
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

16 липня 2021 року 

Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! 

Сьогодні ми маємо спеціальне засідання комітету. Колеги, хочу перед 

початком роботи комітету зробити заяву про можливий конфлікт інтересів. 

Відповідно до порядку денного Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності 16.07.21 року планується розгляд питання 

про подання Прем'єр-міністра про призначення Монастирського Дениса 

Анатолійовича міністром внутрішніх справ України.  

Крім того на пленарному засіданні Верховної Ради України також 

планується до розгляду питання про призначення Монастирського Дениса 

Анатолійовича міністром внутрішніх справ України і про дострокове 

припинення повноважень народного депутата України. 

Водночас відповідно до пункту 2 частини 1 статті 28 Закону України 

"Про запобігання корупції" особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини 1 статті 3 

цього закону, зобов'язані, зокрема, повідомляти не пізніше наступного 

робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про 

наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів 

безпосереднього керівника.  

Враховуючи викладене, повідомляю вас про згадані факти і інформую, 

що з метою уникнення конфлікту інтересів планую утриматись від 

голосування стосовно вищевказаних питань. І вести сьогоднішній комітет я 

також попрошу свого першого заступника Осадчука Андрія Петровича. Будь 

ласка. 

 

Веде засідання перший заступник голови Комітету ОСАДЧУК А.П. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, колеги! 

Відповідно до попереднього порядку денного, який ми вже всім 

розсилали, пропонується одне питання порядку денного про подання 

Прем'єр-міністра України про призначення Монастирського Дениса 

Анатолійовича міністром внутрішніх справ України. Якщо немає інших 

пропозицій щодо порядку денного, пропоную затвердити порядок денний. 

Хто за затвердження порядку денного? Секунду. Вибачте, ми маємо 

зробити інше процедурне рішення. У нас відсутній секретар. Відповідно до 

Закону про Регламент я як ведучий засідання маю право визначити, якщо я 

не помиляюся, секретаря. Я пропоную Владлену Неклюдову, він в нас 

досвідчений виконуючий обов'язки секретаря. Я попрошу Владлена 

виконувати роль секретаря цього засідання. Дякую. 

Тому ще раз ставлю на голосування пропозицію затвердити  порядок 

денний. Хто – за? 

Хто проти? Хто утримався? 

Рішення прийнято. 19 – за. 

Так, шановні колеги, ще раз. Надійшло подання Прем'єр-міністра 

України про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром 

внутрішніх справ. Ми отримали доручення Голови Верховної Ради України 

розглянути це подання. Воно є в матеріалах комітету. Тому прошу 

висловитися, в кого є бажання, і запропонувати проект рішення комітету, 

відповідно до цього подання. В кого є бажання? 

Ще раз, хто? (Шум у залі) 

У нас гості в телевізорі. Будь ласка, подання представить голова 

фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Будь ласка, вам слово. 

 

АРАХАМІЯ Д.Г.   (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Давиду Арахамії. 



Шановні колеги, в кого є коментарі, пропозиції? 

Бакумов, будь ласка. 

 

БАКУМОВ О.С. Дякую, шановний головуючий. 

Шановні колеги, я думаю, що ми з вами разом знаємо Дениса 

Анатолійовича як професійну компетентну людину. Ми з ним працювали два 

роки. Ми знаємо прекрасно його біографію, спроможності. Тому в мене є 

пропозиція не переходити до запитань-відповідей. Ми всі ці відповіді їх 

потенційно знаємо. В нас буде можливість задати ще додатково їх під час 

пленарного засідання Верховної Ради. А в мене є пропозиція підтримати 

подання Прем'єр-міністра України про призначення Монастирського Дениса 

Анатолійовича на посаду міністра внутрішніх справ України та 

рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 12 частини 1 

статті 85 Конституції України та призначити Монастирського Дениса 

Анатолійовича на посаду, відповідно. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ще є пропозиції?  

Сергій Іонушас. 

 

ІОНУШАС С.К. Шановні колеги, в мене є пропозиція підтримати, 

подякувати Денису Анатолійовичу за цей час роботи одноголосним 

голосуванням. Дуже вам дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Якщо інших пропозицій  не надійшло, пропоную поставити  на 

голосування рішення комітету. Підтримати подання Прем'єр-міністра 

України про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром 

внутрішніх справ України та рекомендувати  Верховній Раді України, 

відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України, призначити 



Монастирського Дениса Анатолійовича на посаду міністра внутрішніх справ 

України. Хто – за? (Шум у залі) 

 Хто проти? Хто утримався? 

 

НЕКЛЮДОВ В. М. (Не чути) 

18 – за. 1 утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Рішення прийнято. Я пропоную визначити Бакумова доповідачем на 

засіданні Верховної Ради з цього питання. 

Порядок денний закінчений. Я всім дякую. Засідання закрите. 

 

 

 

 


