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     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., Медяник В.А., 

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

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Куницький О.О., Мамоян С.Ч.  

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є., головні консультанти: Булаш М.П., Грицак П.А., 

Ільтьо Є.С., Чернієнко А.О. старший консультант: Диба О.А. 

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Гетманцев Данило Олександрович 

Народний депутат України – Новіков Михайло Миколайович 

Народний депутат України – Заремський Максим Валентинович 

Народний депутат України – Василенко Леся Володимирівна 

Народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович 

Міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович 

Міністр інфраструктури України – Криклій Владислав Артурович 
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Присутні: 

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби – Гайченко 

Андрій Віталійович  

Заступник Міністра інфраструктури – Живицький Дмитро Олексійович  

Генеральний директор Директорату дорожньої інфраструктури 

Міністерства інфраструктури – Рябова Ольга Олексіївна 

Начальник управління експлуатації та безпеки руху Державного агентства 

автомобільних доріг України – Федоренко Олег Володимирович 

Заступник Директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – Новіков 

Віктор Володимирович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-

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

читання.  
2. Про проект Закону України «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). 

Друге читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних 

виконавців» (реєстр. № 4331), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. 

4. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 128 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» 

(реєстр. № 4547), поданий народними депутатами Гетманцевим Д.О. та іншими. 

Перше читання.  
5. Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за порушення законодавства щодо управління у 

сфері безпеки автомобільних доріг» (реєстр. № 4551), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Перше читання. 

6. Про проект Закону «Про внесення зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо охорони інтелектуальної власності» 

(реєстр. № 4246), поданий народними депутатами Новіковим М.М. та 

Задорожним А.В. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

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

актів щодо посилення відповідальності за корупційні злочини» (реєстр. № 3889), 

поданий народним депутатом Заремським М.В. Перше читання. (Виноситься 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

захисту бджільництва» (реєстр. № 4511), поданий народними депутатами 

Василенко Л.В. та іншими. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

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

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом 

України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборної програми» (реєстр. № 4024), 

поданий народним депутатом Рабіновичем В.З.(Виноситься вдруге). 

10. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань правоохоронної 

діяльності. 

11. 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 

19 травня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова підкомітету Бакумов О.С. звернувся з пропозицією розглянути 

законопроект реєстр. № 4024 першим в порядку денному засідання Комітету. 

 

Голова підкомітету Яцик Ю.Г. звернулася з пропозицією розглянути 

законопроект реєстр. № 4547 другим в порядку денному засідання Комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

19 травня 2021 року із врахуванням пропозицій голів підкомітетів.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “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 кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання 

Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих 
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рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми» 

(реєстр. № 4024). Перше читання. 
  

 Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович  

 Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними 

депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами передвиборної програми» (реєстр. № 4024) повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

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

128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» 

(реєстр. № 4547). Перше читання. 

   

  Доповів: н.д Яцик Юлія Григорівна   

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

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

 

1. Пропозиція голови підкомітету Яцик Ю.Г.: рекомендувати Верховній 

Раді України законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 8 (з уточненням) 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 11 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

Пропозицію не підтримано.  

 

2. Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. 



5 
 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального 

кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб статусу цивільного позивача» (реєстр. № 4547) в першому читанні 

за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 7 (з уточненням) 

  

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження 

інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування»                   

(реєстр. № 5246). Друге читання. 

   

  Доповів: н.д. Павлюк Максим Васильович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.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 

Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження 

інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування» (реєстр. 

№ 5246) у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету) 

 

4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «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). 

Друге читання. 
 

  Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

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

головний консультант Чернієнко А.О. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Арешонков В.Ю., 

Яцик Ю.Г., Бакумов О.С., Мамка Г.М., Іонушас С.К., Галушко М.Л., 

Неклюдов В.М., Кива І.В. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з 

врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти проект Закону «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) у 

другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 5 

     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету) 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень 

приватних виконавців» (реєстр. № 4331). Перше читання. 

  

  Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

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

головний консультант Чернієнко А.О. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Заступник Міністра юстиції 

України з питань виконавчої служби – Гайченко Андрій Віталійович.  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців» 

(реєстр. № 4331) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

  

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

законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства 
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щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг» (реєстр. № 4551). Перше 

читання. 

 

 Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки 

автомобільних доріг» (реєстр. № 4551) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

7) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо охорони 

інтелектуальної власності» (реєстр. № 4246). 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 зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо охорони інтелектуальної власності» (реєстр. № 4246) 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету) 

 

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

законодавчих актів щодо посилення відповідальності за корупційні злочини» 

(реєстр. № 3889). Перше читання. 

 

 Доповів: н.д. Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за корупційні злочини» (реєстр. № 3889) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

 

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо захисту бджільництва» (реєстр. № 4511). Перше читання. 

 

  Доповів: н.д. Дануца Олександр 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 та Кримінального кодексу України щодо захисту 

бджільництва» (реєстр. № 4511) повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

 

10) СЛУХАЛИ: Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань 

правоохоронної діяльності. 

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

   

 Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету                     

Драп’ятий Б.Є. 

 

ВИРІШИЛИ: На підставі частини четвертої статті 55 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України» внести подання в.о. Керівника Апарату 

Верховної Ради України Теплюку М.О. про призначення Чернієнка Антона 

Олександровича на посаду головного консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на час відпустки для 

догляду за дитиною Туренко Ольги Миколаївни, як такого, що став переможцем 

конкурсу на зайняття посад державної служби в Апараті Верховної Ради України 
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(Розпорядження В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України Теплюка М.О. 

№ 683-к від 12 травня 2021 року); 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

 

11) Різне. 

 

11.1 Про затвердження розкладу засідань Комітету на червень 2021 р.:  

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

1) 2 червня 2021 року – засідання Комітету;  

2) 9 червня 2021 року – засідання Комітету; 

3) 16 червня 2021 року – засідання Комітету; 

4) 30 червня 2021 року – засідання Комітету. 

 

11.2 Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що 10 червня о 10 год. 

планується проведення круглого столу на тему: «Законодавче врегулювання 

форм відповідальності за колабораціонізм як елемент реінтеграційних процесів 

тимчасово окупованих територій України: сучасні реалії та можливі шляхи 

нормотворення». 

 

11.3 Голова Комітету Монастирський Д.А. нагадав членам Комітету, що                

24 травня 2021 року відбудеться тренінг для представників Комітету з питань 

правоохоронної діяльності та Комітету з питань національної безпеки, оборони 

та розвідки, організований Женевським центром демократичного контролю за 

збройними силами (DCAF), а також з 25 по 28 травня 2021 року – робочий візит 

членів Комітету до міста Одеса. 

 

11.4 Заступник голови Комітету Мамка Г.М. звернувся до Голови Комітету 

з проханням направити від Комітету звернення до Офісу Генерального 

прокурора щодо обґрунтування змін правової кваліфікації у кримінальному 

провадженні № 42020000000000144, а також про хід досудового розслідування 

кримінального провадження № 12020100060000272. 

 

11.5 Член Комітету Кива І.В. озвучив питання щодо необхідності 

поновлення розслідування смертей трьох членів організації «Азов» та 

запропонував звернутися до Офісу Генерального прокурора з метою здійснення 

перевірки обставин зазначених у зверненні. 
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11.6 Член Комітету Кива І.В. звернувся до Голови Комітету з проханням 

направити від Комітету звернення до Офісу Генерального прокурора щодо 

можливого отримання неправомірної вигоди прокурором м. Києва та 

неналежного здійснення досудового розслідування у низці кримінальних 

проваджень. 

 

 

11.7 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. обговорив звернення адвоката 

Бірюч О.В., яка представляє інтереси Юрченка О.М., щодо можливої 

систематичної бездіяльності працівників Державного бюро розслідувань та 

неналежного здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень 

№ 420200000000214 та № 42021000000000811 та звернувся до Голови Комітету 

з проханням направити листи до Офісу Генерального прокурора та Державного 

бюро розслідувань з метою здійснення перевірки обставин зазначених у 

зверненні. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 
         


