
 

 

 

 

 

Слухання в Комітеті 

Верховної Ради України  

з питань правоохоронної 

діяльності  

 

на тему:  

«Готовність до впровадження 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ 
 

слухань в Комітеті Верховної Ради України  

з питань правоохоронної діяльності  

на тему: «Готовність до впровадження інституту 

кримінальних проступків в практичну діяльність органів 

досудового розслідування з 1 січня 2020 року» 
 

 

Дата і час 

проведення: 

08 листопада 2019 року 

13:00 год. 

 

Місце проведення: Верховна Рада України 

(м. Київ, вул. М. Грушевського, 5, конференц-зал). 
 

 Порядок денний: Заслуховування заступника Міністра внутрішніх справ 

України, заступника Міністра юстиції України, 

заступника Генерального прокурора – Головного 

військового прокурора, Голови Національної поліції 

України, керівництва Державного бюро розслідувань, 

старшого радника з питань правової реформи 

Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в 

Україні, Голови робочої групи з розвитку кримінального 

права Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України, Директора з наукового розвитку 

громадської організації «Центр політико-правових 

реформ», Проректора Національної академії внутрішніх 

справ, представників громадського сектору та 

експертного середовища щодо готовності впровадження 

інституту кримінальних проступків в практичну 

діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 

2020 року. 

 

Доповідачі:  Народні депутати України мають право на виступ  

у будь-який час за бажанням. 

Час, відведений для доповідей, виступів – до 10 хв. 

Час, відведений для запитань народних депутатів 

України – до 2 хв. 

Час, відведений для відповідей на запитання – до 5 хв. 



  

12.00-12.45 Прибуття та реєстрація учасників слухань, вітальна кава. 

 

13.00 -13.10 Відкриття слухань та вітальне слово 

Монастирський Денис Анатолійович - Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності   

 Доповіді та виступи учасників заходу 

 

13.10 – 13.20 Мамка Григорій Миколайович -  Заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 
 

 

13.20 - 13.30 Геращенко Антон Юрійович – заступник Міністра внутрішніх 

справ України 

 

13.30 - 13.40 

 

Чумак Віктор Васильович – заступник Генерального прокурора 

– Головний військовий прокурор 

 

 

13.40 - 13.50 

Банчук Олександр Анатолійович - заступник Міністра 

юстиції України 

 

13.50 - 14.00 Клименко Ігор Володимирович – Голова Національної поліції 

України  
 

 

14.00 - 14.10 

 

Керівництво Державного бюро розслідувань 

 

14.10 – 14.20 Крісткова Вероніка - Старший радник з питань правової 

реформи Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в 

Україні 

 

14.20 – 14.30 

Баулін Юрій Васильович - Голова робочої групи з розвитку 

кримінального права Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України 

 

14.30 -14.40 Хавронюк Микола Іванович - Директор з наукового розвитку 

громадської організації «Центр політико-правових реформ» 
 

14.40 -14.50 Чернявський Сергій Сергійович - Проректор Національної 

академії внутрішніх справ 

14.50 – 15.20 Обговорення виступів доповідачів та висловлення пропозицій 

щодо рекомендацій комітетських слухань.  

Виступи народних депутатів України – членів Комітету, інших 

учасників комітетських слухань. 

Запитання та відповіді.   



15.20 - 15.30 

 Підведення підсумків та заключне слово 

Монастирський Денис Анатолійович - Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 
 


