
 

 

 

 

Комітет з питань правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

76 

 

 

9     червня     2021 р. 

 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

11 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., Данілов В.Б., 

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: Кива І.В. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Карчемська Т.М., Шпортько О.М.; головні консультанти: Булаш М.П., 

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

Диба О.А., консультант: Трикіша А.І. 

 

Присутні: 

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби – 

Гайченко Андрій Віталійович 

Заступник директора департаменту розвитку сфери інтелектуальної 

власності - начальник управління промислової власності Міністерства економіки 

України - Падучак Богдан Михайлович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних 

виконавців» (реєстр. № 4331). Друге 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), із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України. 

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), із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

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

адміністративні правопорушення щодо особливостей складення протоколу про 

адміністративне правопорушення стосовно недодержання встановлених законом 

строків (термінів) надання відповіді на звернення або запит народного депутата 

України» (реєстр. № 3503). Друге читання. 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених 

насаджень» (реєстр. № 3805). Друге читання. 

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

актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» 

(реєстр. № 3474). Друге читання. 

8. Про оголошення повторного відбору представника для призначення 

Верховною Радою України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття 

посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Комітету з 

питань правоохоронної діяльності. 

9. 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 щодо захисту честі та гідності працівників 

Національної поліції України, членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону та військовослужбовців 

(реєстр. № 5050); 

-  про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників 

правоохоронних органів (реєстр. № 5050-1); 
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- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах 

(реєстр. № 5103); 

- про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 

(реєстр. № 5249); 

- про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

(реєстр. № 5249-1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища 

(реєстр. № 5517); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за викрадення дитини одним з батьків (реєстр. № 5549); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім'ї 

(реєстр. № 5582) 

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 

9 червня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати Заступник голови Комітету Павлюк М.В. 

 

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), у зв’язку із необхідністю доопрацювати 

зазначений проект Закону. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

9 червня 2021 року із врахуванням пропозиції Голови Комітету.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 23 члени Комітету). 
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Член Комітету Устінова О.Ю. порушила питання про дату 

проведення спеціального закритого засідання Комітету щодо Рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року (введено в дію 

Указом Президента України №203/2021 від 21 травня 2021 року), яким внесено 

до санкційного списку учасників бойових дій бійців добровольчого батальйону 

імені Шейха Мансура (16 осіб), яке обговорювалося на засіданні Комітету 

2 червня 2021 року. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А., н.д. Устінова О.Ю., 

Мамка Г.М.,  Арешонков В.Ю. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. поставив на голосування пропозицію 

н.д. Устінової О.Ю. про проведення 15 червня 2021 року спеціального закритого 

засідання Комітету щодо внесення Рішенням Ради національної безпеки і 

оборони України від 14 травня 2021 року (введено в дію Указом Президента 

України №203/2021 від 21 травня 2021 року) до санкційного списку учасників 

бойових дій бійців добровольчого батальйону імені Шейха Мансура (16 осіб). 

 

 

Проголосовано:  “за” – 11  

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 10 

 

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету). 

 

  Пропозицію не підтримано.  

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень 

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

 

  Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович  

  Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

Міністра юстиції України з питань виконавчої служби – Гайченко А.В. 

 

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 розширення 
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повноважень приватних виконавців» (реєстр. № 4331) у другому читанні та в 

цілому як Закон. 
 

Проголосовано:  “за” – 12 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 8 

     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету) 

 

3) 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. 

 

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

«Про правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3047а), із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

 

  Доповів: Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про правила відбування 

адміністративного арешту» (реєстр. № 3047а) прийняти його в другому читанні 

та в цілому з врахуванням пропозицій народних депутатів України                    

Медяника В.А., Монастирського Д.А., поданих з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України (від 

20 травня 2021 року). 

Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

5) СЛУХАЛИ: Про розгляд у другому читанні проекту 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), із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України.   

   

  Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 
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Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в другому читанні проекту 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) прийняти його в другому читанні та в цілому з врахуванням 

пропозицій народних депутатів України Медяника В.А., Монастирського Д.А., 

поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України (від 12 травня 2021 року). 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо особливостей складення 

протоколу про адміністративне правопорушення стосовно недодержання 

встановлених законом строків (термінів) надання відповіді на звернення або 

запит народного депутата України» (реєстр. № 3503). Друге читання. 

 

 Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

 

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 особливостей 

складення протоколу про адміністративне правопорушення стосовно 

недодержання встановлених законом строків (термінів) надання відповіді на 

звернення або запит народного депутата України» (реєстр. № 3503) у другому 

читанні та в цілому як Закон із пропозиціями Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 
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7) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення 

зелених насаджень» (реєстр. № 3805). Друге читання. 

  

 Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

 

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 та Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку 

видалення зелених насаджень» (реєстр. № 3805) у другому читанні та в цілому 

як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

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

законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними 

марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних» (реєстр. № 3474). Друге читання. 

 

 Доповів: н.д. Дануца Олександр Анатолійович 

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

 

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

департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності - начальник управління 

промислової власності Міністерства економіки України - Падучак Богдан 

Михайлович 

 

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 скасування маркування контрольними 

марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних» (реєстр. № 3474) у другому читанні та в 

цілому як Закон. 
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Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

9) СЛУХАЛИ: Про оголошення повторного відбору представника для 

призначення Верховною Радою України до складу комісії з проведення конкурсу 

на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням 

Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

 Доповів: Голова Комітету – Монастирський Денис Анатолійович 

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

      заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

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

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. Оголосити повторний відбір представника Верховної Ради України 

до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро 

економічної безпеки України за поданням Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності, розмістивши відповідне повідомлення на 

офіційних сайтах Комітету з питань правоохоронної діяльності та Верховної 

Ради України, а також надіслати інформаційний лист на адресу голів 

депутатських фракцій і груп Верховної Ради України IX скликання щодо 

оголошення Комітетом повторного конкурсного відбору.  

2. Затвердити порядок розгляду питання про повторний відбір 

представника Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу 

на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. 

3. Встановити термін подачі відповідних документів до Комітету до 16 год 

45 хв. 25 червня 2021 року; 

4.  Провести спеціальне відкрите засідання Комітету 1 липня 2021 року; 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

 

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

денного п’ятої сесії Верховної Ради України IX скликання. 

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А.  
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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 щодо захисту честі та гідності працівників 

Національної поліції України, членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону та військовослужбовців 

(реєстр. № 5050); 

-  про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників 

правоохоронних органів (реєстр. № 5050-1); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах 

(реєстр. № 5103); 

- про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 

(реєстр. № 5249); 

- про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

(реєстр. № 5249-1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища 

(реєстр. № 5517); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за викрадення дитини одним з батьків (реєстр. № 

5549); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім'ї 

(реєстр. № 5582) 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

  Заступник голови Комітету     М. Павлюк 
 


