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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., 

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

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

 

Відсутні члени Комітету: Галушко М.Л., Бородін В.В., Бужанський М.А., 

Данілов В.Б., Мінько С.А., Кива І.В. 

  

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: 

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

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Клочко Андрій Андрійович 

Народний депутат України – Чернєв Єгор Володимирович 

Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

Народний депутат України – Горват Роберт Іванович 

Міністр внутрішніх справ України Аваков Арсен Борисович 

  

Присутні: 

Науменко Наталія Миколаївна – Перший заступник Голови Державної 

міграційної служби України  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 364 

Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері 

службової діяльності» (реєстр. № 2621). Друге читання.  

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

актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування 

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

3. 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). 

Друге читання.  

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, щодо застосування 

відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються 

імунітетом» (реєстр. № 5250), поданий народними депутатами Медяником В.А. 

Монастирським Д.А. та іншими. Комітет головний. Перше читання. 

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

щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань» 

(реєстр. № 5305), поданий народними депутатами Яцик Ю.Г. та іншими Комітет 

головний. Перше читання. 

6. Про проект Закону України «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), поданий народним депутатом Арешонковим В.Ю. Комітет 

головний. Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері 

міграції» (реєстр. № 4411), поданий Кабінетом Міністрів України Комітет 

головний. Перше читання. 

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

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування» 

(реєстр. № 3876), поданий народними депутатами Клочком А.А. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання. 

9. 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 Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

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

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за окремі 
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порушення в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 

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

Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

11. 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. 

Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію 

антисемітизму в Україні" (реєстр. № 5110). 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо додаткового 

захисту малолітніх (реєстр. № 5358); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України щодо розвитку системи пробації, збільшення 

альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної 

злочинності (реєстр. № 5360); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та 

підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (реєстр. № 

5420). 

13. Різне  

13.1. Про розклад засідань Комітету на травень 2021 року. 

 

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 28 

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 включити в порядок 

денний розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов»                                 

(реєстр. № 5058) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату 
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Верховної Ради України та переглянути рішення Комітету щодо зазначеного 

законопроекту від 23 квітня 2021 року.  

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. ознайомив членів Комітету із 

проханням народного депутата України Горвата Р.І.  щодо перенесення розгляду 

проекту Закону України «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) на одне із наступних засідань Комітету. 

 

Заступник голови Комітету Михайлюк Г.О. звернулася з пропозицією 

перенести розгляд проекту 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),  у зв’язку із необхідністю доопрацювати зазначений проект 

Закону. 

 

Голова підкомітету Медяник В.А. звернувся з пропозицією перенести 

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

адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері 

міграції» (реєстр. № 4411), у зв’язку із необхідністю доопрацювати зазначений 

проект Закону. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив про розгляд законопроекту 

реєстр. № 5305 другим в порядку денному засідання Комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

28 квітня 2021 року: 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету). 

 
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Про розгляд у другому читанні проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо виконаних постанов» (реєстр. № 5058), із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

 

Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
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Пропозиція Голови підкомітету В. Медяника поправки народного депутата 

України Фролова П.В. № 3 та 7 – врахувати частково, відповідно поправки 

народних депутатів України Медяника В.А., Павлюка М.В., Мамки Г.М. № 4 та 

10 – врахувати також частково. 

Крім того, запропоновано: 

1) доповнити частину сьому статті 2791 таким реченням: 

"За зверненням особи постанова про накладення адміністративного 

стягнення, що вважається виконаною, надсилається рекомендованим листом на 

її адресу протягом п'яти днів з дня отримання звернення." 

2) У частині другій статті 3001 слова "частині першій цієї статті" замінити 

словами "частинах першій та другій статті 14-2 цього Кодексу". 

 

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 щодо виконаних 

постанов» (реєстр. № 5058) у другому читанні в цілому з врахуванням 

пропозицій народних депутатів України Медяника В.А. та Захарченко В.М. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету) 

 

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

364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у 

сфері службової діяльності» (реєстр. № 2621). Друге читання. 

 

Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець 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 внесення зміни 

до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих 

злочинів у сфері службової діяльності» (реєстр. № 2621) у другому читанні та 

в цілому як Закон. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 



6 

 

 

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

законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного 

бюро розслідувань» (реєстр. № 5305), поданий народними депутатами 

Яцик Ю.Г. та іншими Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Алєксєєв Сергій Олегович, Бакумов Олександр Сергійович 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Устінова О.Ю., Бакумов О.С. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

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

прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

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

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне 

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

 

Доповів: н.д. Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.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 внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 

незаконне видобування корисних копалин» (реєстр. № 3576) у другому читанні 

та в цілому як Закон з пропозиціями Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 
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за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі» (реєстр.                  

№ 3908-1). Друге читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне із наступних засідань 

Комітету. 

 

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

16 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо застосування 

відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються 

імунітетом» (реєстр. № 5250), поданий народними депутатами Медяником В.А. 

Монастирським Д.А. та іншими. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., Куницький О.О. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 16 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, щодо застосування відповідальності за вчинення 

правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом» (реєстр. № 5250) 

прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

 

7) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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), поданий народним депутатом Арешонковим В.Ю. Перше 

читання. 

 

Доповів: н.д. Арешонков Володимир Юрійович, Бакумов Олександр 

Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

Арешонков В.Ю., Неклюдов В.М. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «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) прийняти в першому 

читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 (з уточненням) 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 
 

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

України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення 

законодавства у сфері міграції» (реєстр. № 4411), поданий Кабінетом Міністрів 

України. Перше читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне із наступних засідань 

Комітету. 

 

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

Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері 

містобудування» (реєстр. № 3876), поданий народними депутатами                        

Клочком А.А. та іншими. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за правопорушення у сфері містобудування» (реєстр. № 3876) повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету) 
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10) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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.  

 

Доповів: н.д. Яцик Юлія Григорівна 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «По внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

та Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення порядку застосування 

окремих заходів забезпечення кримінального провадження) (реєстр. № 2740) 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0  

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету) 

 

11) 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. 

 

Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «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) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету) 
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12) 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), поданий народними депутатами Горватом Р.І. та іншими. 

Перше читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне із наступних засідань 

Комітету. 

 

12) 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 статі 161 Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію 

антисемітизму в Україні" (реєстр. № 5110). 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо додаткового 

захисту малолітніх (реєстр. № 5358); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України щодо розвитку системи пробації, збільшення 

альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної 

злочинності (реєстр. № 5360); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та 

підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (реєстр. № 

5420). 

 

13) Різне  

 

13.1 Про затвердження розкладу засідань Комітету на травень 2021 р.:  

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

1) 12 травня 2021 року – засідання Комітету;  

2) 19 травня 2021 року – засідання Комітету. 

 

13.2 Голова Комітету Монастирський Д.А. поінформував, що з 25 по                          

28 травня 2021 року планується робочий візит членів Комітету до міста Одеса. 
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13.3 Член Комітету Куницький О.О. звернувся до Голови Комітету з 

проханням направити від Комітету звернення до Міністерства внутрішніх справ 

України, щодо необхідності перевірки фактів, зазначених у його зверненні. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 

 

  Голова підкомітету       В. Неклюдов 
 

 


