
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

16 червня 2021 року 

Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція, колеги. Зараз ми з вами зустрічалися на 

днях з представниками Комітету з нацбезпеки і оборони, сьогодні в них 

початок комітету. Є пропозиція, вони о 15:40 розпочнуть, перейдуть до 

Закону про СБУ, щоб ми сьогодні в якості виключення пішли таким шляхом: 

якщо в нас по питанню немає питань, коментарів, переходимо відразу до 

голосування, щоб ми швидко пройшли по конкретним питанням.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Але є одне питання. Щодо засідання Комітету з 

нацбезпеки і оборони. У нас є якесь спільне … (Не чути) з приводу того, що 

Мар'яна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є спільне занепокоєння. Тому я думаю, що це варто 

якраз, багато членів комітету висловили побажання якраз піти і все 

занепокоєння колективно висловити.  

Колеги, є порядок денний. Пропоную затвердити порядок денний.  

Колеги, хто за затвердження порядку денного? За? Проти? 

Утримались? Одноголосно.  

 

ДАНУЦА О.А. Колеги, є пропозиція, з огляду на те, що є присутній 

автор Володіна Дар'я Артемівна, законопроект 4040, він дуже короткий, 

прохання його розглянути першим і піти далі по порядку денному.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте так. Чи є в нас зауваження по 

законопроекту № 4040?  



Є пропозиція підкомітету – за основу. Так я розумію? Колеги, можемо 

ставити на голосування законопроект? 

 

ДАНУЦА О.А. За основу з подальшим доопрацюванням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я тоді ставлю на голосування… 4040, сьоме 

питання. Я тоді ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній 

Раді прийняти законопроект 4040 за основу.  

Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримались? 

Одноголосно. А, перепрошую, 1 – утримався. Дякую.  

Я попрошу, у нас сьогодні немає секретаря пана Мінька, колеги, немає 

заперечень, Владлен Михайлович, будете секретарем сьогоднішнього 

засідання тоді. Плюс. Дякую. Дякую вам.  

Колеги, законопроект 4651. Це президентський законопроект, і вето 

накладено на нього після голосування. Відповідно є пропозиція Президента, 

викладені в вето, дві пропозиції. Фактично ви з ними ознайомлені, колеги, є 

пропозиція рекомендувати Верховній Раді прийняти пропозиції Президента  

до закону та прийняти закон в цілому. Можемо голосувати? 

Колеги, ставлю на голосування таке рішення, прошу підтримати. Хто за 

це рішення? Проти? Утримались? 1 – утримався. Дякую.  

"За" скільки? 15 – за. Рішення прийнято.  

Колеги, переходимо до наступного законопроекту. Законопроект № 

5069. Також важливий законопроект, він іде додатком до законопроекту  

5068. Стосується інспекторів адміністративної відповідальності за 

невиконання вимог інспектора Вищої ради правосуддя.  

Колеги, чи є в нас розуміння по законопроекту? Це фактично ми вже 

його доопрацювали до другого читання. Це вже друге читання. Це 

президентський законопроект, доопрацьовувала пані Галина Михайлюк. Чи є 

в нас питання, можемо голосувати, колеги? 



Тоді я ставлю на голосування рекомендувати Верховній Раді прийняти 

законопроект 5069 в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. 

Хто – за? 13 – за. 

Проти? Утрималися? Двоє утрималися. Дякую вам. 

Колеги, наступний законопроект №3959-1 про внесення змін до 

адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження 

діяльності Бюро економічної безпеки. Тривала була робоча група, яку 

проводив Максим Васильович Павлюк. Напрацьовані правки та пропозиції і 

в тому числі пропозиції комітету. Була дуже тривала робота з групами. В 

принципі, була безпрецедентна кількість зустрічей, і ми дійшли спільного 

результату. Ви знаєте, що багато разів переносили. Є пропозиція підтвердити 

і схвалити цю таблицю з пропозиціями комітету. Можемо голосувати? 

Колеги, тоді я ставлю на голосування пропозицію рекомендувати 

Верховній Раді прийняти законопроект 3959-1 в другому читанні та в цілому 

з пропозиціями комітету. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. 

Хто – за? 15 – за. 

Проти? Колеги, хто проти? Утрималися? 

Дякую. Це свідчення, мені здається, прекрасної роботи по 

законопроекту. Це вірно. 

Колеги, ще один законопроект 3743, друге читання. Про внесення змін 

до Кодексу України про адмін. правопорушення щодо окремих питань 

здійснення габаритно-вагового контролю. Також була тривала робота, кілька 

разів ми переносили, працювали з Комітетом з питань інфраструктури. 

Медяник В'ячеслав Анатолійович проводив цю роботу. Напрацьована дуже 

серйозна, компромісна таблиця з правками і пропозиціями комітету. Є 

пропозиція підтримати ці правки і пропозиції, колеги. 

Будь ласка. 

 

АРЕШОНКО В.Ю. Шановні колеги, я хочу реально подякувати 

нашому комітету і голові особисто, В'ячеславу Медянику за проведену 



роботу. Тому що ті асоціації,  які наші аграрні, промислові, які піднімали 

цілий ряд питань і зауважень до законопроекту, вони стосувалися більше не 

цього законопроекту, а 3742, який був прийнятий вже раніше, а наш 

законопроект в даному варіанті мав якимось чином збалансувати ті 

пропозиції й вимоги, які були у аграріїв, в промисловців з, скажімо так, з 

реальним станом, після того як був прийнятий перший законопроект. Він ще 

не підписаний Президентом, законом він ще не став, але вже це на підході. 

Тому ще раз кажу, я дякую членам нашого комітету. Єдине  є моменти, 

які все ж не до кінця задовольняють всіх, хто звертався, тому я з вашого 

дозволу утримаюся. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це і є компроміс. 

 

АРЕШОНКО В.Ю. Бо я маю переконати ще членів нашої групи 

"Довіра" в тому, що це максимум з того, що можна було зробити. Але я 

дякую, В'ячеславу Медянику і вам, пане Голово, за те, що було зроблено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Пропоную ухвалити рішення. 

Рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 3743 в другому 

читанні та в цілому з пропозиціями комітету. 

Хто за це рішення, прошу голосувати. 14 – за. 

Проти? Утрималися? Один утримався. Дякую вам. 

Який законопроект? 5040, да? 

Колеги, є автор законопроекту. Він просить його законопроект 

розглянути швидше. Як ми на це подивимося? Один з авторів… 

Це 5047? У вас є ще 10 хвилин? Ми зможемо,  я думаю, зараз швидко 

пройти по цьому питанню. 

Колеги, тоді давайте по плану. 4547. Був це також дуже серйозний 

законопроект про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб статусу 

цивільного позивача. Були дуже серйозні пропозиції, обґрунтовані. Я також 



хочу подякувати Юлії Григорівні Яцик за проведену роботу і за напрацьовані 

правки по цьому законопроекту. Ми підправили там речі, які були з самого 

початку. Колеги, Юля, хвилину і переходимо до голосування. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Дивіться, колеги, основним моментом, про який ми 

наголошували минулого разу, було представництво Фондом гарантування 

вкладів виключно особове представництво прав потерпілих і цивільних 

позивачів у кримінальному процесі. Ми це усунули правкою. Загалом до 

законопроекту було подано три правки, які враховані: дві - технічні, одна – 

основна. Тому прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо голосувати. У вас є заперечення? 

Заперечення щодо цього питання. Будь ласка. Представтеся, будь ласка. 

 

_______________. (Не чути, виступ без мікрофону) 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте дослухаємо і приймемо рішення. 

Будь ласка. 

 

Справа в тому, що коли фонд стягує …(Не чути, виступ без 

мікрофону) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, а в чому питання? Ми ж залишаємо це право 

цим законом Фонду гарантування вкладів представляти кредиторів. 

 

(Не чути, виступ без мікрофону) 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну якщо є інтереси кредитора виявлені, що в них є 

інтерес, таким чином… 



 

 (Не чути, виступ без мікрофону) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую вам за висловлення. Колеги, я 

пропоную, щоб Юля остаточно виступила і переходимо до голосування. 

Прошу 

 

ЯЦИК Ю.Г. По-перше, рішення суду, на яке ви посилаєтеся, було до 

того як в закон було внесено зміни і фонду надано повноваження 

представляти інтереси потерпілих. Тому це застаріле рішення,  яке щойно 

було прийнято по нормам, які вже не актуальні. Це по-перше. 

А по-друге, Фонд гарантування вкладів на сьогодні визначає перелік і 

включає тих осіб, які заявилися як кредитори. І він не може одноособово 

представляти і банк у цій процедурі банкрутства у кримінальній справі щодо 

можливого незаконного банкрутства,  і одночасно бути представником 

потерпілого. Ми фактично надаємо одній юридичній особі повноваження і 

представника обвинуваченого в даній справі, і представника потерпілого. 

Про це наголошує і ГНЕУ, і всі установи. Тому такою правкою… Я була 

взагалі категорично проти того, щоб фонду надавати таке право. Такою 

правкою ми визначаємо альтернативу: особа або визначається зі своїм 

правом особисто, або за допомогою іншого спеціаліста, фахівця в галузі 

права, представляти і захищати свої інтереси, або це може робити фонд. Тому 

без такої правки, на жаль, законопроект взагалі не зайде в зал. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету все ж таки сформована. Я 

пропоную в такому разі переходити до голосування і ухвалити рішення 

рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 4547 у другому 

читанні та в цілому, враховуючи поправки, пропозиції підкомітету.  

Хто за це рішення, прошу голосувати. Проти? Утрималися? 

Одноголосно. 



Дякую вам. Рухаємося далі. 

Наступний законопроект 4411. Він стосується сфери міграції, поданий 

урядом. Є представник Державної міграційної служби. Колеги, чи є в нас 

потреба його обговорювати, питання міграції, урядовий законопроект? Чи 

можемо голосувати? Це перше читання, за основу. 

Колеги, тоді я пропоную ухвалити висновок і рекомендувати Верховній 

Раді прийняти законопроект 4411 за основу. Прошу щодо цього питання 

визначитися.  

Хто – за? 15. 

Проти? Утрималися? 1 – утримався. Дякую. Рішення прийнято. Дякую 

вам, пані Науменко. 

Наступний, колеги, законопроект ми вже розглянули.  

Далі законопроект пана Гетманцева Данила Олександровича. Його 

зараз немає. Ми за загальним правилом – якщо немає автора, переносимо на 

наступний комітет. Відповідно він залишається на наступний комітет. 

Законопроект 4295 автора народного депутата Фріса. Він звернувся з 

листом з проханням перенести на наступне засідання комітету. В такому разі, 

це вперше ми виносимо його, тому пропозиція перенести його на наступне 

засідання комітету. 

Далі законопроект 5040. Олександр Анатолійович Дануца. Ви 

доповісте? 

 

ДАНУЦА О.А. Якщо дуже коротко, є пропозиція після великого 

опрацювання, часу особливо немає, можу доповісти. Рекомендувати комітету 

з питань правоохоронної діяльності направити законопроект на 

доопрацювання ініціаторам внесення, в тому числі мені як одному з авторів. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, є пропозиція від автора і голови 

підкомітету ухвалити висновок комітету і рекомендувати законопроект 5040 



повернути на доопрацювання. Прошу голосувати за це рішення. Хто – за? 

Одноголосно. Проти? Утрималися? Вирішено одноголосно. 

Наступний законопроект 5047. Ви представляєте авторів? Співавторів. 

Будь ласка, тоді вам слово щодо законопроекту про внесення змін до КУпАП 

та Кримінального кодексу щодо вчинення повторного порушення, 

пов'язаного з незаконною відмовою у доступі до інформації. Включайте 

мікрофон, будь ласка. 

 

_______________. Під час парламентських слухань, які відбулися ще в 

19 році, було висказано досить багатьма сторонами зауваження по 

відношенню до механізму притягнення  до адміністративної та кримінальної 

відповідальності за відмову у наданні доступу до інформації журналісту. 

Відповідно існує проблема з притягненням до адміністративної 

відповідальності і більшість експертів висловилися за те, щоб перевести цю 

відмову у адміністративне русло. Відповідно до цього багато спеціалістів з 

медіаправа вважають, що даний механізму буде краще працювати якщо за це 

буде саме адміністративна відповідальність. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, будь ласка, слово представнику підкомітету. 

Олександр Анатолійович Дануца, вам слово. 

 

ДАНУЦА О.А.  Шановні колеги, надзвичайно велика кількість 

зауважень від різних установ до цього законопроекту. Вірніше, якщо чесно 

казати, що всі, хто висловилися з цього приводу, установи, вони виступили 

або проти, або зі значними зауваженнями. У ГП проти. Нацпол проти. 

Мінюст, Нац.академія МВС, Львівський НУВС, Харківський НУВС. У всіх є 

величезні зауваження. 

Одне з головних зауважень – це те, що … можна трошки довше, ми на 

комітеті, на підкомітеті, перепрошую, розглядали. Це те, що 

запропонованими в проекті змінами до КУпАп та Кримінального кодексу 



пропонується повернути до кримінального законодавства інститут 

адміністративної преюдиції. З чим не можна погодитися, від вказаного 

інституту Україна відмовилася ще у 2001 році, прийнявши Кримінальний 

кодекс. Тому підкомітет… Є й інші зауваження. ГНЕУ так само категорично 

проти.  

Висновок підкомітету рекомендувати Комітету з питань 

правоохоронної діяльності законопроект відхилити. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, можу від себе додати перед голосуванням і 

рекомендувати автору, що зараз все одно буде перерва між сесіями, можливо 

доопрацювати спільно з підкомітетом законопроект і з наступної сесії 

зареєструвати новий, який би дійсно відповідав і можливостям, і правилам 

КУпАП, і інтересам журналістів.  

Колеги, пропонується ухвалити висновок комітету рекомендувати 

Верховній Раді законопроект 5047 відхилити. 

Хто за це рішення, прошу голосувати. 15 – за. 

Проти? Утрималися? 1 – утримався.    

Рішення прийнято. Дякую вам.  

Я рекомендую тоді доопрацювати цей законопроект. Я думаю, що він 

нормальний, тим паче, що багато представників журналістської спільноти є у 

комітеті, він буде підтриманий. 

Колеги, наступний законопроект 4322 народного депутата Камельчука. 

Виноситься вдруге. Є лист від народного депутата з проханням розглянути 

його без його участі. 

Я тоді коротко оголошу, що є позиція підкомітету, В'ячеслав 

Анатолійович, підтримати законопроект за основу. Це про внесення змін до 

КУпАП щодо врегулювання питання державного енергетичного нагляду 

(контролю). Можемо голосувати, колеги? 

Будь ласка, В'ячеслав Анатолійович, декілька слів. 

 



МЕДЯНИК В.А. Дивіться, получається приведення положень Кодексу 

України про адміністративні правопорушення у відповідність до вимог 

законів України  про ринок електричної енергії та теплопостачання. А до 

того получається розширення диспозиції в статті 95 прим. 1 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення шляхом оновлення термінології з 

урахуванням змін профільного законодавства. І там зміни до 188 прим. 2, 

тобто це такий більш технічний законопроект, де урегулюється… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, можемо голосувати? 

Колеги, тоді пропонується ухвалити висновок комітету і 

рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 4322 за основу, в 

першому читанні.  

Хто за це рішення прошу голосувати. 15 – за. 

Проти? Утрималися? 1 – утримався. 

Рішення прийнято. Дякую вам. 

Останній законопроект сьогоднішнього комітету. Законопроект номер 

3764 про внесення змін до КУпАП щодо посилення відповідальності за 

порушення академічної доброчесності. Втретє виносимо. Позиція 

підкомітету не змінилася – на доопрацювання. Ми сьогодні говорили з 

авторами, вони погодилися з такою позицією, щоб доопрацювати спільно до 

вересня місяця новий законопроект. Тим паче, що в них є основний 

законопроект,  який Комітет з питань освіти підтримав і зараз розробляє 

якраз. Тому пропозиція – повернути даний законопроект на доопрацювання. 

Немає інших позицій? Дякую вам. 

Колеги, тоді пропоную ухвалити висновок і рекомендувати Верховній 

Раді законопроект 3764 повернути на доопрацювання. Будь ласка, хто за це 

рішення, прошу голосувати. 

Проти? Утрималися? 

Рішення прийнято одноголосно. Дякую вам. 16 – за. 



Колеги, переходимо до "Різного". В нас тут одна пропозиція, щодо 

утворення робочої групи. Звернулися до нас Комітет з питань державного 

будівництва стосовно того, що зареєстровано законопроект по містобудівній 

діяльності, основний законопроект. Ми домовлялися, що ми спільно 

напрацюємо зміни до Кримінального кодексу України  про адміністративні 

правопорушення щодо містобудівної діяльності. Спільно між двома 

комітетами, тому пропоную утворити робочу групу під головуванням 

Максима Васильовича Павлюка щодо розроблення законодавчих змін у сфері 

містобудівної діяльності. Немає заперечень, колеги? Хто хоче долучитися, 

будь ласка,  долучайтеся. Максим Васильович гарно відпрацював закон про 

Бюро економічної безпеки, в тому числі. Я думаю, що тут також буде так. 

Немає заперечень, колеги. Підтримується. 

Колеги, чи є ще інші виступи щодо "Різного", тому що вже 

розпочинається Комітет з питань нацбезпеки (мені пишуть по цьому 

питанню). Тому порядок денний вичерпано. Дякую вам. Засідання закрито.     

  

 


