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07    жовтня     2020 р. 
 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

11 год. 00 хв.     

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Іонушас С.К., Мамка Г.М., 

Михайлюк Г.О., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., 

Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л. (долучився в ході засідання 

Комітету), Данілов В.Б., Дануца О.А., Дмитрук А.Г. (долучився в ході засідання 

Комітету), Захарченко В.В., Кива І.В. (долучився в ході засідання Комітету), 

Колєв О.В., Медяник В.А., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.  

 

Відсутні члени Комітету: Мамоян С.Ч., Мінько С.А., Куницький О.О. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є., заступники керівника секретаріату Комітету                

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

Грицак П.А., Миколюк О.О., Чернієнко А.О., Плужник Л.М., Ільтьо Є.С.,          

Булаш М.П., старший консультант: Диба О.А., консультант:  Трикіша А.І. 

 

Присутні: 

Горенюк Олександр Олександрович – народний депутат України 

Бондаренко Олег Володимирович – народний депутат України 

Брагар Євген Володимирович – народний депутат України 

Кузьміних Сергій Володимирович – народний депутат України 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко А.Ю. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону України «По внесення зміни до статті 183 

Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду 

не визначати розмір застави у кримінальному провадженні» (реєстр. № 3915). 

Друге читання. 

 

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

процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення 

Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про 

продовження строку тримання під вартою» (реєстр. № 2315). Друге читання. 

 

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

процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі 

затримання або тримання під вартою її батьків» (реєстр. № 3603). Друге читання. 

 

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

актів України щодо питань застосування допоміжних репродуктивних 

технологій» (реєстр. № 3488), поданий народним депутатом України                

Дануцою О.А. Комітет головний. Перше читання. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» 

(реєстр. № 3755), поданий народними депутатами України Бондаренком О.В. та 

іншими. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге. 

  

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених 

насаджень» (реєстр. № 3805), поданий народними депутатами України 

Горенюком О.О. та іншими народними депутатами України Комітет головний. 

Перше читання. Виноситься вдруге. 

  

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до розділу II 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформ 

органів прокуратури» (реєстр. № 3517), поданий народним депутатом України 

Петруняком Є.В. Комітет головний. Перше читання. 

  

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

процесуального кодексу України (щодо підвищення ефективності досудового 

розслідування)» (реєстр. № 2244), поданий народним депутатом України 

Яценком А.В. Комітет головний. Перше читання. 
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9. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо посилення відповідальності за засмічення лісових насаджень» 

(реєстр. № 3465), поданий народними депутатами України Брагарем Є.В. та 

іншими народними депутатами України Комітет головний. Перше читання. 

Виноситься вдруге. 

 

10. Про проект Закону України «Про  внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо посилення охорони природних об'єктів від пожеж)» 

(реєстр.№ 3439), поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. Комітет 

головний. Перше читання. Виноситься втретє. 

 

11. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення 

відповідальності за порушення строку передачі документації на 

багатоквартирний будинок (реєстр.№ 4086); 

  - про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, 

що зазнали радіоактивного забруднення (реєстр.№ 4156); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня 

відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр.№ 4157); 

 

12. Різне. 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

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

кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 07 жовтня 2020 року. 
 

Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що до Комітету надійшло 

звернення Петруняка Є.В. про перенесення розгляду проекту Закону 

реєстр. № 3517 на одне з наступних засідань Комітету, а також пропозиція голова 

підкомітету Яцик Ю.Г. про перенесення розгляду проекту Закону реєстр. № 

3915. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. також зазначив, що у зв’язку з 

відсутністю секретаря Комітету Мінька С.А., підрахунок голосів під час 
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голосування на засіданні Комітету буде здійснювати заступник Голови Комітету 

Павлюк М.В. 
(Стенограма додається).  
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

07 жовтня 2020 року із пропозиціями Голови Комітету  
 

Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання 

рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про 

продовження строку тримання під вартою» (реєстр. № 2315). Друге читання. 

 

Доповів: Голова підкомітету Яцик Ю.Г. 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації підкомітету щодо врахування та 

відхилення поправок і пропозицій, включених до порівняльної таблиці до 

проекту Закону та рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України 

стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під 

вартою» (реєстр. № 2315) в другому читанні та в цілому як Закон. 
 

Проголосовано:  “за” – 20 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. Під час голосування до 

засідання Комітету долучився н.д. Кива І.В.). 

 

 

2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення 
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зелених насаджень» (реєстр. № 3805), поданий народним депутатом України 

Горенюком О.О. та іншими народними депутатами України. Комітет головний. 

Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Горенюк О.О., н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., Мамка Г.М., Устінова О.Ю., 

Яцик Ю.Г., Монастирський Д.А. 

 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень»                

(реєстр. № 3805) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 21 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Під час голосування до 

засідання Комітету долучилися н.д. Галушко М.Л., Дмитрук А.Г., а 

Алєксєєв С.О. не брав участь в голосуванні).  

 

3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів 

дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків» (реєстр. № 3603). 

Друге читання. 

 

Доповів: Голова підкомітету Яцик Ю.Г. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації підкомітету щодо врахування та 

відхилення поправок і пропозицій, включених до порівняльної таблиці до 

проекту Закону та рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання 

під вартою її батьків» (реєстр. № 3603) в другому читанні та в цілому як Закон з 

пропозиціями Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – 20 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 
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(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Кива І.В. не брали участі у голосуванні). 

 

4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо питань застосування допоміжних 

репродуктивних технологій» (реєстр. № 3488), поданий народним депутатом 

України Дануцою О.А. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Дануца О.А., н.д. Бакумов О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

   

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

Бужанський М.А., Мамка Г.М., Осадчук А.П., Бакумов О.С., Дануца О.А., 

Арешонков В.Ю. 

 

В процесі обговорення Голова Комітету Бакумов О.С. запропонував 

розгляд зазначеного питання перенести на одне з наступних засідань Комітету та 

створити при Комітеті робочу групу спільно з Комітетом з питань здоров'я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування для подальшого опрацювання 

вищезазначеного законопроекту. 

 

5) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» 

(реєстр. № 3755), поданий народними депутатами України Бондаренком О.В. та 

іншими. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Бондаренко О.В., н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., заступник Міністра 

внутрішніх справ України Геращенко А.Ю.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 

у сфері захисту природних екосистем від пожеж» (реєстр. № 3755) прийняти в 

першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 21 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету). 
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6) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення 

ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 2244), поданий народним 

депутатом України Яценком А.В. Комітет головний. Перше читання. 

 

У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд 

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

7) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо посилення відповідальності за засмічення лісових 

насаджень» (реєстр. № 3465), поданий народним депутатом України                    

Брагарем Є.В. та іншими народними депутатами України. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Брагар Є.В., голова підкомітету Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за засмічення лісових насаджень» (реєстр. № 3465) повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:   “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Бакумов О.С. не 

брав участі у голосуванні). 

 

8) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про  внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо посилення охорони природних об'єктів від пожеж)» 

(реєстр.№ 3439), поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. Комітет 

головний. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Кузьміних С.В., голова підкомітету Медяник В.А. 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Арешонков В.Ю.,                     

Медяник В.А. 

   

 1. Пропозиція голови підкомітету Медяника В.А..: рекомендувати 

Верховній Раді України законопроект відхилити 

 

Проголосовано:  “за” – 1 
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     “проти” – 6 

     “утрималось” – 12 

 

Пропозицію не підтримано. 

 

 2.  Пропозиція заступника голови Комітету Мамки Г.М.. 
рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу 

 

Проголосовано:  “за” – 5 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 14 

 

Пропозицію не підтримано. 

 

3.  Пропозиція члена Комітету Арешонкова В.Ю. рекомендувати 

Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

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

охорони природних об'єктів від пожеж)» (реєстр.№ 3439) повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Бакумов О.С., 

Бородін В.В., Кива І.В., Мамка Г.М. не брали участі у голосуванні). 

 

9) СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання. 

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання. 

 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення 

відповідальності за порушення строку передачі документації на 

багатоквартирний будинок (реєстр.№ 4086); 
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  - про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, 

що зазнали радіоактивного забруднення (реєстр.№ 4156); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня 

відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр.№ 4157); 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Бакумов О.С., 

Бородін В.В., Бужанський М.А., Кива І.В., Мамка Г.М., Устінова О.Ю. не брали 

участі у голосуванні). 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

Заступник голови Комітету     М. Павлюк 


