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14    квітня     2021 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., Павлюк М.В., Мінько С.А., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Данілов В.Б., Дануца О.А., 

Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Медяник В.А., 

Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.  

 

Відсутні члени Комітету: Галушко М.Л., Кива І.В., Мамоян С.Ч.  

 

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: 

Булаш М.П., Миколюк О.О., Грицак П.А., Плужник Л.М., Ільтьо Є.С., 

Чернієнко А.О. старший консультант: Диба О.А., консультант: Трикіша А.І. 

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Федієнко Олександр Павлович 

Народний депутат України – Чернєв Єгор Володимирович 

Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

Народний депутат України – Горват Роберт Іванович 

Міністр фінансів - Марченко Сергій Михайлович  

Міністр юстиції України Малюська Денис Леонтійович 

 

Присутні: 

Народний депутат України – Федієнко Олександр Павлович 

Міністр юстиції України Малюська Денис Леонтійович 

Голова Державної казначейської служби України Слюз Тетяна Ярославівна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-

телекомунікаційної системи досудового розслідування» (реєстр. № 5246), 

поданий Президентом України. Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю» (реєстр. № 3743). Друге читання.  

3. Про проект Закону «Про правила відбування адміністративного арешту» 

(реєстр. № 3047а). Друге читання. 

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

адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а). Друге 

читання. 

5. Про проект Закону «Про внесення зміни до статті 164-12 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо розширення переліку порушень 

бюджетного законодавства» (реєстр. № 4458), поданий Кабінетом Міністрів 

України. Комітет головний. Перше читання.  

6. Про проект Закону «Про внесення зміни до статті 145 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності у сфері 

телекомунікацій)» (реєстр. № 4536), поданий народними депутатами 

Федієнком О.П. та іншими. Перше читання. 

7.  Про проект Закону «По внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України та Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення 

порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального 

провадження) (реєстр. № 2740), поданий народними депутатами Чернєвим Є.В. 

та іншими Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за окремі 

порушення в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом» (реєстр. № 3871), поданий народним депутатом Гривком С.Д. 

Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух" щодо 

запобігання шахрайству з показниками одометрів транспортних засобів» 

(реєстр. № 4039), поданий народними депутатами Горватом Р.І. та іншими. 

Перше читання. 

10. Про визначення процедури обрання кандидатури для призначення 

Верховною Радою України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття 

посади Директора Бюро економічної безпеки України. 

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

Верховної Ради України IX скликання: 
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-  про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (реєстр. № 5305); 

- про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо посилення відповідальності за керування транспортними 

засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції (реєстр. № 5321); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 

відповідальності за катування (реєстр. № 5336). 

 

12. 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 

14 квітня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати голова підкомітету Неклюдов В.М. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. запропонував перенести розгляд 

проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю» (реєстр. № 3743) на одне із наступних засідань Комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

14 квітня 2021 року із врахуванням пропозиції Голови Комітету.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно  

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету). 

 

 

 

 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
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1) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження 

інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування» 

(реєстр. № 5246). Перше читання.  

Доповів: Міністр юстиції України - Малюська Денис Леонтійовіч, Павлюк 

Максим Васильович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., Мамка Г.М., Іонушас С.К., 

Неклюдов В.М., Устінова Л.Ю., Куницький О.О., Осадчук А.П.,                  

Монастирський Д.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи 

досудового розслідування» (реєстр. № 5246) в першому читанні за основу та в 

цілому як Закон. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету) 

 

2) СЛУХАЛИ: Про проект закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю» (реєстр. № 3743). Друге читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне із наступних засідань 

Комітету. 

3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про правила відбування 

адміністративного арешту» (реєстр. № 3047а). Друге читання. 

Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: Мамка Г.М., Устінова О.Ю., Мамка Г.М., 

Медяник В.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з 

врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про правила 

відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3047а) у другому читанні та 

в цілому як Закон з пропозиціями Комітету. 
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Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 20 член Комітету) 

 

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

про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а). Друге 

читання. 

 

 Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 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 

Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про правила відбування адміністративного арешту»                         

(реєстр. № 3048а) у другому читанні та в цілому як Закон з пропозиціями 

Комітету. 
 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

5) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення зміни до статті 164-12 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення 

переліку порушень бюджетного законодавства» (реєстр. № 4458). Перше 

читання.  

Доповів: Голова Державної казначейської служби України Слюз Тетяна 

Ярославівна, н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

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

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення зміни до статті 164-12 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо розширення переліку порушень 

бюджетного законодавства» (реєстр. № 4458) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 
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    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

6) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення зміни до статті 145 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності у 

сфері телекомунікацій)» (реєстр. № 4536). Перше читання. 

Доповів: н.д. Федієнко Олександр Павлович, Медяник В’ячеслав 

Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

Осадчук А.П. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення зміни до статті 145 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо відповідальності у сфері 

телекомунікацій)» (реєстр. № 4536) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 (з уточненням) 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

7) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «По внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України (щодо 

вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження) (реєстр. № 2740), поданий народними депутатами 

Чернєвим Є.В. та іншими. Перше читання. 

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

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

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

про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

окремі порушення в сфері надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом» (реєстр. № 3871), поданий народним депутатом 

Гривком С.Д. Перше читання.  

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

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

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

про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух" 

щодо запобігання шахрайству з показниками одометрів транспортних засобів» 

(реєстр. № 4039). Перше читання. 
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У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої ініціативи зазначене 

питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

10) СЛУХАЛИ: Про визначення процедури обрання кандидатури для 

призначення Верховною Радою України до складу комісії з проведення конкурсу 

на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України. 

 

Доповів: н.д. Монастирський Денис Анатолійович 

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є. 

заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

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

Осадчук А.П. 

 

ВИРІШИЛИ: Оголосити відбір представника Верховної Ради України до 

складу Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора 

Бюро економічної безпеки України розмістивши відповідне повідомлення на 

сайті Комітету та встановити термін подачі відповідних документів до 30 квітня 

2021 року, а також затвердити порядок розгляду питання про відбір 

представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки 

України за поданням Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 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.  

 

ВИРІШИЛИ: 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 деяких законів України щодо удосконалення 

правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (реєстр. № 5305); 

- про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо посилення відповідальності за керування транспортними 

засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції (реєстр. № 5321); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 

відповідальності за катування (реєстр. № 5336). 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету). 

 

12) В різному заслухано та обговорено: 

12.1 Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив про необхідність 

розгляду на окремому засіданні Комітету зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального 

досудового розслідування» (реєстраційний № 2164). 

12.2 Голова Комітету Монастирський Д.А. запропонував членам Комітету: 

1)  13-14 травня 2021 року спільно з Міністерством внутрішніх справ 

України провести конференцію «Наркотична та алкогольна залежність, безпека 

суспільства, захист неповнолітніх та психічного здоров’я»; 

2) в червні 2021 спільно з Комітетом з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 

та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин провести круглий стіл з питання колабораціонізму. 

12.3 Голова підкомітету Неклюдов В.М. запропонував звернутися до 

Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки із проханням 

залучити народних депутатів України – членів Комітету з питань правоохоронної 

діяльності до участі у підготовці до розгляду в другому читанні проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» 

щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки 

України» (реєстр. № 3196-д). 

12.4 Голова підкомітету Неклюдов В.М звернувся до Голови Комітету із 

пропозицією, реалізовуючи контрольну функцію Комітету, звернутися до 

Міністра внутрішніх справ України про надання актуальної інформації щодо 

ходу розслідування подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу 

Президента України. 

12.5 Голова підкомітету Неклюдов В.М обговорив звернення голови              

ГО «СУСПІЛЬСТВО ЗА ЗАКОН ТА ПОРЯДОК» Д.І. Гордієнка та запропонував 

направити від Комітету дане звернення до правоохоронних органів. 

12.6 Заступник голови Комітету Мамка Г.М. озвучив питання щодо 

неналежного здійснення досудового розслідування кримінального провадження 

№ 42020220000000602 за фактом можливого підроблення подання від імені 

Харківського міського голови Кернеса Г.А. з використання електронного 

цифрового підпису та запропонував звернутися до Офісу Генерального 

прокурора з метою здійснення перевірки зазначеної обставини та у випадку 

підтвердження неналежного здійснення досудового розслідування розглянути 
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можливість передачі матеріалів кримінального провадження до іншого органу 

досудового розслідування, який забезпечить швидке, повне та неупереджене 

розслідування. 

12.7 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. обговорив звернення 

громадянина Малицького А.А. щодо можливого неналежного здійснення 

досудового розслідування кримінального провадження та запропонував 

направити від Комітету дане звернення до правоохоронних органів. 

12.8 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. запропонував членам 

Комітету звернутися до Офісу Генерального прокурора, щодо застосування 

Наказу Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 «Про затвердження 

Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня». 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

  Голова підкомітету       В. Неклюдов 
 

 


