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     16    жовтня     2019 р. 

 

     м. Київ 

     вул. Садова, 3-А, каб. 727 
     15 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. (долучився до 

засіданні Комітету в процесі роботи), Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко 

В.В., Кива І.В.,  Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Медяник В.А., 

Неклюдов В.М., Яцик Ю.Г., Устінова О.Ю. 

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б.  

 
Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступник керівника секретаріату Комітету: 

Шпортько О.М.; головні консультанти:  Ільтьо Є.С., Іськова Т.А.; старший 

консультант   Диба О.А. 

 

Запрошені: 

Генеральний прокурор – Рябошапка Руслан Георгійович,  

народний депутат України – Шпенов Дмитро Юрійович, 
народний депутат України – Соболєв Сергій Владиславович,  

народний депутат України – Дирдін Максим Євгенович. 

 

Присутні: 
керівник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності 

заступника Міністра внутрішніх справ – Лукашевич Сергій Миколайович, 
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керівник сектору інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності 

заступника Міністра внутрішніх справ України – Галанцева Надія, 

заступник Директора Українського інституту майбутнього – Єнін Євгеній 

Володимирович, 

експерт Українського інституту майбутнього – Пікалов Євгеній Сергійович, 
Центр політико-правових реформ – Петраковський Володимир, 

Антикорупційна ініціатива ЄС – Симоненко Злата. 

ЗМІ. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Інформація Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. про хід 

реформування органів прокуратури. 

2. Про проект Закону України «Про  внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

порушення правил перевезення дітей» (реєстр. № 1150), поданий народним 

депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання.  
3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 66 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення права 

свідка на правову допомогу у кримінальному провадженні)» (реєстр. № 1164), 

поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. 

Перше читання.  

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

актів України щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за 
постановлення завідомо неправосудного судового рішення» (реєстр. № 2113), 

поданий народним депутатом України Соболєв С.В. Комітет головний. Перше 

читання.  

 5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 375 
Кримінального кодексу України щодо приведення у відповідність з 

рекомендацією експертів Групи держав проти корупції Ради Європи» 

(реєстр. № 2113-1), поданий народним депутатом України   Мамкою Г.М. 

Комітет головний. Перше читання.  
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку зміни 

обвинувачення в суді» (реєстр. № 2165), поданий народними депутатами 
України Дирдіним М.Є. та іншими. Комітет головний. Перше читання.  

7. Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 

ІХ скликання проектів законів України: 

- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення 
відповідальності за умисне пошкодження, руйнування, викрадення 

телекомунікаційної мережі)» (реєстр. № 2235), поданий народними депутатами 

України Федієнком О.С., Монастирським Д.А. та іншими;  
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до статті 80 



 3 

Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» 

(реєстр. № 2237), поданий народними депутатами України Янченко Г.І., 

Павлюком М.В. та іншими; 
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо підвищення ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 2244), 

поданий народним депутатом України Яценком А.В.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства в сфері поводження з тваринами» (реєстр. № 

2246), поданий народним депутатом України Яценком А.В. 

  

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. щодо 

кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 16.10.2019 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А поінформував членів Комітету про 
лист Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. щодо неможливості взяти участь 

у засіданні Комітету 16.10.2019 р.  
 

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

н.д. Мамка Г.М., н.д. Кива І.В., н.д. Осадчук А.П.,  н.д. Яцик Ю.Г. 
(Стенограма додається). 

 

Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.:  
Затвердити порядок денний засідання Комітету на 16.10.2019 року з 

такими уточненнями: 

- виключити з порядку денного перше питання, перенісши його розгляд на 
чергове засідання Комітету; 

- на прохання н.д. Яцик Ю.Г. розглянути першим та другим питанням 

законопроекти за реєстр. №№1164 та 2165, з яких вона визначена доповідачем. 
  

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 

16.10.2019 року з урахуванням пропозицій Голови Комітету. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
 

(У голосуванні приймали участь 23 члени Комітету). 
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За пропозицією Голови Комітету Монастирського Д.А. члени Комітету 

обговорили питання щодо розгляду на засіданні Комітету законопроектів за 

відсутності суб'єктів права законодавчої ініціативи, яких було запрошено для 
доповіді, в тому числі і за наявності листа де автор просить розглянути 

законопроект без його участі (зокрема мова йшла про лист н.д. Шпенова Д.Ю.).  

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Алєксєєв С.О., н.д. Осадчук А.П., н.д. 
Яцик Ю.Г., н.д. Монастирський Д.А. 

(Стенограма додається). 
 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 

66 Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення права 
свідка на правову допомогу у кримінальному провадженні)» (реєстр. № 1164), 

поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. 

Перше читання.  

 
Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що проект Закону за реєстр. 

№1164 на прохання автора законопроекту - н.д. Шпенова Д.Ю. (за згодою 

членів Комітету) розглядається без його участі.  
 

Доповів: н.д. Яцик Ю.Г. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до 

статті 66 Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення 
права свідка на правову допомогу у кримінальному провадженні)» (реєстр.      

№ 1164) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 22 
     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 23 члени Комітету).  
 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку 
зміни обвинувачення в суді» (реєстр. № 2165), поданий народними депутатами 

України Дирдіним М.Є. та іншими. Комітет головний. Перше читання.   

 

Доповіли: н.д. Дирдін М.Є., н.д. Яцик Ю.Г. 
Супроводження матеріалів - заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Неклюдов В.М., н.д. 

Монастирський Д.А., н.д. Бужанський М.А., н.д. Бакумов О.С.  
(Стенограма додається). 

 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді» (реєстр.            
№ 2165) в першому читанні за основу.  

 

Проголосовано:  “за” – 21 
     “проти” – 0 

     “утрималось” –  3 

 

(У голосуванні приймали участь 24 член Комітету. Під час обговорення 
зазначеного питання до засідання Комітету долучився н.д. Галушко М.Л.). 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про  внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за порушення правил перевезення дітей» (реєстр. № 1150), 

поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. 

Перше читання.  
 

Голова Комітету Монастирський Д.А. нагадав, що проект Закону за реєстр. 

№1150 на прохання автора законопроекту - н.д. Шпенова Д.Ю. (за згодою 
членів Комітету) розглядається без його участі.   

 

Доповіли: н.д. Медяник В.А.  

  Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 
 

В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А.  

 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про  внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил 

перевезення дітей» (реєстр. № 1150) в першому читанні за основу.  
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0   
 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Бужанський М.А., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч., 
Яцик Ю.Г.). 
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ІV. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації кримінальної 

відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового 
рішення» (реєстр. № 2113), поданий народним депутатом України Соболєв С.В. 

та «Про внесення змін до статті 375 Кримінального кодексу України щодо 

приведення у відповідність з рекомендацією експертів Групи держав проти 

корупції Ради Європи» (реєстр. № 2113-1), поданий народним депутатом 
України Мамкою Г.М. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.  

 

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

Осадчук А.П. 
(Стенограма додається). 

 
УХВАЛИЛИ: У зв'язку з відсутністю н.д. Соболєва С.В., який є автором 

проекту Закону за реєстр. №2113 та за згодою н.д. Мамки Г.М., який є автором 

альтернативного проекту Закону за  реєстр. та №2113-1 перенести розгляд цих 
законопроектів на одне з наступних засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 
     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Бужанський М.А., Куницький О.О., Мамоян 
С.Ч., Яцик Ю.Г.). 

 

V. СЛУХАЛИ: Про включення до порядку денного другої сесії Верховної 
Ради України ІХ скликання проектів законів України: 

- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення 

відповідальності за умисне пошкодження, руйнування, викрадення 

телекомунікаційної мережі)» (реєстр. № 2235), поданий народними депутатами 
України Федієнком О.С., Монастирським Д.А. та іншими;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до статті 80 
Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» 

(реєстр. № 2237), поданий народними депутатами України Янченко Г.І., 

Павлюком М.В. та іншими; 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
(щодо підвищення ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 2244), 

поданий народним депутатом України Яценком А.В.;  
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- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства в сфері поводження з тваринами» (реєстр.                     

№ 2246), поданий народним депутатом України Яценком А.В. 
 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

 
УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включати до порядку 
денного другої сесії Верховної Ради України IХ скликання зазначені проекти 
законів. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
 

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Яцик Ю.Г.). 
 

3. РІЗНЕ. 

 

І. Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: провести                          
8 листопада 2019 р. о 13.00 год. комітетські слухання на тему: «Готовність до 

впровадження інституту кримінальних проступків в практичну діяльність 

органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року»  
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

Пропозицію підтримано. 

 
(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Яцик Ю.Г.). 

 

ІІ. Пропозиція заступника Голови Комітету Павлюка М.В.: провести                          
18 жовтня 2019 р. засідання Комітету, на якому заслухати інформацію  

Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. про хід реформування органів 

прокуратури. 
 

В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А., н.д. Ківа І.В., н.д.  

Осадчук А.П., н.д. Бужанський М.А., н.д. Арешонков В.Ю., н.д. Бакумов О.С. 
(Стенограма додається). 
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УХВАЛИЛИ: Провести 18 жовтня 2019 р. о 15.00 год. засідання 

Комітету за участі Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. з  порядком 

денним: «Про хід реформування органів прокуратури». 
 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  2 

 

Пропозицію підтримано. 

 
(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Бородін В.В., Мамоян С.Ч., Устінова О.Ю.,               

Яцик Ю.Г.). 

 

 

 

Голова Комітету        Д.Монастирський  

 
Секретар Комітету       С.Мінько 

 


	Голова Комітету        Д.Монастирський

