
 

 

 

 
Комітет з питань правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

30 
 

 

28  квітня  2020 року 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM  

10 год. 00 хв. 

 

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., 

Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Іонушас С.К., Кива І.В., Колєв О.В.,              

Куницький О.О., Мамка Г.М., Мамоян С.Ч., Медяник В.А., Михайлюк Г.О. 

(долучилася в ході засідання), Мінько С.А., Неклюдов В.М., Осадчук А.П., 

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

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Шпортько О.М., Карчемська Т.М., Баранець В.А.; головні консультанти:               

Ільтьо Є.С., Іськова Т.А.   

 

Запрошені: 

народний депутат України – Гончаренко Олексій Олексійович, 

народний депутат України – Юрчишин Ярослав Романович, 

народний депутат України – Васильченко Галина Іванівна,  

народний депутат України – Василенко Леся Володимирівна, 

народний депутат України – Стефанишина Ольга Анатоліївна, 

народний депутат України – Піпа Наталія Романівна, 

народний депутат України – Совсун Інна Романівна, 

народний депутат України – Цабаль Володимир Володимирович, 

народний депутат України – Железняк Ярослав Іванович, 

народний депутат України – Радіна Анастасія Олегівна, 

народний депутат України – Чернєв Єгор Володимирович, 
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народний депутат України – Макаров Олег Анатолійович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Гончаренко Олексій Олексійович, 

народний депутат України – Юрчишин Ярослав Романович, 

народний депутат України – Васильченко Галина Іванівна,  

народний депутат України – Стефанишина Ольга Анатоліївна, 

народний депутат України – Совсун Інна Романівна, 

народний депутат України – Железняк Ярослав Іванович, 

народний депутат України – Радіна Анастасія Олегівна, 

народний депутат України – Макаров Олег Анатолійович. 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)» 

(реєстр. № 2654). Друге читання. 
 

2. Про проекти законів: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133), поданий народним депутатом України 

Гончаренком О.О. та іншими народними депутатами України;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-1), поданий народним депутатом України 

Юрчишиним Я.Р.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції та посилення дисципліни в окремих 

правоохоронних та інших державних органах» (реєстр. № 3133-2), поданий 

народним депутатом України Васильченко Г.І.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» 

(реєстр. № 3133-3), поданий народним депутатом України Василенко Л.В.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133-4), поданий народним депутатом України            

Устіновою О.Ю.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-5), поданий народним депутатом України 

Стефанишиною О.А.; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення дієвості протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-6), поданий народним депутатом України 

Піпою Н.Р.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-7), поданий народним депутатом України 

Осадчуком А.П.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133-8), поданий народним депутатом України Совсун І.Р. 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

корупції та посилення законності в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-9), поданий народним депутатом України 

Цабалем В.В.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-10), поданий народним депутатом України 

Железняком Я.І.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-11), поданий народним депутатом України 

Радіною А.О.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-12), поданий народним депутатом України 

Чернєвим Є.В. та іншими народними депутатами України; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання та протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133-13), поданий народним депутатом України             

Макаровим О.А.  

Комітет головний. Перше читання. 
  

 3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення 

законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним 

засобом» (реєстр. № 3301), поданий народними депутатами України              

Медяником В.А., Алєксєєвим С.О. та іншими народними депутатами України.  

Комітет головний. Перше читання.  

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

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3314), поданий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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народними депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є. та іншими.  

Комітет головний. Перше читання.  

5. Про проекти Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3286), поданий 

народними депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є. та іншими.  

Комітет неголовний.  (Головним є Комітет з питань фінансів, податкової та 

митної політики). 

6. Про проекти законів України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3287), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є. та іншими та «Про 

внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо усунення термінологічних неузгодженостей» (реєстр. № 3287-1), 

поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та Ковальчуком О.В. 

Комітет неголовний. (Головним є Комітет з питань фінансів, податкової та 

митної політики). 

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3288), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є. та іншими.  Комітет 

неголовний.  (Головним є Комітет з питань бюджету). 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Вищий антикорупційний суд» у зв’язку з прийняттям Закону України   «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 3299), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А., 

Костіним А.Є. та іншими.  Комітет неголовний.  (Головним є Комітет з питань 

антикорупційної політики). 

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр.              

№ 3375), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А.,             

Мамкою Г.М. та іншими.  Комітет неголовний.  (Головним є Комітет з питань 

економічного розвитку). 
  

10. Про проекти законів для включення до порядку денного третьої сесії 

Верховної Ради України ІХ скликання: 
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- «Про внесення змін до статті 86 Закону України «Про прокуратуру» щодо 

забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури» 

(реєстр. № 3325), поданий народним депутатом України Павлюком М.В.;  

- «Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних 

вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової 

палати» (реєстр. № 3354), поданий народним депутатом України                 

Стефанчуком Р.О.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

покращення можливостей для надання професійної правової допомоги та 

вдосконалення порядку складення протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на інформацію)» (реєстр. № 3265), поданий 

народним депутатом України Качурою О.А.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку складення протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на інформацію» (реєстр. № 3327), поданий 

народним депутатом України Костіним А.Є. 

 

  

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

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

порядок денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 

28.04.2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

В обговоренні взяли участь: Кива І.В. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що підрахунок голосів під 

час голосування на засіданні Комітету буде здійснювати заступник Голови 

Комітету Павлюк М.В. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 28.04.2020 

року. 

 

Проголосовано:  “за” – 21  

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  2 

 

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету). 
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

(До засідання Комітету долучилася народний депутат України – член 

Комітету Михайлюк Г.О.). 

 

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

законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних 

мереж)» (реєстр.  № 2654). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., н.д. Монастирський Д.А.  
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

посилення захисту телекомунікаційних мереж)» (реєстр.  № 2654) в другому 

читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     

(У голосуванні брали участь 24 члени Комітету).  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133), поданий народним депутатом України 

Гончаренком О.О. та іншими народними депутатами України;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-1), поданий народним депутатом України 

Юрчишиним Я.Р.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції та посилення дисципліни в окремих 

правоохоронних та інших державних органах» (реєстр. № 3133-2), поданий 

народним депутатом України Васильченко Г.І.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» 

(реєстр. № 3133-3), поданий народним депутатом України Василенко Л.В.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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органах» (реєстр. № 3133-4), поданий народним депутатом України            

Устіновою О.Ю.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-5), поданий народним депутатом України 

Стефанишиною О.А.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення дієвості протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-6), поданий народним депутатом України 

Піпою Н.Р.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-7), поданий народним депутатом України 

Осадчуком А.П.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133-8), поданий народним депутатом України Совсун І.Р. 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

корупції та посилення законності в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-9), поданий народним депутатом України 

Цабалем В.В.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-10), поданий народним депутатом України 

Железняком Я.І.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-11), поданий народним депутатом України 

Радіною А.О.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-12), поданий народним депутатом України 

Чернєвим Є.В. та іншими народними депутатами України; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання та протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133-13), поданий народним депутатом України             

Макаровим О.А.  

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Гончаренко О.О., н.д. Васильченко Г.І., н.д. Устінова О.Ю., 

н.д. Стефанишина О.А., н.д. Осадчук А.П., н.д. Юрчишин Я.Р.,  н.д. Совсун І.Р., 

н.д. Железняк Я.І., н.д. Радіна А.О., н.д. Макаров О.А., н.д. Неклюдов В.М. 

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

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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  В обговоренні взяли участь: н.д. Кива І.В., н.д. Дануца О.А., н.д. 

Бакумов О.С., н.д. Іонушас С.К., н.д. Железняк Я.І., н.д. Мамка Г.М., 

н.д. Бужанський М.А., н.д. Осадчук А.П., н.д. Устінова О.Ю., н.д. 

Гончаренко О.О., н.д. Радіна А.О., н.д. Макаров О.А. 
 (Стенограма додається). 

 

Пропозиція народного депутата України Макарова О.А.: звернутися до 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо надання 

висновків на відповідність зазначених вище законопроектів положенням 

Конституції України. 

 

Проголосовано:  “за” – 2 

     “проти” – 9 

     “утрималось” – 12 (уточнено)  

        

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  

 

Пропозицію не підтримано. 

 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133) прийняти в першому читанні за основу, а 

проекти законів за реєстр. № № 3133-1, 3133-2, 3133-3, 3133-4, 3133-5, 3133-6, 

3133-7, 3133-8, 3133-9, 3133-10, 3133-11, 3133-12, 3133-13  - відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 2 

     “утрималось” –  1 

     

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).  

 

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

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню 

транспортним засобом» (реєстр. № 3301), поданий народними депутатами 

України Медяником В.А., Алєксєєвим С.О. та іншими народними депутатами 

України.  Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Медяник В.А., н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Устінова О.Ю., заст. Міністра внутрішніх 

справ Геращенко А.Ю.  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
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(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері 

протидії незаконному заволодінню транспортним засобом» (реєстр. № 3301) 

прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  1 

      

(У голосуванні брали участь 22 члени Комітету).  

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

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 3314), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А., 

Костіним А.Є. та іншими.  Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А., н.д. Мамка Г.М. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3314) прийняти в першому читанні за 

основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

      

(У голосуванні брали участь 21 член Комітету).  

 

V. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України, з підготовки та розгляду  

яких комітет є неголовним: 

1. «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3286), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є. та іншими.  ( Головним 

є Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики). 
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2. «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (реєстр. № 3287), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А., Костіним А.Є. та іншими  та «Про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо усунення 

термінологічних неузгодженостей» (реєстр. № 3287-1), поданий народними 

депутатами України Гетманцевим Д.О. та Ковальчуком О.В.  (Головним є 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики). 

3. «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 3288), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А., 

Костіним А.Є. та іншими.  (Головним є Комітет з питань бюджету). 

4. «Про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний 

суд» у зв’язку з прийняттям Закону України   «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3299), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є. та іншими.  (Головним 

є Комітет з питань антикорупційної політики). 

5. «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку 

з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3375), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Мамкою Г.М. та іншими.  (Головним 

є Комітет з питань економічного розвитку). 

 

Доповів: н.д. Мамка Г.М. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Запропонувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики розглянути проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3286) та 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому як 

Закон. 

2. Запропонувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики розглянути проекти законів України «Про внесення змін до Митного 

кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
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окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3287) та «Про 

внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо усунення термінологічних неузгодженостей» (реєстр. № 3287-1) і 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 

3287) за основу та в цілому, а проект Закону «Про внесення змін до Митного 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо усунення 

термінологічних неузгодженостей» (реєстр. № 3287-1) відхилити. 

3. Запропонувати Комітету з питань бюджету розглянути проект Закону 

України «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 3288) та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за 

основу та в цілому як Закон. 

4. Запропонувати Комітету з питань антикорупційної політики розглянути 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» у зв’язку з прийняттям Закону України   «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр.                         

№ 3299) та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в 

цілому як Закон. 

5. Запропонувати Комітету з питань економічного розвитку розглянути 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3375) та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

      

(У голосуванні брали участь 18 членів Комітету).  

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного 

третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання: 

- «Про внесення змін до статті 86 Закону України «Про прокуратуру» щодо 

забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури» 

(реєстр. № 3325), поданий народним депутатом України Павлюком М.В.;  

- «Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних 
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вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової 

палати» (реєстр. № 3354), поданий народним депутатом України                 

Стефанчуком Р.О.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

покращення можливостей для надання професійної правової допомоги та 

вдосконалення порядку складення протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на інформацію)» (реєстр. № 3265), поданий 

народним депутатом України Качурою О.А.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку складення протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на інформацію» (реєстр. № 3327), поданий 

народним депутатом України Костіним А.Є. 

 

Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.  

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп'ятий Б.Є.  

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного третьої сесії Верховної Ради України IХ скликання зазначені проекти 

законів.  

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2   

        

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету).  

 

3. РІЗНЕ. 

 

1. Заслухали інформацію члена  Комітету Киви І.В. з приводу звернень 

мешканців Луганської області стосовно зловживань посадовими особами органів 

державного управління та місцевого самоврядування м. Лисичанськ службовим 

становищем, нецільового використання бюджетних коштів, знищення об’єктів 

державної власності, порушення законодавства у сфері запобігання корупції, 

перешкоджання роботі депутатів Лисичанської міської ради, в тому числі з боку 

голови ради Шиліна С.І.; та відсутності реагування з боку правоохоронних 

органів Луганської області на зазначені правопорушення. 

Також народний депутат Кива І.В. запропонував запросити на засідання 

Комітету (після закінчення карантину) начальника ГУ НП у Луганській області 

Колесника С.П. з метою обговорення зазначених вище питань.   
Стенограма додається. 

 

2. Голова підкомітету Яцик Ю.Г. поінформувала членів Комітету про 

криміногенну ситуацію, що склалася в Василівському районі Запорізької області, 

зокрема, підпали автомобілів, кіосків, кафе, сільськогосподарських угідь, 
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побиття громадян, вимагання грошових коштів та інші неправомірні дії з боку 

групи осіб під керівництвом місцевого кримінального «авторитета», який, зі слів 

потерпілих, «обклав даниною» підприємців району, а також бездіяльності 

правоохоронних органів Запорізької області з цього приводу та звернулася з 

проханням підтримати її ініціативу щодо звернення від Комітету до Голови 

Національної поліції України Клименка І.В. з приводу створення слідчо-

оперативної групи з числа співробітників Головного слідчого управління та 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а також 

до Генерального прокурора Венедиктової І.В. з проханням взяти на  контроль хід 

досудового розслідування ряду кримінальних проваджень, відкритих за 

вказаними вище фактами. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., н.д. Неклюдов В.М.  
Стенограма додається. 

 

3. Заступник Голови Комітету Павлюк М.В. поінформував членів 

Комітету про численні звернення громадян щодо масових порушень правил 

карантину у гіпермаркетах Національної мережі торговельних центрів 

«Епіцентр» та попросив керівництво Національної поліції звернути увагу на ці 

факти. 
Стенограма додається. 

 

4.  Член Комітету Галушко М.В.  поінформував членів Комітету про 

звернення керівника Департаменту охорони здоров’я Київської обласної 

державної адміністрації Максима Іонова щодо його незаконного звільнення з 

посади після того, як він відмовився підписувати договори про закупівлю 

медичного обладнання у сумнівних фірм на мільйони гривень та звернувся з 

проханням про підтримку Комітетом його звернення до Національного 

антикорупційного бюро з цього приводу.  
Стенограма додається. 

 

 
  

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 
Секретар Комітету        С. Мінько  

 
Заступник Голови Комітету     М. Павлюк 


