
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

(у режимі відеоконференції) 

08 травня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні у нас на порядку денному у нас шість 

законопроектів. Сьогодні у нас вже, якщо я не помиляюсь, п'яте засідання у 

веб-режимі. 

Колеги, мікрофони виключіть, тому що заважає, збиває. 

І у нас, я думаю, що це одне з останніх вже засідань нашого комітету, 

оскільки, я маю на увазі, у веб-режимі, в такому режимі, оскільки є бачення, 

пропозиція, що вже там за тиждень, півтора Верховна Рада нашим рішенням 

може почати вже роботу у звичному режимі. В такому разі ми будемо також 

мати змогу зустрічатися вже очно, а не в режимі веб-конференції.  

Колеги, перед цим вам надіслано завчасно порядок денний. Я пропоную 

його затвердити і перейти до роботи. Є пропозиція проголосувати в такому 

складі. Я так само пропоную, колеги, як минулого разу, секретар у нас 

залишається незмінним –  пан Сергій Мінько.  

Пане Сергію, ви на зв’язку? Не бачу. А, я бачу є, пан Сергій Мінько 

значиться. Значить, він залишається секретарем, а так, як ми традиційно 

підрахунок голосів попросимо здійснювати Максима Павлюка, допомагати 

секретарю в такому випадку. Немає заперечень?  

 

ПАВЛЮК М. В. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропоную, значить, проголосувати за затвердження 

порядку денного за основу та в цілому. 

Пане Максиме, прошу реалізувати голосування.  

Сергію, вітаю.  
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ПАВЛЮК М.В. Всім доброго дня, як мене чути? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре чути.  

 

ПАВЛЮК М.В. Тоді розпочинаємо голосування.  

Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Доброго дня, шановні колеги. Алєксєєв Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Арешонков. 

 

АРЕШЕНКОВ В.Ю. Ще раз усіх вітаю. Володимир Арешонков – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Бакумов.  

 

БАКУМОВ О.С. Всім доброго дня! Бакумов Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Бородін. Бородін! Відсутній? 

Бужанський.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Бужанський – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Галушко. Галушко відсутній. 

Данілов. Данілов відсутній.  

Дануца.  
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ДАНУЦА О.А. Дануца – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Дмитрук. Дмитрук! Відсутній.  

 

ДАНІЛОВ В.Б. Я, вибачаюсь, Данілов – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Данілов присутній, плюс. Дякую.  

Дмитрук відстуній, так? Так. 

Захарченко.  

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир Васильович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Іонушас.  

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас Сергій Костянтинович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Кива Ілля. 

 

КИВА І.В. Кива Ілля – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Колєв.  

 

КОЛЄВ О.В. Доброго дня! Колєв – за.  
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ПАВЛЮК М.В. Куницький.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький Олександр – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка. Відсутній.  

Мамоян. Відсутній.  

Медяник. 

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник В’ячеслав – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

 

НЕКЛЮДОВ В.В. Неклюдов Владлен – за 

 

ПАВЛЮК М.В. Михайлюк. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Мінько. 

 

МІНЬКО С.А. Добрый день, уважаемые коллеги. Минько Сергей – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Монастирський.  

 

МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Монастирський Денис Анатолійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Неклюдов. 
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НЕКЛЮДОВ В.М. Добрий день, шановні колеги. Неклюдов Владлен 

Михайлович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Осадчук.  

 

ОСАДЧУК А.П. Доброго дня! Осадчук Андрій Петрович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Павлюк Максим Васильович – за.  

Устінова.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Яцик. Яцик! 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

19 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І відповідно, 19 присутніх.  

Дякую. Порядок денний затверджено.  

Шановні колеги, будемо починати роботу комітету. Перше питання, яке 

ми з вами розглядаємо, це проект Закону про внесення змін.. 

 

ПАВЛЮК М.В.  Я перепрошую, 20.  



6 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 20. Дякую. 

Проект Закону про внесення змін до статті Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання 

діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої 

ради (реєстраційний номер 3354), проект доопрацьований. Поданий народними 

Русланом Олексійовичем Стефанчуком, Олександром Качурою і Юлією Яцик. 

Колеги, значить, другий законопроект також був пов’язаний з ним, це 

альтернативний законопроект 3354 пана Олександра Качури, але він був 

відкликаний за погодженням, щоб ми внесли єдиний погоджений законопроект, 

і саме цей законопроект був проголосований Верховною Радою вже наступного 

тижня.  

Тому, колеги, хотів запитати, чи є Руслан Олексійович Стефанчук на 

зв’язку.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Доброго дня, колеги. Мені надзвичайно приємно вас 

всіх бачити, чудове проведення комітетів через онлайн. Я сподіваюся, що, дай 

Боже, щоб у нас не було більше таких сумних приводів у вигляді коронавірусу і 

інших, але це інтересна ідея. Я спілкувався з колегами з Європейського 

парламенту, приблизно таку ж ідею, вони поширили і на діяльність 

Європейського парламенту. Тому я думаю, що ми будемо більш грунтовно 

освоювати  діджетальні технології. 

Тепер щодо даного законопроекту, я теж дуже вдячний насамперед 

колегам, в тому числі представникам вашого комітету Юлії Яцик, а також 

Олександру Качурі за те, що ми зібралися разом і знайшли компромісне 

рішення щодо цього питання. Питання елементарне і просте. Питання в тому, 

що, на превеликий жаль, і ви це знаєте, деякі керівники державних органів 

виконавчих і інших влад, а особливо деякі керівники державних підприємств, 
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не утрудняють себе відповідями народним депутатам на запити, звернення чи 

інші форми спілкування між парламентарями і представниками інших гілок 

влади. 

І одним з прикладів, який ми мали можливість спостерігати, це на 

офіційний депутатський запит, який був зачитаний в стінах Верховної Ради 

України, був підготовлений мною, а також я думаю, що і ви багато голосували, 

ми отримали елементарну відписку, що ми, народні, які маємо доступ до 

багатьох джерел інформації, є представниками народу, а в мене як в першого 

заступника керівника парламенту є взагалі доступ до переважної більшості 

державної таємниці, ми не можемо отримати елементарної інформації про 

заробітну плату деяких працівників чи членів наглядових рад державних 

підприємств. Враховуючи таку ситуацію, мною було підготовлено два 

законопроекти, оскільки вони слухаються в різних комітетах, це один про 

підвищення відповідальності за ненадання чи надання неправдивої відповіді 

народним депутатам і другий законопроект, який буде слухатися в іншому 

комітеті, це який стосується необхідності декларування цих осіб, відповідно, 

щоб дана інформація була доступна усім без виключення громадянам України.  

І враховуючи це, я якраз хочу повести мову про цей законопроект, по 

якому ми зібралися, це 3354, він враховує деякі особливості правозастосовчої 

практики, тому що ми підняли рішення судів, які були по цій статті в 

адміністративному законодавстві. Ми проаналізували недоліки питань, 

пов’язаних з кримінальними провадженнями, і разом запропонували такі 

концептуальні речі. 

Перше. Ми в Кодексі про адміністративні правопорушення пропонуємо 

розширити об’єктивну частину правопорушення шляхом додання такого виду 

протиправного діяння, як ненадання відповіді народному депутату взагалі, тому 

що там було тільки надання неправдивої інформації. І друга складова – це 

підвищити в 20 і більше разів адміністративну відповідальність за таке рішення 

осіб, які зобов’язані надати оцю інформацію.  
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Крім цього, ми пропонуємо внести зміни до 351 статті Кримінального 

кодексу України "Перешкоджання діяльності народного депутата України та 

депутата місцевої ради" і також в 10 разів збільшити відповідальність 

кримінально-правову у вигляді штрафів щодо такого виду протиправного 

діяння. 

Шановні колеги, я думаю, що, скажімо так, в парламентсько-

президентській республіці, про яку ми завжди говоримо і мріємо, повинно бути 

нормальне відношення до звернення народного депутата як представника 

народу. І я глибоко переконаний, що відповідальність цим не справиш, це 

питання правової культури, але наявність відповідної правової норми і 

адекватної санкції, не в 17 гривень, а нормальної адекватної санкції буде більше 

ретельно змушувати осіб, яким ми адресуємо свої депутатські звернення, 

депутатські запити, реагувати на ті запити і належним чином надавати нам 

інформацію, яка необхідна нам для повсякденної діяльності як парламентарям. 

Тому я звертаюся від свого імені і від імені наших співавторів з 

проханням підтримати цей законопроект і рекомендувати його до розгляду в 

залі.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олексійовичу. 

По-перше, дякую, що ви особисто взяли участь у представленні цього 

важливого законопроекту. Я думаю, що колеги однозначно підтримають саму 

ініціативу. 

Я тоді попрошу В’ячеслава Медяника, власне, сказати позицію 

підкомітету, і після цього, власне, ми можемо коротко обговорити законопроект 

і перейти до голосування.  

Прошу В’ячеславе.  
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МЕДЯНИК В.А. Шановний головуючий, шановні колеги, підкомітет з 

питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронну і 

детективну діяльності на своєму засіданні розглянув проект Закону про 

внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата 

України, Рахункової палати, депутата місцевої ради, поданий народними 

депутатами України Стефанчуком, Качурою та Яцик.  

Щодо висновку підкомітету. Підкомітет повністю підтримує цей 

законопроект і рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні цього законопроекту прийняти за основу та в цілому.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, В’ячеславе. 

Колеги, переходимо до обговорення. Я бачу, що є пропозиція від Андрія 

Осадчука, який хоче сказати кілька слів.  

Будь ласка, прошу, Андрій Осадчук. І Олександр Куницький після нього.  

 

ОСАДЧУК А.П. Дякую, колеги. Дякую, пане Руслане, за ініціативу. 

Я, власне, хотів сказати одну тезу. Ми з колегами по фракції "Голос", 

коли отримали проект пана Стефанчука, ми обговорювали це всередині. І, 

дійсно, це ініціатива про посилення виконавської дисципліни взагалі на всіх 

щаблях державного управління, і, очевидно, що і Руслан Стефанчук, і інші 

депутати, які це ініціювали, робили це вже зі свого особистого досвіду, і, 

власне, презентація законопроекту будувалася на особистому досвіді. 

Але, я думаю, ми маємо пам’ятати, що ця проблематика є значно ширша, 

бо інструменти представницької демократії вони значно ширші, і крім 

депутатів Верховної Ради є тисячі депутатів місцевих рад, які насправді 

працюють ближче з людьми чим депутати навіть Верховної Ради, які 
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вирішують більше місцевих проблем, і в них насправді ті самі виклики, з якими 

стикають іноді депутати Верховної Ради, і навіть вони більші. І це я вам кажу 

відповідально як людина, яка має фактичний досвід депутата місцевої ради, ви, 

напевно, пам’ятаєте, що я 3,5 роки був депутатом Київської міської ради. Тому, 

власне, я підтримую риторику і логіку Руслана Стефанчука і колег, це 

правильно. Але я так само закликаю нас ширше подивитися на цю всю 

проблематику і просто повідомляю, що мною і колегами поданий законопроект 

3381, який насправді запроваджує відповідальність за невиконання законних 

вимог депутата місцевої ради, що, власне, і є продовженням оцієї риторики, яку 

запропонував Стефанчук.  

Тому сьогодні я з певним задоволенням навіть підтримую законопроект 

Стефанчука і колег. Але так само закликаю, напевно, на наступне засідання 

комітету включити 3381 у порядок денний, щоб ми його так само підтримали і 

щоб ми комплексно вирішили оцю проблему виконавської дисципліни у 

взаємостосунках виконавчої влади державних підприємств з представниками 

народу як на рівні Верховної Ради України, так і депутатів місцевих рад, які не 

менш важливі, а в деяких питання, можливо, і навіть більш важливі.  

Отже, я голосую – за. І прошу врахувати мою пропозицію до наступного 

засідання комітету. 

Дуже дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію. 

Я, єдине, наголошу, що в даному випадку мова йде в цьому законопроекті 

про вже існуючу відповідальність. Наскільки я пам’ятаю, у вашому 

законопроекті мова йде взагалі про нову статтю , яку, да, наскільки я пам’ятаю, 

треба… 

 

ОСАДЧУК А.П. Мова йде, що зараз взагалі немає спеціальної статті по 

депутатах місцевих рад, і це є, очевидно, прогалина законодавства. 
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Так, ми пропонуємо запровадити нову статтю Адмінкодексу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Олександр Куницький і прошу вас. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. У меня, коллеги, тоже нет никаких сомнений, что это 

очень важная инициатива, но у меня возникли вопросы по штрафам, по 

ответственности, которую предусматривает этот законопроект. До этого, если я 

не ошибаюсь, у нас шла речь о том, что штраф за невыполнение порядка 170 

гривен, я правильно понимаю?  

 

СТЕФАНЧК Р.О. Да. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Да. А сейчас мы хотим это поднять до 425 гривен.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Ні, не до 400...  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Если я ошибаюсь, поправьте меня. То есть в первом 

случае это будет 425 гривен, повторно – это 850 гривен.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Значить, в законопроекті йде те, що, коли ми 

говоримо про санкції цієї статті, то в першому від 200 до 350 неоподаткованих 

мінімумів, це від 3 тисячі 400 до ……… 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Добре Тоді зараз ці штрафи будуть складати скільки,  

6 тисяч гривень по повторному случаю, якщо не… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, близько 6 тисяч , 5 тисяч 950.  
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КУНИЦЬКИЙ О.О. 5 тисяч 950. А за запит це скільки буде – 17 та 34?  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Ще раз, я не почув. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 17. Олександре, маєш на увазі… 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Смотрите, мы поднимаем штрафы до какой сумы, от 

в первом случае, если должностное лицо не выполняет, не отвечает на запрос, 

сколько будет оплачено, скільки буде штраф складати?  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. 6 тисяч гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До 6 тисяч.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. До 6 тисяч гривень. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Добре. Все у мене немає питань. 

Дякую. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. У меня есть вопрос.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Максиме, так.  

Прошу.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Я полностью поддерживаю и всех авторов, которые 

подавали эти законопроекты, в частности уважаемого Руслана Алексеевича. 

Вопрос вот в чем. Смотрите, мы имеем дело вот с конкретным вопиющим 

примером, речь идет о "Нефтегазе". Я полностью разделяю справедливое 
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возмущение. Ну, давайте вот посмотрим, что происходит. Первый раз послали 

запрос Коболеву, он не отвечает, получил штраф… (Не чути) 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Дозвольте відповім. Я одразу при презентації цього 

законопроекту наголошував, що одною відповідальністю ми не вирішимо це 

питання. Це одне з питань. І тому паралельно я запускаю ще один проект  3355-

1, який буде зобов'язувати декларуватися всіх осіб, які знаходяться на цих 

посадах, тому що ви знаєте, що раніше вони були поза декларуванням. Крім 

цього, він зобов’язує навіть по іноземних наших колегах викладувати цю всю 

інформацію на офіційних сайтах тих національних компаній, де вони є.  

Тому ми комплексно можемо вирішити цю проблему, хоча я з вами 

погоджуюся, що, можливо, тут треба виходити з філософії. Я вам скажу, яка 

філософія існує в зарубіжних країнах. У деяких країнах, зокрема Північної 

Європи, розмір штрафу, ви абсолютно вірно говорите, він нефіксований, він 

залежить від річного заробітку особи. І тому, коли хтось порушує правила 

дорожнього руху, наприклад, в одній з країн Європи, він не отримує 

фіксований штраф, він отримує штраф відповідно до свого річного заробітку. 

Але це абсолютно інша філософія відповідальності. На превеликий жаль, в 

Україні вона прив’язана до стандартних цифр, до  мінімальних споживчих… 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Уважаемые коллеги, смотрите тут же вопрос не 

только в том, чтобы каким-то образом узнать цифры дохода главы "Нефтегаза", 

допустим, и вопрос не в том даже, чтобы его наказать. Вопрос в том, что мы 

наблюдаем, к сожалению, это относится к депутатам всех фракций, некоторое 

……… отношение к депутатскому корпусу. Я бы назвал это пренебрежение. И 

тут вопрос в том, вот что мы делаем дальше, мы дважды запросили, человек 

дважды не ответил, заплатил штраф и все. Наши действия какие? Вот народный 

депутат посылает третий запрос, предположим…  
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НЕКЛЮДОВ В.М. Максим, я прощу прощенья, ты предлагаешь, чтобы в 

случай, например, если повторно не исполняется, нет ответа и игнорируются 

запросы депутатов, внести изменения уже в Уголовный кодекс, да,  уголовную 

ответственность? 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Смотрите, это можно обсуждать, но надо как-то 

строже поджимать. Но представьте себе, мы завтра будем запрашивать про 

каких-то больных детей, про какие-то препараты для онко…, про вещи, 

которые имеют жизненно важное значение, а нам какой-то чиновник, какая-то 

скотина просто не отвечает.  

 

ОСАДЧУК А.П.  Якщо дозволите, я прокоментую Максиму. 

Дивіться, я погоджуюся з Русланом Стефанчуком, це більш таке 

філософське питання, те, як ви задаєте його, воно більш подібне на середню 

школу. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Мы –  парламент, мы осуществляем контроль.  

 

ОСАДЧУК А.П. Якщо дозволите. Те, як ви ставите питання, воно подібне 

на середню школу, де хуліган не припиняє хуліганити, і треба там його якось 

карати, виганяти і так далі. Якщо дозволите, я прокоментую.  

 

ОСАДЧУК А.П. Є більшість, розумієте, яка ………, Кабінет Міністрів.  

Якщо, наприклад, якийсь державний орган і …………….. воно 

білльш…………. І є, власне, підстава для того, щоб парламентська більшість 

……… перед урядом… (Не чути)  

  

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Андрей, так вы в оппозиции, я ваши права 

защищаю. Это я …………, а вы оппозиция.  
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ОСАДЧУК А.П. Я просто вам кажу, що адміністративна відповідальність 

може бути лише причиною для подальших політичних розмов. Розумієте, це не 

може бути причиною для якихось там кримінальних дій і так далі, бо якоїсь 

суттєвої суспільної небезпеки в цьому немає. Це виключно его депутата, що 

йому не відповіли. Але, якщо ми говоримо про депутатів Верховної Ради, якщо 

ми говоримо про державні підприємства або державні установи, саме для цього 

є вплив на уряд через парламент, який має працювати з цими посадовцями. 

Тобто лінійна залежність не депутат-чиновник, а депутат, він - законодавець. 

Депутат звернувся… 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Андрей, депутатский запрос і звернення –  это один 

из инструментов осуществления депутатами своей депутатской деятельности.  

 

ГАЛУШКО М.Л. Смотрите, основа депутата – защита прав и свобод 

граждан, ну, о чем вы говорите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми всі говоримо про одне й теж саме, колеги, давайте 

зробимо цей крок: підвищимо адміністративну відповідальність… 

(Загальна дискусія) 

 

ГАЛУШКО М.Л.. Я предлагаю ……….. ответстенность вводить. Потому 

что, действительно, никто… 

НЕКЛЮДОВ В.М. Нет, идея у Максима хорошая, может быть, тогда 

ввести еще дополнительно часть тогда, если не согласны коллеги из "Голоса", 

ввести уголовную ответственность, тогда еще в дополнительную часть ввести, 

если систематическая, да, если есть рецидив, то уголовная ответственность 

должна быть. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. …Кримінального кодексу, колеги.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Мы можем иначе сформулировать этот момент, мы 

можем сформулировать, ну, уголовная ответственность, то есть немножко 

разные вещи, и, уважаемый Руслан, здесь не совсем корректно ссылаться на 

Европу, потому что в Европе любой чиновник ответит, то есть в пределах 

этики, это даже не вопрос регулятора закона. 

Я бы предложил что: дважды не ответил на запрос – это является поводом 

для пересмотра вопроса о занимаемой должности. Есть какой-то 

подчиняющийся Кабинету Министров орган, вот Кабмин назначил какого-то 

чиновника, допустим, главу…  

 

ГАЛУШКО М.Л. Это как минимум. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. То есть мы задаем вопрос дважды, чиновник 

дважды не отвечает, Кабмин должен принять решение о его увольнении либо 

продолжении работать. Если Кабмин принял решение его оставить, у нас уже 

вопросы возникают к Кабинету Министров, то есть мы каким-то образом эту 

вертикаль замыкаем. А просто два запроса заслали и получили в бюджет 20 

тысяч гривен – ну, ни о чем.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Максиме!  

 

ЯЦИК Ю.Г. Коллеги, разрешите я вам скажу. 

Коллеги, именно поэтому, потому что, действительно, отдельные 

замечания Максима Бужанского, в одном из законопроектов мы предлагали как 

один из видов наряду с наказанием предусмотреть общественные работы и 

заборона займати певні посади в певних державних органах.  
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Тому как вариант, может быть, в дальнейшем мы вернемся к этому 

предложению. Это я, наверное, больше Руслану Стефанчуку адресую, вы 

поняли, о чем я говорю. Может быть, это как один из вариантов вот этой вилки: 

минимум –  штраф, максимум –  отстранение или там заборона займати посади,  

как вид административной ответственности. 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні колеги, я багато з чим погоджуюся… 

 

УСТІНОВА О.Ю.  Колеги, можна я, я просто руку вже тримаю дуже 

довго, вже навіть відео включила. Я дуже перепрошую, пане Руслане. Правда, 

чесно, можна, буквально секундочку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вас не видно, тому, Саша. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Ні-ні, я вже вам надсилала, Денисе… 

(Загальна дискусія) 

 

УСТІНОВА О.Ю. Колеги, дивіться. 

(Загальна дискусія) 

 

УСТІНОВА О.Ю. Я як опозиція, дякую Максиму, який підняв це 

питання, мабуть, найбільше страждаю від того, що на наші запити ніколи ніхто 

не відповідає, і навіть я вам скажу, притягнути до будь-якого штрафу майже 

неможливо Доводиться ходити самим з посвідченням і отримувати інформацію, 

якщо є така можливість.  

Але, колеги, ви знаєте, я просто знаю, дивіться, поки у нас немає 

електронного нормального документообігу, поки не можна довести, що справді, 

наприклад, тоді-то зайшов лист, тоді-то, наприклад, він був розписаний в 

кожній установі ви розумієте, вибачте, це може отримати хтось з клерків на 
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вході, да, тому що зазвичай всі пишуть на керівника органу, не знаю, будь-

якого, не знаю, там  Кабінету Міністрів підпорядкованого або там міністру, 

отримує хто –  отримує це все канцелярія. І я вважаю, не дуже доречним, що 

керівник, не знаю, міністр, наприклад, має нести відповідальність за те, що в 

канцелярії хтось це вчасно, наприклад, не розписав або не повідомив. От я вам 

скажу, я вже чекаю, вже напам’ять знаю всіх працівників канцелярії 

Міністерства оборони, і вони мені розказують, що вони два тижні просто не 

можуть фізично там підписати, наприклад у міністра, тому що його там немає,  

підписати документи.  

Тому, мені здається, що посилення відповідальності – так, я дуже це 

підтримую. Але там, не знаю, кримінальна відповідальність або відсторонення, 

поки в нас у нас немає нормальної системи документообігу, в якій можна 

повністю все документувати, це передчасно.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Руслане Олексійовичу, будь ласка, ми вас перебили.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні колеги, я, знаєте, я багато з чим погоджуюся, 

про що ви говорили, тому що, скажемо так, демократія – це завжди торжество 

процедур, і порядок повинен бути передбачений, особливо коли ми говоримо 

………. між органами державної влади. І тут я з Максимом Аркадійовичем 

погоджуюся не на 100, а на 300 відсотків.  

Інше питання, чи покладаємо ми на адміністративну відповідальність, яка 

передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення 1984 року 

народження, от таку важливу місію, як здійснювати політичний вплив на ті чи 

інші посади. І тут я погоджуюся з пані Олександрою, що, коли це питання вже 

переходить  в площину ………., що будь-яке рішення йде в суд, якраз питання 

доказової бази того, що хтось отримав, чи його не підставили, чи йому не 
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надали, чи як воно повинно впиратися в процедури, які існують між цими 

органами. От коли будуть налагоджені ці питання, коли буде налагоджена 

доказова база, коли ви можете прийти в суд і показати електронно, що вас 

…………, і справді, тут є умисел чи невиконання, чи ще якісь речі, тоді, 

безперечно, можемо говорити про підвищення цієї відповідальності.  

А поки тут є можливості маніпуляцій і зловживань, я вважаю, що якраз 

адміністративна відповідальність на цьому етапі може бути першим, але 

недостатнім …….. Далі давайте думати разом, давайте зробимо перший крок, 

подивимося, от як воно працює, а далі разом запропонуємо оці всі зміни і 

удосконалимо парадигму відносин між парламентом і іншим органами влади.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олексійовичу. 

 

ОСАДЧУК А.П.  Можна ще одне слово про парадигму. Насправді, я 

нагадаю всім, що всі посадовці, вони працівники, вони підпорядковуються 

Кодексам законів про працю. І в їхніх посадових обов’язках є в тому числі їх 

обов’язок за законом виконувати законні вимоги депутата Верховної Ради або 

депутата місцевої ради. Тому, я думаю, тут парадигмою і продовжуємо 

відповідальність, і те, про що каже шановний Руслан, є те, що за Трудовим 

кодексом є два види стягнень –  догана і звільнення. А підставою для догани і 

звільнення є що? Неналежне виконання своїх посадових обов’язків.  

Відповідно, якщо за цієї адміністративною статтею посадовець буде 

притягнутий більш ніж один раз до відповідальності і чинності набуде рішення 

суду про адміністративне стягнення, відповідно до Трудового кодексу це буде 

однозначно підстава мінімум для догани, а максимум для звільнення. І це, 

власне, те, про що ми всі говоримо. Це не питання якоїсь кримінальної 

відповідальності. Чиновники, які погано працюють, вони не мають займати свої 

посади. Відповідно те, що ми зараз обговорюємо, і те, що ми пропонуємо, 
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власне, і активує процес легального і швидкого звільнення з посади таких 

чиновників. От і все. 

Дякую. 

 

ГАЛУШКО М.Л. На самом деле есть практика, что протокол про 

коррупцию составляют в отношении чиновников, которые не надают вовремя 

ответы там на запити, все остальное. То это тоже надо учитывать. 

 

УСТІНОВА О.Ю.  Подождите, коррупция, протоколы про коррупцию – 

это другое. И давайте мы не будем сейчас… 

 

ГАЛУШКО М.Л. А я вам скажу, что есть практика, и наши службы 

направляют такие дела в суд. Поэтому это надо тоже рассматривать и 

учитывать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, єсть. Рухаємося далі, колеги. 

Значить, я пропоную завершити обговорення. Додам лише те, що крім 

матеріальної сторони, да, ми говоримо зараз про зміст Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, про статтю Кримінального кодексу,  я можу 

сказати про те, що дуже важлива реалізація, практика реалізації. Тобто коли ми 

дійсно, наприклад, ми проаналізували по криминальной статье, яка зараз вже 

існує,  за останні роки було лише одне провадження. Хоча я думаю, що питання 

невиконання законних вимог народних депутатів було значно більше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так само ситуація стосується по КУпАПу. Я думаю, що 

дійсно це має бути налаштована практика реалізації нормальної, і тоді вже 

можемо говорити далі. 

Колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування ухвалити 

висновок комітету та рекомендувати Верховній Раді України ухвалити 
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законопроект 3354 за основу та в цілому, як було озвучено профільним 

підкомітетом.  

Пане Максиме Павлюк, прошу провести підрахунок голосів. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Володимир Арешонков – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Бакумов. 

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Бородін. Відсутній. 

 

ПАВЛЮК М.В. Бужанський. Мікрофон! 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Бужанський – за, із зауваженням, что перед вторым 

чтением нужно будет доработать. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Чекайте, так а ми ж затверджуємо і в цілому голосуємо. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. А, в цілому? Ну, хорошо, "за", но были замечания. 
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ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Галушко. 

 

ГАЛУШКО М.Л. Галушко – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Данілов. 

 

ДАНІЛОВ В.Б. Данілов Віталій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Дануца. 

 

ДАНУЦА О.А. Дануца Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дмитрук. 

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Іонушас. 

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас Сергій Костянтинович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Кива. 



23 

 

 

КИВА І.В. Кива – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Колєв. 

 

КОЛЄВ О.В. Колєв Олег – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Куницький. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка. 

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – за репресивні заходи відносно лєнтяїв, 

які не хочуть працювати по закону. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую, Григорій Миколайович, за вашу позицію. 

Мамоян. Відсутній. 

Медяник. 

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Михайлюк. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мінько. 
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МІНЬКО С.А. Мінько Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Монастирський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Монастирський Денис Анатолійович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Неклюдов. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій Петрович. Я би, звичайно, рекомендував 

голосувати тільки в першому читанні, але так як питання поставлено у 

першому і в цілому, я все-таки – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович, голосую – за. 

Устінова. 

 

УСТІНОВА О.О. Устінова Олександра Юріївна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. Одноголосно, Денис Анатолійович: 23 – за, 2 

відсутніх. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максиме. Рішення прийнято. Руслан 

Олексійович, дякую вам за те, що доєднались… 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні колеги, я хочу насамперед подякувати вам. І, 

справді, це перший крок, але цей поступ ми пройдемо із честю. І я готовий 

розглянути і долучитися до всіх інших ініціатив, які будуть у вашому комітеті у 

цьому напрямку. Ми наведемо порядок у відносинах. Дякую всім. Гарного 

засідання. Ще раз дякую, до побачення.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо щиро. 

Колеги, 3354-1 законопроект народного депутата Качури був учора 

відкликаний, тому ми його не будемо розглядати, як я вже сказав на початку. 

Законопроект 2669, переходимо, законопроект про внесення змін до 

статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поданий 

народним депутатом Анатолієм Остапенком. Пане Анатолій, я бачу, що ви були 

на зв’язку. 

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Так-так, доброго дня, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам слово для представлення вашого законопроекту. 

Ми спеціального поставили його разом із першим законопроектом, тому що він 

дійсно має спільне походження. Прошу. 

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Доброго дня ще раз. Я хочу зазначити,  як відомо 

всім, що адвокатський запит є основним інструментом для адвокатів. Саме за 

допомогою адвокатського запиту отримується необхідна інформація та копії 

документів для надання правової допомоги клієнту. Часто посадові особи 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
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установ, організацій відповіді на адвокатські запити не надають, відповідь 

направляють неповну або порушують строки її надання. 

На сьогодні в частині п’ятій статті 212-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення встановлено відповідальність за ненадання 

відповіді на адвокатський запит у розмірі від 25 до 50 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян. Однак вказано, штрафна санкція не спонукає 

посадових осіб органів влади належно виконувати норми закону. А тому я 

пропоную збільшити санкції та встановити штрафи від 50 до 200 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті 

буде… така вартість 52 тисячі 500 гривень до 210 тисяч 200 гривень. 

На мою думку, запропонований законопроект підвищить, підвищення 

розміру забезпечить належне виконання вимоги статті 24 Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність", а також забезпечить реалізацію 

адвокатів своїх прав, які передбачені у цій статті.  

Також у практиці наявні випадки повного ігнорування адвокатських 

запитів. Тому вважаю за доцільне доповнити статтю 212-3 словами "ненадання 

інформації" перед словами "неправомірна відмова у наданні інформації" – і далі 

по тексту – "за статтею, що надасть можливість притягувати до 

адміністративної відповідальності посадових і службових осіб органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій".  

Хочу зауважити, що в цілому Головне науково-експертне управління 

підтримує пропоновану мною пропозицію, а тому прошу підтримати мій 

законопроект. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, В’ячеслав Медяник, голова підкомітету. 

Була позиція, прошу, озвучте. 
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МЕДЯНИК В.А. Шановний головуючий, шановні колеги, дивіться, суть 

законопроекту – це забезпечення належного виконання посадовими особами 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій щодо вимог статті 24 Закону України "Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність". Висновок: Головне науково-експертне управління за 

результатами розгляду у першому читанні вважає, що проект може бути взагалі 

прийнятий за основу. А висновок підкомітету: із врахуванням викладеного 

вноситься пропозиція комітету рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у першому читанні цього законопроекту взагалі його 

прийняти за основу. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дяку, колеги.  

Дещо схожий законопроект стосується адвокатських запитів, тому 

подібне. Давайте обговоримо, якщо в когось є пропозиції для обговорення. Але, 

в принципі, ми стосовно першого питання також багато в чому торкнулися суті 

цього законопроекту. Прошу, якщо хтось хоче висловитись, якщо ні, пропоную 

переходити до… 

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас Сергій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Сергію. 

 

ІОНУШАС С.К. Хочу дуже коротко зазначити, що наразі ця проблема 

актуальна. Я як адвокат, який призупинив адвокатську діяльність на час 

виконання обов’язків народного депутата, хочу підтримати Анатолія Остапенка 

з цим законопроектом і пропоную підтримати гарну ідею, тому що вона 

дозволить більш якісно виконувати обов’язки адвокатам. 

Дуже дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Ще хтось хоче виступити, колеги? 

 

Алєксєєв С.О. Дозвольте? Шановні колеги, повністю підтримую цей 

законопроект, але його вважаю дуже коротким, змістовним і простим. І 

пропоную поставити не лише за основу – і в цілому, тому що до другого 

читання там нема що додати. І, дійсно, жахливий стан із відповіддю на 

адвокатські запити, і посилення відповідальності дуже актуальне. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

З того, що я хотів би висловитися з цього питання. Є дві пропозиції: за 

основу та в цілому, за основу, точніше, за основу та в цілому. Я скажу так, що є 

точка зору, що, можливо, треба доопрацювати, ще подумати, щоб а) санкції і 

узгодженості їх, а б) можливо, навіть удосконалення кримінальної 

відповідальності щодо ненадання відповіді. Про це також ми обговорювали 

попередньо з нашими колегами. Саме тому і була пропозиція за основу в цьому 

випадку розглянути. Але, як ви знаєте, якщо буде згода Верховної Ради, то 

ніщо не заперечує там, і буде згода всіх фракцій, за основу і в цілому в цьому 

випадку. Але традиційно ми все ж таки такі законопроекти проходимо у два 

читання. Тому отака була пропозиція. 

Хтось ще хоче висловитися, колеги? Тоді переходимо до голосування. 

Переходимо до голосування. 

Колеги, я ставлю тоді на голосування пропозицію, озвучену підкомітетом, 

значить, щодо того, щоб ухвалити висновок комітету і рекомендувати 

Верховній Раді законопроект про внесення змін до статті 212-3 КУпАПу 

(реєстраційний номер 2669) прийняти за основу. Хто за таке рішення, прошу 

визначатись. 
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Пане Максиме, прошу провести підрахунок голосів. 

 

ПАВЛЮК М.В. Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Володимир Арешонков – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Бакумов. 

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Бородін. Відсутній. 

Бужанський. Максим Аркадійович! 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Бужанський – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Галушко. Галушко відсутній. 

Данілов. 

 

ДАНІЛОВ В.Б. Данілов – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Дануца. 

 

ДАНУЦА О.А. Дануца – за. 
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ПАВЛЮК М.В. Дмитрук. 

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Іонушас. 

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас Сергій Костянтинович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Кива. 

 

КИВА І.В. За. 

 

ПАВЛЮК М.В. Колєв. 

 

КОЛЄВ О.В. Колєв – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Куницький. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка. Мамка відсутній. 

Мамоян. 
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ПАВЛЮК М.В. Відсутній. 

Медяник. 

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник В’ячеслав – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Михайлюк. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мінько. 

 

МІНЬКО С.А. Мінько Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Монастирський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Монастирський Денис Анатолійович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Неклюдов. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій Петрович – за. 

  

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – за. 

Устінова. 
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УСТІНОВА О.О. Устінова Олександра Юріївна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Одноголосно, Денис Анатолійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, вам, колеги.  

Йдемо далі. 

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Дякую, дякую, колеги, вибачайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую вам, пане Анатолію, за те, що ви доєдналися. 

Законопроект 2580 про внесення зміни до КУпАП щодо посилення 

адмінвідповідальності за порушення держстандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів народного депутата Євгенія Шевченка. Ми вже 

тричі його, скажемо так, вносили на комітет, там получалось – не получалось 

певним часом взяти участь автору законопроекту. Чи є зараз на зв’язку пан 

Євген Шевченко? Немає. 

Чи були, я хочу запитати у секретаріату, чи були представлені… 

 

ГАЛУШКО М.Л. Хочу, я извиняюсь, у меня проблема со связью. Я – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Галушко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До попереднього, да? 
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ГАЛУШКО М.Л. Да-да, так, так, так. Кричал, кричал, но никто не 

слышал. Сейчас восстановилась связь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.  

Колеги, Євгена, я так розумію, немає. Я хотів запитати у секретаріату, чи 

були листи від Шевченка щодо розгляду цього питання відносно цього 

законопроекту? 

 

ДРАП’ЯТИЙ Б.Є. Доброго дня, Денис Анатолійович. Драп’ятий Богдан. 

Листи всім надіслані, листи-запрошення всім народним депутатам були 

надіслані у встановлений законом термін. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи була ..……. з проханням, можливо, відкласти 

розгляд абощо? 

 

ДРАП’ЯТИЙ Б.Є. Відповідей не отримували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, ми тричі виносимо цей законопроект. Тому я пропоную його 

розглянути все ж таки. Будь ласка, прошу тоді народного депутата Миколу 

Галушка доповісти або В’ячеслава Медяника. Хто з вас? 

 

ГАЛУШКО М.Л. Я передаю слово Вячеславу Медянику, потому что он 

больше этим занимался, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, суть законопроекту, коротко про нього, і 

позиція підкомітету, комітету відповідно що пропонується. Оскільки ми вже 

тричі його розглядаємо і, на жаль, ……… 

Будь ласка. 
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МЕДЯНИК В.А. Да, доброго дня ще, шановні колеги. Підкомітет з питань 

законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної 

діяльності на своєму засіданні розглянув поданий проект Закону про внесення 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення адміністративної відповідальності за порушення державних 

стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. 

Щодо цього законопроекту. Є велике зауваження та застереження. Що 

саме? Викликає зауваження пропозиція щодо збільшення  розміру штрафу для 

громадян від 200 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, для 

суб’єктів підприємницької діяльності – від 500 до тисячі неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, оскільки запропоновані штрафи значно вищі, ніж 

за вчинення кримінальних правопорушень. Так для порівняння: за вчинення 

крадіжки, частина перша статті 185 Кримінального кодексу України, 

передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян; за вчинення грабежу, частина перша статті 186 

Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді штрафу від 

50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за вчинення 

шахрайства, частина перша 190-ї Кримінального кодексу України, передбачено 

покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів  громадян. 

Тому з урахуванням викладеного підкомітет буде рекомендувати 

повернути цей законопроект його суб’єкту права законодавчої ініціативи до 

опрацювання. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане В’ячеславе.  

Колеги, чи є потреба обговорення цього питання? 

 

ГАЛУШКО М.Л. Одну фразу буквально хотел бы сказать. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Максиме. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Я, кстати, обратил внимание. Здесь почему-то 

перечислены граждане, которые нарушают какие-то нормы, к ним применяются 

cанкции, перечислены коммерческие предприятия, которые нарушают какие-то 

нормы, к ним применяются санкции. Но я не увидел здесь никакой 

ответственности местных властей… 

 

МЕДЯНИК В.А. Там є посадові особи. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. … и какие-то санкции к ним, если они применяют 

какие-то нормы. Поправьте меня, если я не прав. 

 

ГАЛУШКО М.Л.  Там є посадові особи перечислені. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Перечислены, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропоную переходити до голосування і 

ухвалити висновок комітету та рекомендувати Верховній Раді законопроект 

№2580 про внесення зміни до КУпАП щодо посилення адмінвідповідальності 

за порушення держстандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів відправити на доопрацювання автору.  

Будь ласка, прошу, Максим, організувати голосування. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую, Денисе Анатолійовичу. 

Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за висновок комітету. 
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ПАВЛЮК М.В. Арешонков. Арешонков відсутній. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Ні-ні, Арешонков Володимир – за, а не відсутній. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Бакумов. 

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Бородін. Відсутній. 

Бужанський. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Максим Бужанський – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Галушко. Звук пропав. 

 

ГАЛУШКО М.Л. Микола Галушко – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Данілов. 

 

ДАНІЛОВ В.Б. Данілов – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. За? 

 

ДАНІЛОВ В.Б. За, за – Данілов. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Дануца. 
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ДАНУЦА О.А. Олександр Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дмитрук. 

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Володимир Захарченко – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Іонушас. 

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас Сергій Костянтинович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Кива. 

 

КИВА І.В. Кива – за. И, честно говоря, надоело заниматься обсуждением 

подобного спама. Я поехал готовить праздник 9 мая, честь имею. 

 

ПАВЛЮК М.В. Колєв. 

 

КОЛЄВ О.В. Колєв – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Куницький. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка. Відустній.  
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ПАВЛЮК М.В. Мамоян. Відсутній. 

Медяник. Медяник! 

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Михайлюк. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мінько. 

 

МІНЬКО С.А. Мінько Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Монастирський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Монастирський Денис Анатолійович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Неклюдов. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій Петрович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – за. 

Устінова. 
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УСТІНОВА О.О. Устінова Олександра Юріївна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка. 

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. Одноголосно, Денис Анатолійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максиме.  

Колеги, переходимо до наступного питання. Хочу 

проінформувати…………………. у будь-якому разі ми… 

 

ПАВЛЮК М.В. Виключіть мікрофони, не чути Анатолійовича. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чути? Ми переходимо до наступного питання. 

Законопроект 2581 про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо 

кримінальної відповідальності керівників лісових господарств за 

необґрунтовану вирубку лісів), внесений народним депутатом Дмитром 

Костюком та Віктором М’яликом. Наскільки я знаю, Віктор М’ялик є на 

зв’язку. Якщо є, будь ласка, включіть, будь ласка, мікрофон для того, щоб 

представити законопроект.  

Чи є автор Віктор М’ялик? Віктор, я бачу, що є. 

 

М’ЯЛИК В.Н. Да-да, я вибачаюсь, трошки… Дивіться, є Закон 2581-1 – 

альтернативний закон, який я подав. Це касається мого округу Поліського 
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краю, де саме більше у нас лісників. І там у нас лісників від 2 до 5 позбавлення 

волі. Я прошу змінити, і щоб їх з роботи звільняти, щоб не садити в тюрму, бо 

там многодетные семьи, багато там і просять. Щоб звільняти, але не садити їх. І 

ми альтернативний закон, прошу підтримати саме альтернативний цей закон чи 

доопрацювати його, може.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Будь ласка, хто там, Олександр Дануца, позицію підкомітету щодо цього 

питання. 

 

ДАНУЦА О.А. Дякую, колеги.  

Щодо альтернативного законопроекту,  підкомітет розглянув і є кілька 

зауважень, я, з вашого дозволу, їх озвучу. 

Перше. Це неправильне викладення диспозиції та санкцій статті. Зокрема, 

відповідно до правил законодавчої техніки абзац, в якому викладається санкція 

статті особливої частини Кримінального кодексу, починається словом 

"карається". Запропоноване проектом частини четвертої статті 246 запроваджує 

новий вид відповідальності – персональну відповідальність керівника у вигляді 

покарання, що не є передбаченим діючою редакцією Кримінального кодексу. 

Друге. Невідповідність термінів, що вжиті в законопроекті, тим, які 

вживаються у тексті Кримінального кодексу. Я тут зараз перелічу. Якщо якісь з 

них зацікавлять, тоді я розшифрую. 

Третє. Неврахування значення суспільно небезпечних наслідків 

здійснення злочину. 

І четверте. Це невизначеність запропонованих ознак складу злочину. 

Власне, забігаючи наперед, основний законопроект містить рівно ті ж 

приблизно зауваження.  
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Тому підкомітет, розглянувши ці обидва законопроекти – і 2581, і 2581-1 

– пропонує повернути авторам на доопрацювання. ГНЕУ пропонує взагалі 

відхилити. 

Рішення підкомітету: повернути авторам на доопрацювання ці 

законопроекти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які законопроекти – і основний, і альтернативний? 

 

ДАНУЦА О.А. Так, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, прошу тоді вступити в обговорення, якщо є таке бажання. Дійсно, 

ми дивилися і від себе прокоментувати. Пане Вікторе, зрозуміла вашу 

ініціативу, але її треба буде ще окремо обговорити. Якщо ви вважаєте її за 

потрібне, потрібно буде серйозно перепрацювати і доопрацювати ці 

законопроекти, долучимо на, скажімо так, повторно вже його вносити. 

Колеги, немає пропозицій інших Я тоді ставлю на голосування ухвалити 

висновок комітету та рекомендувати Верховній Раді законопроекти 2581 та 

2581-1 відправити на доопрацювання авторам. Прошу визначатись щодо такої 

пропозиції.  

Пане Максиме, прошу провести підрахунок голосів. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. Чути мене? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чути. 

 

ПАВЛЮК М.В. Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за висновок підкомітету. 
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ПАВЛЮК М.В. Арешонков. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Володимир Арешонков – за. І дуже серйозне 

доопрацювання має бути. 

 

ПАВЛЮК М.В. Бакумов. 

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Бородін. Відсутній. 

Бужанський. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Бужанський – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Галушко. 

 

ГАЛУШКО М.Л. Микола Галушко – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Данілов. 

 

ДАНІЛОВ В.Б. Данілов – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дануца. 

 

ДАНУЦА О.А. Олександр Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дмитрук. Дмитрук! 
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ДМИТРУК А.Г. За. 

 

ПАВЛЮК М.В. Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Володимир Захарченко – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Іонушас Сергій. 

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Кива. Організовує свято. 

Колєв. Колєв, мікрофон! 

 

КОЛЄВ О.В. Колєв – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Куницький. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка. 

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамоян. Відсутній. 

Медяник. Медяник! Відсутній. 

Михайлюк. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за. 
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ПАВЛЮК М.В. Мінько. Мікрофон. Увімкніть мікрофон! 

 

МІНЬКО С.А. Мінько Сергій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Монастирський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Монастирський Денис Анатолійович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Неклюдов. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – за. 

Устінова. 

 

УСТІНОВА О.О. Устінова Олександра Юріївна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Одноголосно, Денис Анатолійович – 21. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Останній законопроект сьогоднішнього дня, це законопроект 3127 про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо питання сплати 

винагороди викривачу. Автор – народний депутат, декілька народних депутатів, 

перший – Олександр Ткаченко. Я так розумію, що пан Олександр не зміг 

попасти на засідання комітету. Є позиція Юлії, тобто є лист від Олександра 

Ткаченка з проханням розглянути його на комітеті без його участі. І тут у нас 

два варіанти, залежить від позиції підкомітету. Законопроект поки що не 

включений в порядок денний. Пані Юля, ваша позиція. Ми або включаємо, 

підтримуємо його, або рекомендуємо, будемо рекомендувати просто не 

включати до порядку денного.  

Прошу, пані Юлія Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Да, дякую, Денисе Анатолійовичу.  

Дійсно, такий лист надійшов. На засіданні підкомітету цей законопроект 

був опрацьований. Даним законопроектом пропонується внести зміни до 

Кримінального процесуального кодексу, який регламентує виплату винагороди 

викривачам корупції.  

З огляду на зміст законопроекту, надійшло багато зауважень від 

Верховного Суду України, від правоохоронних органів, які висловлюють такі 

слушні застереження, оскільки ухвала про виплату винагороди викривачам 

корупції виноситься окремо одночасно з вироком, проте такий вирок може бути 

оскаржений до апеляційно-касаційної інстанції. А весь цей механізм в 

Кримінальному процесуальному кодексі взагалі не узгоджений. Крім того є 

певні ризики відкриття інформації про так званих залегендованих викривачів 

корупції у зв’язку з винесенням відповідної ухвали.  

Тому підкомітет вважає, що такий законопроект є, ну, таким сирим, 

скажімо, і рекомендує автору повернути його на доопрацювання. А оскільки він 
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не включений до порядку денного, то ми вважаємо, що включати його 

недоцільно і передчасно. І пропонуємо доопрацювати його спільно в комітеті.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Денис Анатольевич, я хотел бы уточнить у 

уважаемой Юлии Григорьевны. Речь идет о том, что вознаграждение 

выплачивается с вынесением решения суда или по зачислению денег в бюджет? 

Ну, не получается ли так, что вынесено решение суда, выкрывач получил свои 

10 процентов, а деньги в бюджет не попали никогда?  

 

ЯЦИК Ю.Г. Смотрите, история такая. Одновременно с вынесением 

приговора судом первой инстанции выносится определение о выплате 

вознаграждения выкрывачу. Но такой приговор может быть обжалован. И вы 

правильно говорите…  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А.  Это я понимаю. Нет, это неприемлемо.  

 

ЯЦИК Ю.Г. Вы можете устоять, устоять в вышестоящих инстанциях, а 

его могут отменить, вынести оправдательный приговор, частично где-то 

удовлетворить.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А.  Да дело даже не в этом. То есть решение суда – это 

бумага до тех пор, пока деньги не попали в бюджет. …и ничего не получить.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановний пан Максим, можу відповісти вам на ваше 

запитання. Коли приймали цей закон, саме була моя правка, щоби винагороду 

викривачу сплачували з коштів, які фактично надійшли до бюджету.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Я помню ее…  
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АЛЄКСЄЄВ С.О. Ця правка не пройшла. І тому зараз є діюча норма, 

відповідно до якої кошти виплачуються як би  ….……., просто вирок суду і 

кошти. Вони можуть ніколи не надійти до бюджету, а викривач вже отримає 

свою винагороду.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Это неправильная позиция.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Неправильно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, колеги.  

Я тоді пропоную озвучити позицію, ухвалити висновок комітету не 

включати до порядку денного даний законопроект, а відправити його автору на 

доопрацювання. Мова іде про законопроект 3127.  

Прошу пана Максима провести підрахунок голосів і врахування.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. Розпочинаю.  

Алєксєєв.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за проект висновку підкомітету.  

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Арешонков Володимир – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Бакумов. Відсутній. Бакумов! Відсутній.  

Бородін. Відсутній.  

Бужанський.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Бужанський – за. 
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БАКУМОВ О.С.  Бакумов – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Вас не видно. Дякую.  

Галушко.  Відсутній. 

Данілов.  

 

ДАНІЛОВ В.Б. Данілов – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дануца. 

 

ДАНУЦА О.А. Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дмитрук.  

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Захарченко.  

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В.  Володимир Захарченко – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Іонушас.  

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Кива.  Відсутній.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Колєв.  
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КОЛЄВ О.В. Колєв – за.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Мамка.  

 

МАМКА Г.М. Мамка – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Мамоян. Відсутній.  

Медяник.  Відсутній.  

Михайлюк. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Мінько.  

 

МІНЬКО С.А. Мінько Сергій – за решение подкомитета.  

 

ПАВЛЮК М.В. Монастирський.  

 

МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Монастирський Денис Анатолійович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Неклюдов.  

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Осадчук.  

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій Петрович – за. 
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ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – за.  

Устінова.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Яцик.  

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Денис Анатолійович, одностайно – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Максиме.  

Колеги, ми вичерпали перелік законопроектів на це засідання комітету. 

Так, дійсно, ми поставили деякі проекти, які, ну, так би мовити, ми пройшли і їх 

відправили на доопрацювання. Але все одно це робота комітету, щоб вони у нас 

не висіли, так би мовити.  

Колеги, ми переходимо до "Різного". І в плані "Різного" я би хотів… В 

нас також зараз є, підключився до роботи нашого комітету голова нашого 

екологічного комітету Олег Бондаренко, який спільно з членами комітету, і от 

ми також обговорювали з нашим комітетом, з колегами, вийшли з ініціативою 

утворити спільну робочу групу двох комітетів з тим, щоби дослідити наслідки 

та причини лісових пожеж, які були от, власне, весною, нещодавно, цього року. 

Ми щоразу, коли стається така ситуація, починаємо піднімати відповідальність, 

говорити, що це, так, дуже важливо. Не заперечую, що це… Але, пан Олег 

також готовий приєднатися з цією ініціативою, він зараз також скаже кілька 

слів. Щоби ми відпрацювали, в чому причини, який механізм реально не 

працює, вислухати, запросити на робочу групу і представників Національної 
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поліції, і представників ДСНС, і представників лісових господарств, щоб вони 

виклали, і ми побачили,  в чому є законодавчо перепони з тим, що цей механізм 

працює на збой, і ми вже расхлебываем величезні пожежі, які є по країні. Я 

знаю, що готується також законопроект екологічним комітетом щодо якраз 

перегляду, комплексного перегляду ряду законів по запобіганню пожеж. Я 

думаю, що пан Олег сам про нього скаже.  

Будь ласка, Олег Бондаренко, якщо ви на зв’язку, прошу включитися в 

розмову.  

 

БОНДАРЕНКО О.В. Да, Денис Анатолійович. Доброго дня! Чутно мене?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, чути вас.  

 

БОНДАРЕНКО О.В. Доброго дня! Дякую вам за запрошення. Дякую 

членам комітету.  

Шановні колеги, я в черговий раз на вашому комітеті. Дуже приємно всіх 

бачити. Дуже приємно бачити, що комітет приділяє увагу питанням охорони 

навколишнього середовища. Звісно, ми бачили, всі ми бачили, що відбувалося в 

цьому році, починаючи з квітня місяця, з лісовими пожежами. І ми бачили ті 

величезні наслідки, які принесли ці лісові пожежі. І ці наслідки не тільки для 

лісового господарства, а ще і наслідки і для, звісно, екосистем, тобто величезна 

кількість екосистем була знищена. Це наслідки для навколишнього середовища, 

тобто те забруднення повітря, яке відбувалося у місті Києві і інших містах з 

півночі України, воно було спричинено саме цими пожежами. І, незважаючи на 

те, що ми нібито маємо дієвий апарат центральних органів влади, але кожен 

раз, коли здійснюються пожежі і коли пожежа перетворюється у стихійне лихо, 

неконтрольованість стихійного лиха, центральні органи влади нібито стають 

перед черговим викликом. Нібито все є, нібито і законодавство є, але чогось не  

вистачає, і знову вони, і ми разом з ними становимося безпорадними.  
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Тому є пропозиція. І ця пропозиція, дійсно, вона з’явилася відразу після 

виникнення очагів пожеж, я звернувся з цією пропозицією і до свого комітету, і 

до пана Дениса Анатолійовича Монастирського. І ми з Денисом 

Анатолійовичем ми слідкували за перебігом подій. І ми, майже кожен день ми 

спілкувалися з ДСНС, і з лісовим агентством, і з іншими органами влади, і як 

могли допомагали в тому рахунку і в питанні, вибачте, вибивання коштів з 

державного бюджету на фінансування пожежників для подолання цих пожеж. 

Але тим не менше є питання, є питання стосовно того, що ми повинні 

роздивитися це питання більш ретельно, ми повинні побачити, які саме 

підстави є для виникнення таких масштабних пожеж. Звісно, пожежа – це 

стихійне лихо. Зазвичай це те, що відбувається в нашій країні, відбувається не 

тільки в нашій країні, відбувається і в інших країнах світу, ми пам’ятаємо і 

пожежі в Бразилії, масштабні пожежі в Австралії, в інших країнах. Але, тим не 

менш, як ми бачили і бачимо, є конкретні винуваті в цих пожежах. Є декілька 

кримінальних проваджень. І, звісно, це є компетенція слідчих органів. Але, тим 

не менш, є передумови для виникнення пожеж. Ці передумови, вони відомі тим, 

хто безпосередньо займається подоланням пожеж. Ці передумови відомі і 

Держлісагентству, і іншим органам, і експертній спільноті, і експертній 

спільноті інших країн.  

Тому є пропозиція, є пропозиція створити робочу групу, робоча група 

буде займатися саме двома питаннями. Це виявлення передумов, напрацювання 

рекомендацій для запобігання таких передумов. І друге питання – це 

доопрацювання того законопроекту, який зараз знаходиться у нас на розробці в 

екологічному комітеті. Не тільки екологічний комітет є причетними до 

розробки цього законопроекту, це великий комплексний законопроект для 

запобігання лісових пожеж, долучилися до цього законопроекту і спеціалісти з 

Комітету містобудування, державного будівництва, з інших комітетів, я знаю. І 

я сподіваюсь, що ми найближчим часом подамо цей законопроект на розгляд 

цієї робочої групи перш за все. Я сподіваюсь, що ми швидко цей законопроект 
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розглянемо і подамо зі спільною участю також, я сподіваюсь, за участю членів 

вашого комітету, на розгляд Верховної Ради.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

 

БОНДАРЕНКО О.В. І паралельно з цим ми будемо розглядати те 

питання, що я поставив, стосовно напрацювання рекомендацій, заслуховування 

звітів керівників центральних органів влади. Частково це замінить створення 

тимчасової слідчої комісії, була така ініціатива від інших народних депутатів. 

Частково це замінить і заслуховування звітів керівників центральних органів 

влади на засіданні Верховної Ради. Тому звертаюся до вас з такою 

пропозицією. Прошу підтримати і дієво попрацювати до закінчення цієї сесії. 

Тому що ми всі розуміємо, що літом буде все знову палати, і це перекинеться і 

на осінь, і на весну також.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Олеже, за спільну ініціативу.  

Колеги, я думаю, я пропоную за це не голосувати, тобто, якщо є 

підтримка створення такої робочої групи. Єдине що, я попрошу В’ячеслава 

Медяника доєднатися обов’язково. Інших члени комітету за бажанням. Вся 

інформація про зустріч робочої групи буде ………. Комітеті, про те, що будуть 

такі наради з ………… абощо  з цього питання. Тому, за бажанням, кожен може 

долучитися. І строк поставимо до кінця поточної сесії, для того, щоб вийти з 

аналізом причин і законодавчими пропозиціями, як це убезпечити в 

наступному.  

Дякую вам, пане Олеже, за участь.  

Будь ласка, Андрію.  
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ОСАДЧУК А.П. Колеги, буквально два слова, бо я трохи долучався до 

попереднього обговорення цього законопроекту. Він насправді дуже 

комплексний. Екологічний комітет вже пройшов досить великий шлях. Але, я 

так розумію, що, і Денис Анатолійович тільки що звернув увагу нашого колеги 

Медяника. Це просто до чого, щоб ви розуміли. Там найбільший блок, який 

потребує нашого залучення, це саме питання адміністративного судочинства і 

механізмів притягнення до адміністративної відповідальності. І тому ті, хто 

насправді розбирається не так, як в пожежах, а в адміністративному праві, було 

б добре, щоб ви долучилися до цього процесу, бо саме ця частина, на мій 

погляд, найбільш суперечлива з точки зору правозастосування. Тому, напевно, 

весь підкомітет, який займається адміністративним судочинством, було б 

непогано, щоб долучився до цієї робочої групи. Я зі свого боку, напевно, теж 

виділю час і підключусь до цієї роботи. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

БОНДАРЕНКО О.В. Дякую, пане Андрію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо є ще якісь пропозиції, прошу висловити. Якщо 

ні, я вважаю це питання схваленим про робочу групу. Дякую, Олеже, за те, що 

ви приєдналися.  

Ще хочу сказати з приводу ..……… І після цього ще пані Олександра 

Устінова також візьме слово.  

Колеги, ми з вами запланували, і декілька раз переносили, в день 

наступного пленарного засідання робочу групу, яка буде стосуватися 

запровадженню кримінальних реформ, запровадження кримінальних 

проступків, аналізу поточного …..…… формуванню …………. І провести її в 

Офісі Генерального прокурора. Поки що я інформую і орієнтовний час, 
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оскільки ми не можемо запланувати, скільки буде тривати з середи 13 числа, 

пленарне засідання, то зустріч в офісі на 17:00 в середу 13 числа. Я думаю, що 

до того часу ми можемо передбачати, що вже завершиться пленарне засідання, 

тому що там дуже багато питань винесено… 

 

ОСАДЧУК А.П.. Денис Анатолійович, там дуже багато питань в порядку 

денному. Їх дуже багато. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Їх початок планується на…   

 

ОСАДЧУК А.П. Дуже багато часу, все одно  

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. 26 питань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми будемо планувати ………….. Робочий час поки що 

на 17:00. Я інформую. Якщо буде, ну, по ходу змінюватись час, то ………..… 

Але я звертаюсь зараз тому, щоб ви могли запланувати свій час і відповідно для 

того, щоб можна було не поїхати одразу після сесії, а саме передбачити час на 

цю зустріч.  

Пані Олександра Устінова, прошу вам слово.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Дуже дякую.  

Колеги, я хотіла звернутися за підтримкою. Хочу ініціювати звернення 

все ж таки від комітету, тому що до мене звернулася велика кількість людей 

Новопавліської ОТГ, там відбувається зараз безпрєдєл. В людей вкрали ……. 

40 гектарів землі… Перепрошую? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка область?  
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УСТІНОВА О.Ю. Це Дніпропетровська область. І там у 18-19-му році 

колишня голова ОТГ більше 40 гектарів землі фактично вкрала у місцевих 

жителів. Коли люди виявили цей факт, написали заяви у всі правоохоронні 

органи і виграли навіть всі, навіть Верховний Суд. Після цього на них почався 

дуже жорсткий тиск зі сторони і правоохоронців, і, на жаль, ми бачимо, і 

прокурорів.  

Тому я не буду вас зараз завантажувати великою кількістю інформації, 

але дуже прошу підтримати мене, щоб це було звернення від комітету. Це 

велика кількість людей, які зараз постраждали. Проти тих людей, які викрили ці 

факти, які виграли суди, зараз повідкривали кримінальні провадження. І, на 

жаль, ми бачимо, що до цього залучена, до тиску на цих людей залучена і 

прокуратура і поліція. Тому дуже прошу підтримати звернення, щоб це було 

саме від комітету, а не лише від опозиційного депутата, тому що це набагато 

важливіший матиме вплив.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, колеги.  

Я думаю, що не буде заперечень… 

 

БАКУМОВ О.С. Підтримаємо. Тоді і на ДБР треба звернутися, якщо 

прозвучала прокуратура, це було б доречно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звернення, напевно, має бути як і до правозастосовчих 

органів, які ви назвали, так і до Держаного бюро розслідувань… 

 

УСТІНОВА О.Ю. І до Генерального прокурора, тому що якраз зараз 

новопризначений прокурор області Дніпропетровської якраз та людина, яка в 

тому числі здійснює тиск. Тому я б дуже хотіла також, щоб підтримали 

звернення і на Генерального прокурора.  
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Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приймається. Тоді передайте матеріали в секретаріат, я 

думаю, що ми відповідним чином оформимо.  

Колеги, є ще в нас якісь інформаційні питання в "Різному"? Якщо немає, 

то я всіх вас ще раз вітаю з наступаючим святом. З сьогоднішнім святом, День 

примирення, Днем, скажімо, примирення і пам’яті, із завтрашнім Днем 

Перемоги. Нас чекає вже зустріч наступна 13 числа в режимі вже роботи сесії.  

А так ми порядок денний з вами вичерпали. Дякую вам. Засідання 

комітету оголошується закритим. Дякую вам. Гарних вихідних. До побачення.  


