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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., 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., 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., Кива І.В. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є., заступники керівника секретаріату Комітету                

Баранець В.А., Шпортько О.М.; головні консультанти: Булаш М.П., Грицак П.А., 

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

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Камельчук Юрій Олександрович 

Народний депутат України – Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна 

 

Присутні: 

Заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції – 

Коломієць Валерія Рудольфівна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до 

Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та 

підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 

одноразового збору до бюджету» (реєстр. № 5156). Друге читання. 

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

і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень» 

(реєстр. № 5157). Друге читання. 

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

щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» (реєстр. № 5158). 

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

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

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

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

кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне виселення з 

житла» (реєстр. № 4333). Друге читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного 

енергетичного нагляду (контролю)» (реєстр. № 4322), поданий народним 

депутатом Камельчуком Ю.О. Комітет головний. Перше читання.  

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

України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-

правові аспекти міжнародного викрадення дітей» (реєстр. № 1192), поданий 

народними депутатами Климпуш-Цинцадзе І.О. та іншими Комітет головний. 

Перше читання. Виноситься вдруге. 

8. 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 та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами 

дискримінації (реєстр. № 5488); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду 

справ про адміністративні правопорушення (реєстр. № 5490); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань 

пов’язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав 

(реєстр. № 5553). 
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9. Про включення народного депутата України Устінової О.Ю. до складу 

підкомітетів Комітету. 

10. 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 

2 червня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що до Комітету звернувся 

Міністр інфраструктури України Кубраков О.М. з проханням перенести розгляд 

законопроекту реєстр. № 3743. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

2 червня 2021 року із врахуванням пропозиції озвученої Головою Комітету.  

 

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 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України 

та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін 

до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та 

підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 

одноразового збору до бюджету» (реєстр. № 5156). Друге читання. 

  

  Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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, Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із 
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внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації 

доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 

одноразового збору до бюджету» (реєстр. № 5156) у другому читанні та в 

цілому як Закон із пропозиціями Комітету. 
 

Проголосовано:  “за” – 20 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету) 

  

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

II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи 

органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень» 

(реєстр. № 5157). Друге читання.  

   

  Доповів: н.д. Неклюдов Владлен Михайлович 

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

 

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

Неклюдов В.М., Іонушас С.К., Мамка Г.М. 

 

1) врахувати поправку № 4 н.д. Павлюка М.В., рекомендовану 

підкомітетом на відхилення;  

 

 Проголосовано:  “за” – 2 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 21 

     

 (У голосуванні приймали участь 23 члени Комітету) 

 

Пропозицію не підтримано.  

 

2) врахувати поправку № 6 н.д. Павлюка М.В., рекомендовану 

підкомітетом на відхилення;  

 

 Проголосовано:  “за” – 1 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 21 

     

 (У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету) 
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Пропозицію не підтримано.  

 

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 

розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень» 

(реєстр. № 5157) у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 21  

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету) 

 

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

законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» (реєстр. 

№ 5158). Повторне перше читання. 

   

  Доповів: н.д. Неклюдов Владлен Михайлович 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Павлюк М.В. 

 

ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований 

Комітетом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» та рекомендувати 

Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в повторному 

першому читанні прийняти його за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 22 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету) 

 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне 

виселення з житла» (реєстр. № 4333). Друге читання. 

 

 Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

  

 Розгляд зазначеного питання перенесено на одне із наступних засідань 

Комітету. 

  

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

України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань 

державного енергетичного нагляду (контролю)» (реєстр. № 4322). Перше 

читання. 
 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції 

про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» (реєстр. № 1192). 

Перше читання. 

  

 Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович  

 Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей» (реєстр. № 1192) повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 
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8) 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 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами 

дискримінації (реєстр. № 5488); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду 

справ про адміністративні правопорушення (реєстр. № 5490); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань 

пов’язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав (реєстр. 

№ 5553). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

 

9) СЛУХАЛИ: Про включення народного депутата України                       

Устінової О.Ю. до складу підкомітетів Комітету. 

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А.  

 

ВИРІШИЛИ: Включити народного депутата України Устінову О.Ю. до 

складу підкомітетів Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

10) Різне. 

 

10.1 Член Комітету Устінова О.Ю. порушила питання щодо внесення 

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року 

до санкційного списку учасників бойових дій бійців добровольчого батальйону 



8 
 

імені Шейха Мансура та, у зв’язку з цим, звернулася до Комітету з пропозицією 

направити від Комітету звернення до Міністерства внутрішніх справ та 

Національної поліції України та провести закрите засідання Комітету, на якому 

заслухати керівництво Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції з цього питання. 

 

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

Дануца О.А., Іонушас С.К. Монастирський Д.А., Захарченко В.В. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що спочатку Комітет 

отримає інформацію від Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції 

з порушеного членом Комітету Устіновою О.Ю. питання, а потім визначиться з 

датою та часом проведення закритого засідання Комітету. 

 

Пропозицію підтримано (голосування не проводилося). 

 

 

10.2 Голова підкомітету Неклюдов В.М. порушив питання щодо 

можливого порушення процедури повернення Національним агентством 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів арештованих коштів у розмірі 400 950, 00 доларів 

США, яке мало місце у грудні 2020 року та запропонував звернутися до 

Національної поліції України про надання інформації щодо стану досудового 

розслідування. 

 

Пропозицію підтримано (голосування не проводилося).. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

         

 


