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     27    листопада     2019 р. 

 

     м. Київ 

     вул. Садова, 3-А, каб. 416 

     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., 

Галушко М.Л. (долучився до засіданні Комітету в процесі роботи),                      

Дануца О.А., Дмитрук А.Г. (долучився до засіданні Комітету в процесі роботи), 

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. (долучилася до 

засіданні Комітету в процесі роботи). 

 

Відсутні члени Комітету: Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., 

Данілов В.Б.  

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: заступники керівника 

секретаріату Комітету: Баранець В.А., Карчемська Т.М., Шпортько О.М.; 

головні консультанти:  Ільтьо Є.С., Іськова Т.А., Булаш М.П.; старший 

консультант Диба О.А. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович,  

народний депутат України – Шахов Сергій Володимирович, 

народний депутат України – Шпенов Дмитро Юрійович, 
Генеральний прокурор – Рябошапка Руслан Георгійович.  

 

Присутні: 

народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович,  
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Генеральний прокурор – Рябошапка Руслан Георгійович,  

директор правового департаменту Національної поліції України – Жиденко 

Володимир Вікторович, 

представник ГО «Стейт Воч (StateWatch)» – Олександр Лємєнов, 

представник громадської спілки «Ініціативна група постраждалих і 

поранених на Майдані» – Євгенія Закревська, 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

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

реформування органів прокуратури. 

2. Про переведення слідчих органів прокуратури, прокурорів, які 

проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво 

у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій 

протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року (справи 

Майдану) до Державного бюро розслідувань. 

3. Про проект закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо посилення ефективності боротьби із корупцією шляхом 

встановлення єдиного тривалого строку давності для корупційних злочинів)» 

(реєстр. № 2106), поданий народними депутатами Шаховим С.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання. 

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України, Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» щодо удосконалення функціонування суду присяжних в Україні» 

(реєстр. № 2062), поданий народним депутатом України Власенком С.В. 

Комітет головний. Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо покращення стану навколишнього 

природного середовища» (реєстр. № 1151), поданий народним депутатом 

України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання. 

6. Про проект закону України «Про внесення змін до статті 175 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, в 

тому числі внутрішньо переміщеним особам» (реєстр. № 1167), поданий 

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

читання.  

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів щодо 

неповнолітніх у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин     або 

їх аналогів» (реєстр. № 1153), поданий народним депутатом України               

Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання. 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 175-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

відповідальності за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» (реєстр. 
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№ 1168), поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет 

головний. Перше читання. 

9. Різне. 

  

 

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 27.11.2019 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 

27.11.2019 року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

“не голосувало” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформація Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. про 

хід реформування органів прокуратури. 

 

Доповів: Генеральний прокурор Рябошапка Р.Г. 
 

(В процесі обговорення питання до засідання Комітету долучилися н.д. 

Дмитрук А.Г. та н.д. Устінова О.Ю., а н.д. Алєксєєв С.О. покинув засідання 

Комітету). 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., н.д. Осадчук А.П., н.д. 

Павлюк М.В., н.д. Мамка Г.М., н.д Неклюдов В.М., н.д. Медяник В.А., н.д. 

Кива І.В., н.д. Устінова О.Ю. 
(Стенограма додається). 

 

Інформацію взято до відома. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про переведення слідчих органів прокуратури, 

прокурорів, які проводили досудове розслідування або здійснювали 

процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали 
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місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 

лютого 2014 року (справи Майдану) до Державного бюро розслідувань. 

 

Доповіли: н.д. н.д. Монастирський Д.А. 

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

 

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

«Ініціативна група постраждалих і поранених на Майдані» Є.Закревська. 
(Стенограма додається). 

 
УХВАЛИЛИ: 1. У зв’язку з тим, що слідчі органів прокуратури та 

прокурори, які проводили досудове розслідування або здійснювали 

процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали 

місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по                  

22 лютого 2014 року (справи Майдану) до Державного бюро розслідувань              

20 листопада 2019 р. втратили повноваження щодо здійснення досудового 

розслідування переглянути актуальність редакції поправки № 318 порівняльної 

таблиці до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності 

Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 2116), затвердженої на засіданні 

Комітету 13.11.19 р. (протокол №12). 

2. Викласти підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» законопроекту за реєстр. № 2116 (у порівняльній таблиці поправка 

№ 318) у такій редакції: 

      «5) для забезпечення безперервності та ефективності досудових 

розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за 

їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов’язкового проведення 

конкурсу, якщо вони до спливу строку, передбаченого абзацом другим пункту 1 

розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу 

України, проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне 

керівництво (не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп 

слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали 

місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 

лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до Державного бюро 

розслідувань, але не пізніше 11 січня 2020 року». 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 19 члени Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Алєксєєв С.О., Кива І.В.). 
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3. Затвердити додаткову порівняльну таблицю до проекту Закону               

України «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» 

(реєстр. № 2116), на підставі якої поправку № 318 основної порівняльної 

таблиці вважати  відхиленою. 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Алєксєєв С.О., Кива І.В.). 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо посилення ефективності боротьби із 

корупцією шляхом встановлення єдиного тривалого строку давності для 

корупційних злочинів)» (реєстр. № 2106), поданий народними депутатами 

Шаховим С.В. та іншими. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

  Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

Неклюдов В.М., н.д. Мамка Г.М.  
(Стенограма додається). 

 

У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої ініціативи 

зазначене питання перенесено на наступне засідання Комітету.  

 

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

Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення функціонування суду 

присяжних в Україні» (реєстр. № 2062), поданий народним депутатом України 

Власенком С.В. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Власенко С.В., н.д. Яцик Ю.Г. 

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

 

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

н.д. Іонушас С.К., н.д. Мамка Г.М., н.д. Михайлюк Г.О. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення 
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функціонування суду присяжних в Україні» (реєстр. № 2062) повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     “не голосувало” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Відсутні під час 

голосування народні депутати Алєксєєв С.О., Кива І.В., Осадчук А.П.,  

Устінова О.Ю.). 

 

У зв’язку з відсутністю суб’єктів права законодавчої ініціативи інші 

питання порядку денного не розглядалися. 

 

 

Голова Комітету        Д.Монастирський  

 
Секретар Комітету       С.Мінько 
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