.М. не брали участі у голосуванні). 

 

6) СЛУХАЛИ: Про пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері 

підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання 

продукції, робіт та послуг у військовій сфері" (реєстр. № 0975) 

 

Доповіли: н.д. Яцик Юлія Григорівна 

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

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відхилити Закон 

України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, 

виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій 

сфері". 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

 

Н.д. Мамка Г.М. долучився до засідання. 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Бужанський 

М.А., Устінова О.Ю., Дмитрук А.Г. не брали участі у голосуванні). 

 

Н.д. Дмитрук А.Г. долучився до засідання. 

 

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

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства в сфері 

поводження з тваринами» (реєстр. № 2246).  
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Доповіли: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

            головний консультант Миколюк О.О. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства в сфері поводження з тваринами» (реєстр. № 2246) 

відхилити. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

8) 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).  

 

Доповіли: н.д. Дануца Олександр Анатолійович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

             головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України 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) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

9) 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).  

 

Доповіли: н.д. Дануца Олександр Анатолійович  
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Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

             головний консультант Миколюк О.О. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України 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) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 2 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

10) СЛУХАЛИ: Про затвердження Звіту про роботу Комітету за період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року 

– січень 2021 року).  

 

Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович 

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

        заст. кер. секретаріату Карчемська Т.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт про роботу Комітету за період четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 

2021 року).  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

 

 11) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України для включення до порядку 

денного п’ятої 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 п’ятої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 
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відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 

суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 4651); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо уточнення порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування) 

(реєстр. № 4681); 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

 

12) В різному заслухано та обговорено: 

 

12.1 Заступник голови Комітету Іонушас С.К. запропонував членам 

Комітету ознайомитись із зверненням директора ТОВ «Глобал Інвест» та 

направити від Комітету звернення до Офісу Генерального прокурора щодо 

ситуації, яка склалась навколо ТОВ «Глобал Інвест». 

 

12.2 Член Комітету Кива І.В. звернувся до Голови Комітету з проханням 

запросити на одне із наступних  засідань Комітету Начальника Департаменту 

кіберполіції з метою заслуховування інформації про діяльність телеграм каналів, 

в яких ведеться пропаганда насильства та звернутися з відповідними 

зверненнями до правоохоронних органів. 

 

12.3 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. звернувся до Голови Комітету 

з проханням ініціювати спільне засідання Комітету з питань правоохоронної 

діяльності та Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, заслухати 

інформацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України щодо причин виникнення пожеж та 

проблемних аспектів здійснення заходів з питань цивільного захисту, пожежної 

та техногенної безпеки. 

Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: провести спільне 

позачергове засідання Комітетів 05 лютого 2021 року о 14:00. 

 

Н.д. Яцик Ю.Г., Дмитрук А.Г., Галушко М.Л., Іонушас С.К. покинули 

засідання Комітету. 
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Проголосовано:  “за” –14 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету). 

 

12.4 Член Комітету Куницький О.О. зазначив про не реагування органів 

прокуратури Дніпропетровської області на порушення законодавства СТО у 

м. Дніпрі, яке здійснює незаконну сертифікацію та запропонував запросити на 

одне із наступних  засідань Комітету прокурора Дніпропетровської області. 

 

12.5 Заступник голови Комітету Михайлюк Г.О. звернувся до Голови 

Комітету з проханням розглянути у Комітеті звернення ГО «Спільна мета» щодо 

незаконної забудови у м. Одеса та звернутися до правоохоронних органів. 

 

12.6 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. звернувся до Голови Комітету 

з проханням включити в порядок денний одного із наступних засідань Комітету 

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 


