
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

10 червня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

(в режимі відеоконференції) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, сьогодні у нас 10 червня 2020 року. Порядок 

денний комітету перед вами. В нас є шість питань порядку денного визначено. 

Ще раз скажу, це мова йде про визначення представників Верховної Ради до 

складу комісії в ДБР; законопроект про проступки (3314); законопроект про 

встановлення відповідальності за невиконання вимог депутата місцевої ради 

(3381); законопроект 3503 - щодо порядку складання протоколу про 

адмінправопорушення за запитом народного депутата. Але одразу хочу 

повідомити, що Сергія Кузьміних, автора цього законопроекту, помічник 

повідомив, що не буде. Якщо він не з’явиться до цього часу, то напевно, що ми 

будемо цей законопроект відкладати на наступне засідання. І останній 

законопроект - 3418, нашого колеги Сергія Штепи, я бачу, що він був на зв’язку. 

Законопроект про внесення змін до 188-ї прим. 5 Кодексу України про 

адмінправопорушення. А також включення до порядку денного сесії 

законопроектів.  

 

НЕКЛЮДОВ В.М.  Я прошу вибачення, а 1007, його зняли, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, цей законопроект, я спеціально прочитав, тому що 

ми міняли декілька разів порядок денний, цей законопроект зняли з 

сьогоднішнього порядку денного, тому його сьогодні на порядку денному 

немає.  



Колеги, чи є питання, пропозиції, зауваження до порядку денного? Чи 

можемо починати затверджувати? 

Я хочу всіх також звернути увагу, щоб при голосуванні ви включали 

мікрофон, чітко називали прізвище ім’я та по батькові, щоб відео на вас… і 

називали позицію по питанню, яке ми визначаємо. Не забувайте це робити, для 

того щоб юридично фіксувалося волевиявлення члена комітету. Тому при 

голосуванні обов’язково я буду просити це робити.  

Колеги, крім секретаря Сергія Мінька, також традиційно я також хочу 

попросити Максима Павлюка допомогти в організації підрахунку голосів по 

кожному з питань.  

Перше тоді питання. Ставлю на затвердження… 

 

ОСАДЧУК А.П. Денис Анатолійович, у нас немає "Різного" в порядку 

денному. Я би просив короткий виступ в «Різному», якщо це можна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Думаю, що немає заперечень. Тоді з «Різним» 

оприлюднений порядок денний. Прошу визначатися. Пане  Максиме, прошу 

здійснити підрахунок голосів. 

 

ПАВЛЮК М.В. Доброго дня, шановні колеги.  

Алєксєєв.   

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков.  

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Арешонков Володимир Юрійович – за.  

 



ПАВЛЮК М.В. Бакумов.  

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр Сергійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бородін. Відсутній? Не бачу.  

Бужанський. Максим Бужанський.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Бужанський.  

Галушко. 

 

ГАЛУШКО М.Л. Галушко – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Данілов. Данілов! 

Дануца.  

 

ДАНУЦА О.А. Дануца Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В.  Дмитрук. Мікрофон! 

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир Васильович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Іонушас.  

 



ІОНУШАС С.К. Іонушас – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Кива. 

 

КИВА І.В. Кива Ілля – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Колєв. Відсутній. 

Куницький.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка.  

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Мамоян. 

 

МАМОЯН С.Ч. Мамоян – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Суто, вас не чути, мікрофон включіть.  

 

МАМОЯН С.Ч. За. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Медяник. 

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник В’ячеслав – за.  

 



ПАВЛЮК М.В. Михайлюк. Михайлюк, мікрофон, не чути вас.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А.  Максим, отметь, пожалуйста, Бужанский - за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бужанський – за. Спасибо.  

Михайлюк не чути. Бачу, але не чую.  

Мінько.  

 

МІНЬКО С.А. Мінько Сергій Анатолійович – 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 Петрович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – за.  

Устінова.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – за.  

 



ПАВЛЮК М.В. Чую, але не бачу. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу включати відео, колеги, для того, щоб фіксувати 

волевиявлення. Олександра, щоб вас було видно.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Зараз, секундочку, я просто з телефону, вибачте, будь 

ласка. Зараз я знайду. Так видно мене? Устінова Олександра Юріївна – за.    

 

ПАВЛЮК М.В. За. Дякую.  

Яцик. Мікрофон, Юлія Григорівна, ввімкніть мікрофон.  

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Я вибачаюсь, мене зараз чути?  

 

ПАВЛЮК М.В. Так, чути, Галина.  

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Яцик, чую.  

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Тепер чути. Дякую.  

Одноголосно: 23. Двоє відсутніх. Троє.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 23. Порядок денний затверджено.  



Колеги, переходимо до першого питання, яке ми вже втретє виносимо на  

розгляд комітету: про процедуру визначення представників Верховної Ради  до 

складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР.  

Колеги, зважаючи на попередні дві невдалі спроби, пропоную обговорити 

і цей раз, третій,  визначити, по-перше, і строки, і умови делегування, а також 

те, що в цю комісію, одразу на початку, щоб ми визначили, що будуть 

пропонуватися і делегуватися не депутати. Тобто всі представники, які будуть 

пропонувати фракції і групи, мають бути не депутатами. Зважаючи на 

попередній досвід голосувань наших, саме така пропозиція, я думаю, що може 

бути підтримана комітетом. 

Одразу скажу по строкам, щоб ми визначились. Я пропоную строки 

подачі кандидатур синхронізувати з подачею кандидатур по Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі, до 19 червня. Це п’ятниця наступного пленарного 

тижня, наступного тижня відповідно.  

І також до п’яти осіб визначити в… можливості делегування осіб від 

фракцій і груп. Сам комітет і відбір здійснити одночасно з відбором 

представників   до   комісії по САП 1 липня 2020 року, тобто це буде якраз 

середина пленарного тижня, наступного після підведенням підсумків по 

наслідках 19 червня. 

Такі пропозиції.  Тобто, перше, щоб це були не депутати. Друге: строк - 

19 червня. Третє: до 5 осіб від фракцій і груп. І 1 липня, четверте, виносимо на 

голосування і визначаємося по відповідному переліку. Отакі пропозиції. 

Чи є інші пропозиції, колеги? Якщо немає, пропоную тоді переходити до 

голосування по цій… 

 

ОСАДЧУК А.П. Юлія Яцик, руку піднімає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  не бачу. 



 

ЯЦИК Ю.Г. Денисе Анатолійовичу, я підтримую позицію того, що 

членами конкурсної комісії не повинні бути депутати, щоб не створювати ці 

штучні кулуарні речі, які відбувалися у нас в комітеті.   

Проте я вважаю, що від фракцій можна звузити кількість осіб, поданих від 

фракцій і груп, до трьох. Оскільки у нас достатньо велика кількість фракцій і 

груп, кількість кандидатів, які від Верховної Ради, – це три особи. Тому, якщо 

кожна фракція та група подасть по три особи, то вже достатній вибір буде у нас 

як членів комітету для того, щоб розглянути ті кандидатури.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Юлія.  

Ми, в принципі, попередньо погодили п’ять осіб…… якихось заперечень, 

скажімо так, і протиріч, тому я пропоную в порядку надходження. Спочатку 

пропозицію загалом по цьому. Можемо, колеги, проголосувати все, крім п’яти 

осіб, а п’ять осіб проголосувати одну і другу пропозицію окремо, щоб …  

Ви наполягаєте? 

 

ОСАДЧУК А.П. Якщо дозволите, коментар для пані Юлії. Там же до 

п’яти, тобто це ж не обов’язково п’ять. Вже всі трохи навчились, я  думаю, що 

якщо фракції відповідально віднесуться, то будуть менше подавати… Я 

погоджуюсь, що п’ять – це забагато.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас так і було, подавали декілька пропозицій, декілька 

кандидатур. Приблизно так і було, що 3-4 особи, 2, 3, 4 особи. Тому я пропоную 

не обмежувати.  

Юлія Григорівна, ви будете наполягати, щоб ми окремо поставили на 

голосування пропозицію чи, можливо…  

 



ЯЦИК Ю.Г. Ні, не буду наполягати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Тоді пропоную проголосувати, що до складу комісії можуть подаватися 

представники, які відповідають вимогам закону, але не є народними 

депутатами. Строк подання кандидатур - до 19 червня, від фракцій і груп - до 5 

осіб, тобто може бути одна, дві, три, чотири, п’ять. І 1 числа на засіданні 

комітету ми спілкуємося обов’язково з кандидатами. Я думаю, що логічно, щоб 

все ж таки всі були присутні, у нас була щодо цього питання дискусія. Але 

пам’ятаю, що всі, хто  були не депутати, майже були присутні. І визначаємося 

по голосуванню 1 числа.  

Хто за таку пропозицію, прошу визначатись. Пане Максиме, прошу 

провести…  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую, пане Денисе. 

Алєксєєв.   

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков.  

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Арешонков Володимир Юрійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бакумов.  

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр Сергійович – за, із правовими 

застереженнями, потім поясню.  

 



ПАВЛЮК М.В. Бородін. Не чути вас, мікрофон ввімкніть.  

 

БОРОДІН В.В. Бородін – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Бужанський. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Бужанский Максим Аркадьевич – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Дякую.  

Галушко. Ввімкніть мікрофон, пане Микола.  

 

ГАЛУШКО М.Л. Галушко – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Данілов. Відсутній.  

Дануца.  

 

ДАНУЦА О.А. Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В.  Дякую.  

Дмитрук. Дмитрук Артем.  

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бачу. Плюс.  

Захарченко. 

 



ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир Васильович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Іонушас.  

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас – за, за, за. Я на іншому комітеті, вибачайте, 

колеги.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Кива Ілля. Мікрофон.  

 

КИВА І.В. Кива Ілля – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Колєв. Відсутній. 

Куницький.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Мамка. Мікрофон, Григорій Миколайович.  

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – утримався. Руки не піднімаю. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Мамоян. 

 

МАМОЯН С.Ч. Мамоян – утримався.  

 



ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Медяник.  

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник В’ячеслав – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Михайлюк.  

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за.  

  

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Мінько. 

 

МІНЬКО С.А. Мінько Сергій – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Монастирський.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Монастирський Денис Анатолійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Неклюдов.   

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за, але без будь-

яких обмежень, чи застережень, як казав мій колега Олександр Бакумов, 

оскільки це значно змінює предмет нашого голосування і виходить за його межі. 

Я за те, що поставив на голосування Монастирський.  

 



ПАВЛЮК М.В. Осадчук.  

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій Петрович – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – утримався.  

Устінова.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Дякую.  

Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

20 – за. 3 – утримались, 2 – відсутніх.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято.  

Переходимо до наступного питання порядку денного, а саме законопроект 

3314: про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». 

 

УСТІНОВА О.Ю. Денисе, можна питання? Я перепрошую, так ми 

проголосували 3 чи 5 людей? Я думала, ми це окремо голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До п’яти осіб… 

 



УСТІНОВА О.Ю. До п’яти, все, дякую. Дякую. Перепрошую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З цього питання я запрошую до слова Григорія 

Миколайовича Мамку як керівника робочої групи по цьому питанню. Скажу, 

що у нас дуже стислі терміни. Сьогодні ми маємо затвердити правки – це 

порядка там  170 сторінок порівняльної таблиці, - на комітеті. І вже наступного 

тижня обов’язково, у нас останній тиждень пленарний до липня місяця, коли ми 

можемо внести зміни до цього, вкрай важливого, документу. Тому що з 1 липня 

буквально вже ось-ось, щоб ми не забули, починає роботу вже інститут 

кримінальних проступків. 

Григорій Миколайович, вам слово.  

 

МАМКА Г.М. Доброго дня, шановні члени комітету, шановні телеглядачі, 

присутні! Хочу все-таки нагадати історію цього законопроекту і акцентувати 

увагу, що 22 листопада 2018 року було прийнято Закон 2617-VIII, у якому 

згідно Кримінального кодексу України було запроваджено сам інститут 

кримінальних проступків.  

Інститут кримінальних проступків, він, по суті, спрощує розслідування 

злочинів невеликої тяжкості і переводить цей інститут до категорії 

кримінальних правопорушень. Кримінальні правопорушення, по суті, з 

практичного досвіду можу сказати, що є випадки, де держава втрачає кошти на 

два місяці розслідування кримінальних проваджень, які не є невеликої тяжкості, 

а, по суті, вони відлежуються, держава втрачає кошти, і, по суті, об’єктивного 

рішення швидко не приймається.  

Цей інститут, по суті, повинен був запрацювати з 1 січня 2020 року, але 

ми всі розуміємо, що внесено було законопроект, який відтермінував на півроку 

введення даного інституту. І, по суті, всі народні депутати і керівники 

правоохоронних органів повинні нести відповідальність за те, що він не 



запрацював. А, з другого боку, хочу сказати слова вдячності, що змінився 

підхід, допрацювали цей інститут щодо законодавства, законодавчого органу. І, 

по суті, я бачу, як практик, що він має реальний шанс запрацювати. 

Але цей законопроект, він, хтось називає технічний, тому що він вносить 

дуже багато змін і доповнень саме до 125 законодавчих актів України, якими в  

основному цей законопроект регулює. Це заміна слова «злочин» на 

«кримінальне правопорушення», слова «злочин невеликої тяжкості» змінюється 

словом «проступок». А слова «злочин середньої тяжкості» замінюється словами 

«нетяжкий злочин», що відповідає термінології, яка вживається в законодавстві 

про кримінальну відповідальність.  

Крім того, змінами до деяких статей Кримінального кодексу, 

Кримінально-процесуального кодексу, Закону про ДБР перед словом «слідчий» 

доповнюється словом «дізнавач».  

Скажу простою мовою, що  цей інститут проступків буде працювати 

створенням нових підрозділів на базі Національної поліції, які будуть 95 

відсотків розслідувати кримінальних проступків, на базі ДБР, на базі Державної 

фіскальної служби, підрозділи-дізнавачі, до яких будуть входити, які  будуть 

займатися розслідуванням цих даних невеликої тяжкості злочинів.  

До другого читання було подано 162 правки, з них 120 враховано. Робоча 

група, по суті, працювала в турборежимі, ми вже забули про це слово, але 

нагадали. І 120 з них включили, враховано, включаючи враховано частково і 

редакційно. 42 правки тільки відхилено робочою групою.  

Прошу звернути  увагу, що, дійсно, ті правки, ті зміни в законі від 

комітету ми побачили розбіжності, які відрегулювали, і прошу розглянути 11 

пропозицій, запропонованих від комітету, тобто правок для комітету.  

Для протоколу. Пропозиції, правки за номерами: 21, 35, 37, 39, 47, 48, 81, 

113, 141, 142, 148. Депутатам комітету після засідання буде направлено через 



СЕДО лист щодо підписання цих пропозицій, і ми можемо всі ознайомитися з 

даними пропозиціями комітету.  

Цей інститут дуже тяжко йшов, по суті, і Офіс Генерального прокурора, і 

Національна поліція, і інші служби, правоохоронні органи, ДБР в тому числі, 

була створена робоча група за участю Генерального прокурора, за участю 

керівника комітету. І, по суті, питання були розглянуті досконало, визначені 

були всі механічні речі щодо створення ЄРДР, який повинен функційно 

забезпечити цей інститут кримінальних проступків, і, по суті, всі дали 

стовідсоткову готовність.   

Також в цьому законодавстві ми відкинули політичні пропозиції щодо 

інших правоохоронних органів. По суті, цей законопроект доопрацьовує те 

законодавство, яке повинно було з початку року запустити цей інститут. 

З даного законопроекту виключено статтю 130 Адміністративного 

кодексу – це керування транспортними засобами або суднами особами, які 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.  

І також 286-1 Кримінального кодексу, Закону про проступки. Чому? Тому 

що практично неможливо передавати 130-у, яка може створити колапс роботи 

саме правоохоронного органу. 130-ї притягнення щодо адміністративного 

відповідальності буде знаходитись в Адміністративному кодексі, і, по суті, нею 

будуть займатися підрозділи патрульної поліції, які і займаються до цього часу 

документуванням і притягненням до адмінвідповідальності, скерування 

протоколів до суду.  

Якщо правоохоронні органи чи члени комітету виявлять бажання щодо 

збільшення відповідальності за керування транспортними засобами у стані 

сп’яніння або наркотичного сп’яніння учасників дорожнього руху, ми можемо 

це внести іншим законопроектом, але окремо, щоб не зупиняти, по суті, вступу 

в дію даного інституту кримінальних проступків. Унормовуємо діяльність 

спеціаліста, що буде проводити обстеження та дослідження.  



Також хочу зазначити основний момент, що терміни досудового 

розслідування по кримінальним проступкам щодо спрощення, щоб всі не 

рахували, що це буде інший підрозділ розслідувати ті ж самі провадження, 

закон каже про те, що кримінальний проступок повинен бути розслідуваний за 

72 години, 20 діб або один місяць.  

Правкою комітету ми рекомендуємо збільшити термін розслідування, 

тобто у виняткових випадках щодо розслідування до двох місяців. Це питання 

стоїть, і практика проаналізувала, щодо стаціонарних судово-психіатричних 

експертиз. Для того, щоб стаціонарно експертизу судово-психіатричну 

провести, необхідно призначити амбулаторну, і 21 день за рішенням суду 

помістити особу для дослідження в спеціальний заклад, на підставі рішення 

суду. Тобто два місяці, винятковий випадок, але ці справи будуть всі наяву, і за 

термін, і за винятковість буде відповідати процесуальний керівник.  

Прошу членів комітету по суті розглянути рішення, таблиця у всіх є, і  

прийняти, проголосувати за проект Закону 3314 в другому читанні та в цілому 

як закон. І дамо старт запрацювати, по суті, новому інституту спрощеної 

процедури до притягнення і документування невеликої тяжкості злочинів. Я 

думаю, що все ж таки навантаження на слідчих зменшиться за рахунок нових 

підрозділів дізнавачів, у слідчих буде більше часу для того, щоб приділити 

щодо розслідування тяжких, особливо тяжких злочинів. І, по суті, ми будемо 

мати моральне право запитувати слідчого про його конкретний результат 

роботи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Григорій Миколайович. 

 Я хотів уточнити щодо вашого виступу, щоб всі правильно почули, що 

мова йде… ви сказали, що виключається  130-а КУпАП, тобто мова йде про те, 

що ми вилучаємо з нової редакції статтю Кримінального кодексу про вчинення 

злочину - керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння - і 



залишаємо його в 130-й Кодексу України про адмінправопорушення. 

Правильно? 

 

МАМКА Г.М. Да, дійсно, ми виключаємо з кримінальних проступків, а 

залишається точно так, як є в Адміністративному кодексі. Якщо будуть 

необхідні зміни щодо збільшення відповідальності, ми можемо внести це 

окремим законопроектом, і ми не створимо колапс щодо роботи патрульної 

поліції, і це буде працювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, у вас в усіх є на руках таблиця. Це, дійсно, виходили,  

також із Григорієм Миколайовичем ми неодноразово обговорювали, і з членами 

комітету і підкомітету, про те, що максимально прагматичний і безконфліктний 

має бути цей закон. Тому от кількість правок врахованих, вона є досить 

високою, і в той же  час ми врахували ті правки, які не змінюють, не 

розширюють предмет цього закону, для того щоб не було проблем. Тому що у 

нас є лише одна спроба - наступний тиждень, для того щоб закон проголосувати 

вже в залі, був підписаний Головою Верховної Ради і Президентом, до 1 числа 

набрав чинності.  

Чи є у когось питання, зауваження, пропозиції, чи необхідність взяти 

участь в дискусії, чи можемо переходити до голосування?  

 

ОСАДЧУК А.П.  Я руку підняв, якщо дозволите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, прошу.  

 



ОСАДЧУК А.П.  Григорій Миколайович, насправді це до вас коротке 

питання. Поганий був, можливо, зв'язок трохи, але, я думаю, важливо, щоб ви 

це повторили.  

Я правильно зрозумів, що ви як фактично основний від нашого комітету в 

цій темі отримали запевнення від всіх правоохоронних органів про їх повну 

готовність до запровадження цього інституту в терміни, які зараз визначені 

законом? Тобто вам вони все пообіцяли, що все у них готово, я правильно 

розумію? 

 

МАМКА Г.М. Дякую вам за таке визнання, що я основний. Хочу 

зауважити про те, що, крім мене, до робочої групи, яка створена входив: а) Офіс 

Генерального прокурора, включаючи Генерального прокурора, заступників; 

керівника комітету Монастирського, я, заступник і члени комітету; 

правоохоронні органи, керівники або представники. 

На мою думку, винні правоохоронні органи, що цей інститут не 

запрацював з початку року. Для того, щоб принципово у нас було прийнято 

рішення на засіданні комітету,  в тому числі і за вашою участю, про те, що цей 

інститут повинен запуститися, щоб зменшити навантаження на слідчих, 

пропозиції від Міністерства внутрішніх справ були. І, по суті, робоча група 

проходила в закритих режимах, там, де були всі народні депутати і 

представники. Жорсткі були розмови, з матюками деякий час, але всі запевнили 

спочатку, а на останній нараді уже подали факти, включаючи підрозділи 

правоохоронні, штатні розписи, призначення посад, вже нові керівники є в цих 

підрозділах. Офіс Генерального прокурора надав всі матеріали щодо запуску 

ЄРДР, і вже в тестовому режимі на даний час проводяться тестування. І всі 

запевнили, керівники правоохоронних органів за участю представників і осіб, 

зверніть увагу, це вперше проводились робочі наради, робочі групи зустрічі за 

участю тих виконавців, які роблять це своїми руками. Тому що це була 



пропозиція від членів нашого комітету, від керівника, і, по суті, всі були 

присутні, і виконавці говорили реальні речі, і керівники включались для того, 

щоб виконати ці задачі, які стояли. Всі дали стовідсоткову гарантію. 

Є один факт, про який я знаю, і передаю вітання Міністерству внутрішніх 

справ, що є інструкція, яка до цього часу, єдиний, один з правоохоронних 

органів не погоджений в Мін’юсті. Хочу попросити, не балуйтесь, і 

Міністерству внутрішніх справ є час включитися в цей процес і затвердити 

інструкцію.  

Сьогодні я був в Генеральній прокуратурі, у мене по інструкції один 

орган, який ще не надав затверджену інструкцію в Мін’юст. 

 

ПАВЛЮК М.В. Денис Анатолійович, є пропозиція звернутися до 

міністерства після засідання комітету письмово з наголошенням необхідності 

реєстрації даної інструкції в Міністерстві юстиції після нашого голосування.  

І ще я бачу у нас на включенні є Офіс Генерального прокурора, може, у 

них є що сказати, можливо, інші правоохоронні органи, просто я не бачу всіх. 

 

МАМКА Г.М. Ми відпрацювали з ними все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є потреба від офісу прокоментувати це питання? 

Мені здається, що Григорій Миколайович досить ємко висловив позиції різних 

органів. 

Насправді підтверджу, що так, була неготовність, зокрема ряду 

правоохоронних органів, і в тому числі було звернення від тодішнього 

Генерального прокурора Руслана Рябошапки, з тим, щоб відтермінувати 

проступки. Ми їх відтермінували на шість місяців, це був максимум, на що був 

готовий комітет. І я думаю, що вже зараз ні юридичного, ні морального права 

ми не маємо зривати запуск цього важливого інституту. 



А хто від Офісу Генерального? Якщо є що сказати… 

 

БАКАЙ І.І.  Доброго дня. Чути мене? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пані… 

 

БАКАЙ І.І.   На сьогодні ми готові, вже наближається, як-то говориться, 

час «Ч»  - 1 липня. Щодо реєстру, у нас все готово, відомчі, міжвідомчі 

документи також готові, тільки, на жаль, з Міністерства внутрішніх справ ми не 

отримали погодження на положення про введення єдиного реєстру.   

Всі інші речі - процесуальна частина повністю готова, зараз вона в 

тестуванні, і завершується робота над аналітичною частиною. Це звітність «про 

кримінальну протиправність», вона вже так буде називатися, і решта 

аналітичних матеріалів. Тобто з нашого боку ніяких затримок не буде. І в 11:00 

ми… А всі інші речі – процесуальна частина повністю готова… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви завершили?  

 

БАКАЙ І.І.    Так, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Колеги, у мене є пропозиція. У зв’язку з тим, що, дійсно, це важливе 

питання, яке знаходилось з самого початку діяльності Верховної Ради на 

контролі, можливо, ми або наприкінці наступного тижня, або в останній 

тиждень червня проведемо чи робочу нараду, чи навіть комітетські слухання, 

подивимось, по готовності органів правоохоронних до запровадження 

кримінальних проступків. З тим, щоб була чіткість і зрозуміло, що ми маємо..…. 



за 3-5 днів по початку цього інституту. Я вже сподіваюсь, на той момент цей 

закон вже буде прийнятий.  

Колеги, я пропоную ставити на цьому крапку і переходити до 

голосування. Немає заперечень? 

 

ОСАДЧУК А.П. Денис Анатолійович, єдине, що я хочу підтримати 

комітетські слухання, так, як ми колись робили, там внизу, в залі. В такому 

самому форматі за декілька днів до 1 липня це провести, і те що називається 

«запечатать» повністю це питання. Щоб ніхто шаг вправо, шаг влево вже не міг 

робити. Тобто я підтримую проведення комітетських слухань.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді пропоную переходити…  

 

БАКАЙ І.І. Я ще скажу хвилинку. Оці зміни в закон, так, треба чим 

найшвидше, тому що тоді нам потрібно міняти деякі речі у функціоналі ЄРДР, 

так, щоб до 1 числа все було готове.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, тоді ми з вами… я виношу на голосування пропозицію ухвалити 

висновок комітету: прийняти пропозиції та поправки в редакції, підготовленій 

підкомітетом і озвученій Григорієм Миколайовичем, та рекомендувати 

Верховній Раді прийняти законопроект 3314 в другому читанні та в цілому.  

Прошу визначатись щодо такого рішення.  

Пане Максиме, прошу провести підрахунок голосів.  

 



ПАВЛЮК М.В. Дякую, Денис Анатолійович. 

Алєксєєв.   

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков.  

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Арешонков Володимир Юрійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Бакумов.  

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр Сергійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Бородін.  

 

БОРОДІН В.В. Бородін – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Бужанський. Поки відсутній. 

Галушко.  

 

ГАЛУШКО М.Л. За.  

 

ПАВЛЮК М.В. Данілов.  

Дануца.  

 



ДАНУЦА О.А. Олександр Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В.  Дмитрук.   

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир Васильович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Іонушас.  

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Кива.  

 

КИВА І.В. Кива  – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Колєв.  

Куницький.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Мамка.  

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – за. 

 



ПАВЛЮК М.В. Мамоян. 

 

МАМОЯН С.Ч. Мамоян – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

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. Минько Сергей – 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.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бужанський не з’явився? Ні.  

Одноголосно, Денис Анатолійович: 22 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Рішення прийнято. Я сподіваюсь, що також буде така підтримка і 

наступного тижня вже в залі.  

І я так почув, що є підтримка, щоб ми провели, або в закритому, або у 

відкритому режимі, нараду щодо готовності всіх органів до «проступків» вже 

десь за тиждень-півтора, коли вже буде зрозумілість.  

 

ПАВЛЮК М.В. А звернення до МВС? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що також підтримується.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до наступного питання: питання – це 

законопроект про внесення змін до КУпАП щодо встановлення відповідальності 



за невиконання законних вимог депутата місцевої ради (законопроект 3381), 

запропонований нашими колегами, в тому числі з нашого комітету.  

Хотів запитати, чи є на зв’язку Олег Анатолійович Макаров?  

 

МАКАРОВ О.А. Так точно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Радий вас вітати ще раз на нашому комітеті. Пане 

Олеже, тоді вам слово. Ми обговорювали це питання, також нагадаю, під час 

голосування щодо підвищення відповідальності за невідповідь на запити і 

звернення народного депутата і обіцяли продовжити обговорення по механізму 

притягнення до відповідальності. Це якраз наступний законопроект і цей 

законопроект щодо депутатів місцевої ради.  

Прошу, тоді вас. Пане Олеже, вам слово.  

 

МАКАРОВ О.А. Мені дві хвилини потрібно.   

Шановні колеги, депутат місцевої ради як представник інтересів 

територіальної громади згідно Закону про місцеве самоврядування наділений 

рядом прав і обов’язків. Зокрема, він має право подавати запити і звернення, 

оперативно таким чином реагуючи на нагальні потреби мешканців.  

Ми знаємо, що це дієвий інструмент щодо спілкування з владою, і він 

використовується депутатами місцевих рад. Я як депутат місцевої ради (три 

роки був депутатом Київради) знаю, що, дійсно, це зв'язок виборців через 

депутата з владою.  

На жаль, в законодавстві відсутня відповідальність адміністративна за 

ненадання вчасно відповіді на запит чи звернення. Ми знаємо, що така 

відповідальність є щодо народного депутата, щодо адвоката, щодо звернення 

громадян, освітнього омбудсмена і таке інше. І я вважаю, що ця прогалина, яка 

існує зараз в законодавстві, вона має бути нами заповнена. Внаслідок 



відсутності цієї норми жертвами цієї юридичної прогалини часто стають просто 

місцеві мешканці, яких стосується цей запит. Вони не можуть отримати 

відповідь ні самостійно, ні через народних депутатів.  

Тому пропонується ввести відповідальність. Мова йде не про тяжкість 

відповідальності, а мова йде саме про наявність такої відповідальності. Тому 

прошу зараз підтримати в першому читанні. 

Є невеличка помарка і пропозиція Науково-експертного управління щодо  

органу, який повинен розглядати. Це має бути апарат відповідно місцевої ради, 

чи інша редакція, може бути відповідно… Комітет – це у них "комісія" 

називається в місцевих радах, які стосуються місцевого самоврядування. Я 

думаю, що на другому читанні це можемо подискутувати, розглянути обидва 

варіанти і підтримати потім в цілому. 

 Прошу підтримати в першому читанні. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже. Насправді ви торкнулися найбільш 

ключового питання. Мова якраз йде про того, хто має складати протоколи. У 

кожного із варіантів є свої недоліки. Я думаю, що тоді має відбутися плідна 

дискусія до другого читання, можливо, навіть зараз ми можемо, ми 

обговорюємо в комітеті різні варіанти.  

Є позиція…. щодо цього питання. Я думаю про все це скаже В’ячеслав 

Медяник, голова підкомітету. Прошу, В’ячеславе.  

 

МЕДЯНИК В.А. Доброго дня, шановний головуючий,  шановні колеги, 

шановні запрошені! Підкомітет з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення та охоронної і детективної діяльності на своєму засіданні 

розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

невиконання законних вимог депутата місцевої ради» (реєстраційний номер 



3381), поданий народним депутатом України Макаровим та іншими народними 

депутатами України.  

Метою прийняття цього законопроекту є введення адміністративної 

відповідальності за недодержання строків надання відповіді на депутатське 

звернення, запит депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної 

інформації на таке депутатське звернення або запит.  

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративне правопорушення новою статтею 178 прим.56, встановивши 

відповідальність за недодержання встановлених законом строків надання 

відповіді на депутатське звернення та депутатський запит депутата місцевої 

ради, надання неправдивої або неповної інформації на такі звернення або запит, 

надавши право складати протоколи про відповідні порушення апарату 

відповідної сільської, селищної, міської ради ….  апарату відповідної районної, 

обласної ради, секретаріату Київської міської ради. 

Дивіться, щодо цього законопроекту є одне зауваження - це щодо статті 

255 КУпАП. Комітет не заперечує, але вважає за необхідне звернути увагу на 

таке. Законопроектом пропонується покласти право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення на уповноважену особу апарату відповідної 

сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату відповідної районної, 

обласної ради, секретаріату Київської міської ради.  Однак поняття «апарат 

сільської, селищної, міської ради» не передбачено чинним законодавством і не 

розкрито автором у проекті. А деякі місцеві ради відповідно до чинного 

законодавства взагалі не мають власного апарату.  

Тому на підставі вищевикладеного слід також зазначити, що при 

підготовці проекту до розгляду у другому читанні необхідно привести у 

відповідність зміни до статті 255 КУпАП щодо надання права складати 

протоколи у справах про адміністративне правопорушення, передбачені статтею 

178 прим. 56 КУпАП.  



Щодо висновків. Висновок ГНЕУ. Висловлює зауваження та вважає за 

можливе прийняття законопроекту за основу в першому читанні з врахуванням 

викладених зауважень.  

Щодо висновку підкомітету. З врахуванням викладеного вноситься 

пропозиція комітету рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за невиконання законних вимог депутата місцевої ради»  

прийняти за основу.  

Тому на розгляд комітету, підкомітет вважає… і просить підтримати його. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колега.  

Прошу, колеги, якщо є бажання і необхідність виступити з цього питання, 

мова йде про визначитись за основу. В’ячеслав висловив зауваження, запитання, 

які є, які нам належить …… і вирішити до другого читання.  

Якщо є у когось коротке слово щодо обговорення, будь ласка, беріть 

слово. Немає?  

 

БАКУМОВ О.С. Дозвольте? Є Денис Анатолійович.  

 

ОСАДЧУК А.П. Бакумов  і Осадчук піднімали руки. 

 

БАКУМОВ О.С. І Бакумов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, тоді прошу, Олександр Бакумов і Андрій 

Осадчук.  

 



БАКУМОВ О.С. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Я 

підтримую ці законодавчі пропозиції, новели щодо внесення відповідних змін 

до Кодексу України про адмінправопорушення. Однак, знову-таки, ми почали 

піднімати це питання спочатку про відповідальність, відповідальність 

відповідно за ненадання відповідної відповіді.  

Я все ж таки вважаю, що ми мали б почати з внесення змін до 

профільного Закону «Про інформацію» і, таким чином, надати доступ до 

інформації не тільки обранцям народним, депутатам місцевих рад, а надати 

право на отримання інформації, яка певним, належним чином може бути 

оприлюднена, будь-яким громадянам. Тому що, розумієте, включаючи 

відповідальність, до цих пір у нас немає детального і прозорого механізму 

отримання будь-якої інформації, особливо якщо ця інформація є інформацією з 

обмеженим доступом. Тобто ми маємо на увазі інформацію, яка є 

конфіденційною, яка є таємною, комерційною. І коли ми врегулюємо ці питання 

в Законі «Про інформацію», у нас не будуть виникати питання про відповідь або 

невідповідь на той чи інший запит. І тоді ми не будемо взагалі ставити питання 

про те, чому народному депутату надали відповідь, чи депутату місцевої, або не 

надали, чому взагалі її громадянину не надали, якщо будь-яка особа має право 

поцікавитись і отримати конкретний вид інформації. 

Але в цілому я підтримую вказаний законопроект. Я також підтримую 

думку, що ми маємо все ж таки визначити більш адекватний, я так і назву, 

суб’єкт, який буде складати протоколи по цьому виду адміністративних 

правопорушень. Тому що, дійсно, апарат, а такого апарату виконавчого, його 

немає у певних органах місцевого самоврядування, і ми розуміємо, що може 

бути така ситуація, коли відповідно депутат належить до опозиційної групи 

депутатів місцевих рад і керуючий апаратом може зловживати і не складати, 

коли відповідному депутату не надали відповідь, і таким чином так не 

реалізовувати цю норму. І тут ми повинні ще попрацювати з приводу, щоб цей 



суб’єкт, який складає ці відповідні документи був максимально незалежним і 

добросовісно виконував отакі покладені повноваження.  

Дякую вам за увагу. Будемо підтримувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка,  Андрій Осадчук.  

 

ОСАДЧУК А.П. Я дуже коротко, щоб не займати наш важливий час. Я 

насправді погоджуюсь з Олександром Бакумовим щодо необхідності роботи з 

законодавством про інформацію, але я вважаю, що одне не виключає другого.  

Знову ж таки я стверджую це з свого особистого досвіду, бо я теж був 

депутатом місцевої ради,  і чітко розумію, що іноді є умисний саботаж, умисні 

відписки для приховування  інформації, яка навіть зараз за законом є очевидно 

відкритою інформацією, як для депутата ,так і для будь-якого громадянина.  

Тому оцю дискусію, яку ми почали, власне, з пропозиції віце-спікера 

Стефанчука, яку ми підтримали, щодо депутатів Верховної Ради, я думаю, ми 

обов’язково повинні розповсюджувати і на депутатів місцевих рад, бо це, 

власне, єі  демонстрація цього стандарту управлінського інструменту, який ми 

хочемо запровадити. І тут, напевно, депутати місцевих рад у своєму діалозі з 

громадами, у своїй співпраці з людьми є, можливо, більш важливі, ніж депутати 

Верховної Ради, бо… не просто, що їх більше, вони за своїм статусом є ближче 

до людей, ближче до землі, якщо хочете. Тому я думаю, що тут ми обов’язково 

маємо зробити цей крок в їхніх бік. 

При цьому я абсолютно поділяю також застереження, які, власне, власне, 

ми всі погодились, і Олег Макаров, як основний автор, і В’ячеслав Медяник про 

це говорив, і, власне, Бакумов, про суб’єкта. Давайте ми уважно сядемо і до 

другого читання спробуємо віднайти більш дієвий механізм. Я думаю, ми всі 



зацікавлені в тому, щоб це була декларація, а щоб це був дійсно дієвий закон 

для депутатів місцевих рад.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Андрію. Ще хтось бажає виступити чи 

переходимо до голосування, колеги? Я розумію, що ми можемо переходити до 

голосування. 

Отже, законопроект 3381. Я пропоную ухвалити висновок комітету та 

рекомендувати  Верховній Раді прийняти даний законопроект за основу. Хто 

щодо цього рішення, прошу визначатися.  

Пане Максиме, прошу провести підрахунок голосів.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Алєксєєв.   

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій. Підтримую в першому читанні.  

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков.  

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Арешонков Володимир Юрійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бакумов.  

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр Сергійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бородін.  

 

БОРОДІН В.В. Бородін Владислав – за.  



 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Бужанський. Відсутній. 

Галушко. Галушко! Відсутній.  

Данілов. Відсутній. 

Дануца.  

 

ДАНУЦА О.А. Олександр Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дмитрук.   

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук Артем – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир Васильович – за.  

 

ГАЛУШКО М.Л. Галушко – за. У меня связь пропадает.  

 

ПАВЛЮК М.В. Галушко – за. Дякую.  

Іонушас.  

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас… Щось не вмикається відео. Я – за.  Я – за, 

Іонушас – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Кива. Кива Ілля. 

 

КИВА І.В. Кива  Ілля – утримався. 



 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Колєв. Відсутній. 

Куницький.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький Олександр – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка. Мікрофон, Григорій Миколайович. 

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Мамоян. 

 

МАМОЯН С.Ч. Мамоян – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Медяник. В’ячеслав, вас не чути і не видно.  

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник В’ячеслав – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Михайлюк.  

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за.  

  

ПАВЛЮК М.В. Мінько. 

 



МІНЬКО С.А. Минько Сергей Анатольевич – 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.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Яцик. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Яцик Юлія Григорівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.   

Один – утримався. 22 – за… 21. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 21 – за. Рішення прийнято.  



Переходимо до наступного питання порядку денного – це у нас 

законопроект 3503: щодо особливостей складення протоколу про 

адміправопорушення стосовно недодержання встановлених законом строків 

надання відповіді на звернення або запит народного депутата. Проте автор - 

народний депутат Сергій Кузьміних - не зміг сьогодні вийти на зв'язок, з 

технічних причин абощо, повідомляв автор.  

Давайте приймемо рішення. Зазвичай ми в таких випадках відкладає до 

наступного комітету.  

 

МЕДЯНИК В.А. Практику порушувати неможна. 

 

ОСАДЧУК А.П. Ми за замовчуванням домовились так робити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому ми знімаємо до наступного разу, тим паче мова 

йде про такий проект, який цікавить багатьох народних депутатів. Я думаю, що 

буде важливо почути автора.  

Останній із законопроектів сьогодні – законопроект 3418: проект Закону 

України про внесення змін до статті 188-5 КУпАП щодо посилення 

відповідальності у галузі охорони навколишнього природного середовища за 

невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний 

контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, поданий 

нашим колегою Сергієм Штепою.  

Будь ласка, якщо є автор, пане Сергій, запрошую вас до представлення 

законопроекту. 

 

ШТЕПА С.С. Шановні колеги, доброго дня, дуже вам дякую за 

запрошення. Сподіваюсь мене нормально чути? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, все нормально.  

 

ШТЕПА С.С. Цей законопроект є дуже простим. Мова йде… до 

законопроекту про внесення змін до статті 188-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі 

охорони навколишнього природного середовища. 

Якщо коротко, то зараз ми маємо дуже значний дисбаланс між фактичним 

розміром заподіяної шкоди навколишньому середовищу при забрудненні 

повітря, води підприємствами та сумою штрафів, яка встановлена за недопуск 

інспекторів Державної екологічної служби або будь-яких інших посадових осіб, 

які приходять на ці підприємства для того, щоб здійснити перевірку. 

В такій ситуації дуже часто є факт зловживання, коли інспекторів не 

допускають для перевірки підприємства дуже багато разів, і фактично Державна 

екологічна служба або інші особи не можуть здійснити свої повноваження, і 

перевірити, чи є факт забруднення середовища, чи ні.  

Існуючі штрафи дуже незначні - це 255-750 гривень, якщо перерахувати.  

І фактично підприємствам значно дешевше не допускати інспекторів для 

перевірки, ніж допустити їх – і отримати вже штраф за результатами перевірки, 

якщо будуть знайдені якісь порушення.  

Тому метою цього законопроекту є підвищення ролі адміністративного 

стягнення як міри відповідальності за правопорушення. Метою є запобігання 

майбутньому вчиненню правопорушень у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та взагалі це є частиною комплексної боротьби за 

екологію. 

Крім законопроекту 3418, про який я зараз доповідаю, є також ціла низка 

законопроектів, які встановлюють більше штрафів за самі порушення, якщо 

вони будуть виявлені. В сукупності все це дасть можливість здійснювати більш 



якісне екологічне регулювання і знижувати обсяг надходження шкідливих 

речовин, викидів шкідливих речовин до навколишнього середовища.  

Я також  ознайомився з висновками  Головного науково-експертного 

управління Верховної Ради, де зазначається, що, на їх думку, розмір штрафів, 

який встановлюється цим законопроектом, є дуже високим.    

Разом з тим, хочу зазначити, що після того, як на сайті Верховної Ради 

був оприлюднений текст цього законопроекту, до мене звернулися 

екоактивісти, численні представники громадськості, громадських організацій, 

які борються за  екологію, і я почув дуже багато думок з приводу того, що, 

навпаки, ті цифри, які запропоновані в моєму законопроекті, вони потребують 

додаткового підвищення.  

Тому я вважаю, що під час підготовки до другого читання ми, звісно, 

можемо в ту чи іншу сторону змінювати розмір штрафів, але я пропоную 

розглядати тільки в сторону підвищення. Тому що і так запропоновані штрафи є 

досить лояльними – це 1700- 3400 гривень у випадку першого правопорушення. 

Фактично я вважаю, що цей штраф для підприємств-порушників є символічним. 

А у випадку, якщо це буде повторюватися, то розмір штрафу складатиме 17-34 

тисячі гривень. Це теж не є дуже значним штрафом у порівнянні з тими 

розмірами штрафів, які можуть бути накладені у випадку, якщо все-таки буде 

знайдено якесь порушення екологічного законодавства на підприємстві. 

В цілому я вважаю, що цей законопроект є дуже простим і дуже 

нагальним. Особливо мене зрозуміють всі депутати-мажоритарники, які 

представляють такі регіони, як Запоріжжя, Кривий Ріг та інші, де є велика 

кількість підприємств, що теоретично можуть забруднювати повітря.     

Вважаю, що цей законопроект дозволить нам більш якісно боротися за 

екологію нашої держави. Тому прошу підтримати. 

Дякую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію. 

Я зараз надам слово голові підкомітету В’ячеславу Медянику. Єдине, 

хочу від себе хочу висловитись взагалі, загальна позиція, що підняття штрафів, 

як правило, не є єдиним шляхом вирішення будь-якої проблеми, і не варто… У 

нас дуже багато законопроектів подібних, де ми просто намагаємося підняти 

штрафи. 

Звичайно, говорячи про певну проблему, хочеться бачити її комплексне 

вирішення, де останньою сходинкою є встановлення або підняття санкцій, 

особливо по КУпАП. 

Звичайно, КУпАП застарів сам по собі і вимагає перегляду, над чим ми 

зараз в тому числі працюємо. Але просто автоматичне підняття штрафів, тим 

паче от ви ж, зокрема, плануєте підняття до тисячі неоподаткованих мінімумів 

відразу, то це фактично десь конфліктує з Кримінальним кодексом, де він 

стартує з …. Звичайно, воно викликає питання.                    

Будь ласка, В’ячеслав Медяник.  

 

ШТЕПА С.С. Денисе, чи можна, я ще додам щодо вашого зауваження? 

Справа в тому, що, окрім законопроекту 3418, який зараз розглядається, я також 

зареєстрував  законопроект 3417, який якраз і є однією з частин великої 

комплексної роботи в законодавчій сфері для того, щоб змінити підхід до 

екологічних перевірок. І законопроект 3417 - він спрощує процедуру 

позапланової перевірки та дозволяє проводити її навіть у святкові дні чи в 

нічний час, якщо існує реальна загроза життю і здоров’ю громадян. 

Тому я з вами повністю погоджуюсь в тому, що підняття штрафів має 

бути останньою частиною, і справді воно так є. Тому що цей законопроект є 

лише однією частиною всього комплексу робіт, які зараз здійснюються для 

екологічного законодавства в нашій державі. 

Все. Дуже вам дякую ще раз. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Будь ласка,  В’ячеславе. В’ячеслав Медяник. 

 

МЕДЯНИК В.А. Шановний головуючий,  шановні колеги, шановні 

запрошені! Підкомітет з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення та охоронної і детективної діяльності на своєму засіданні 

розглянув проект Закону про внесення змін до статті 188-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі 

охорони навколишнього природного середовища за невиконання законних 

вимог посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, поданий народним депутатом України 

Штепою. 

Прийняття проекту закону сприятиме зменшенню кількості невиконання 

законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб 

органів, які здійснюють державний контроль в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. 

Але щодо розмірів штрафу. Розміри штрафу за адміністративне 

правопорушення не можуть бути більшими від розмірів штрафу, наприклад, як 

кримінального покарання за злочини. 

Що я маю на увазі? Згідно зі статтею 342 Кримінального кодексу України 

максимальний розмір штрафу за опір представнику влади, працівнику 

правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, 

члену громадського формування, з охорони громадського порядку і державного 

кордону, або військовослужбовцю, уповноваженій особі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб становить санкція 200 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. А даний законопроект пропонує встановити санкції (частина 

друга статті 188-5 КУпАП) в розмірі штрафу в адміністративному стягненні від 



тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто 

законопроектом порушується принцип відповідності рівня суспільно-

шкідливого правопорушення… шкідливості правопорушення розміру  

адміністративному стягнення, передбаченого за його вчинення. 

При підготовці проекту до розгляду в другому читанні розміри штрафу за 

адміністративне правопорушення необхідно привести до відповідності рівня 

суспільної шкідливості правопорушення розміру адміністративного стягнення, 

передбаченого за його вчинення. 

Щодо висновків. Є висновки Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України, який підтримує прийняття законопроекту. Державне агентство лісових 

ресурсів України підтримує прийняття законопроекту. Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини підтримує прийняття законопроекту за 

умови врахування зауважень та пропозицій до нього.  

Щодо висновку підкомітету. З урахуванням викладеного вноситься 

пропозиція комітету: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому частині проект Закону України прийняти за основу. Але 

питання щодо розміру штрафів, він повинен бути переглянутий до другого 

читання.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане В’ячеславе.    

Будь ласка, прошу членів комітету висловитись щодо законопроекту, 

можливо, задати запитання автору. Після цього будемо виходити на 

голосування. Чи є такі запитання та виступи? 

 

ОСАДЧУК А.П. У мене, можна, короткий коментар?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  



 

ОСАДЧУК А.П. Я думаю, що ніхто не сперечається з необхідністю навести 

лад в сфері підвищення відповідальності за охорону навколишнього 

середовища, але я насправді поділяю те, що Денис Монастирський казав і 

частково В’ячеслав Медяник. Це питання як комплексне, з одного боку, має 

бути. З іншого боку, я з великою печаллю дивлюся на те, як ми постійно 

шматуємо Адміністративний кодекс і створюємо все більше і більше асиметрії в 

відповідальності. Бо у нас насправді ……… точкові зміни, вони приводять до 

того, що у нас є дуже суттєвий дисбаланс. І я так думаю, чим далі це 

відбувається, тим більш зрозуміло, що, напевно, нам  треба ініціювати якусь 

дуже системну роботу з перегляду Адміністративного кодексу, а напевно, може, 

і написання нового. Тому що ми створюємо абсолютно розбалансоване 

суспільне сприйняття, що є тяжке правопорушення, що не дуже тяжке, оцими 

асиметричними штрафами. Саме тому в цих штрафах і суть, по великому 

рахунку. Але ці штрафи зараз, які пропонуються, вони входять як в прямий 

конфлікт з Кримінальним кодексом, про що дуже правильно говорить 

підкомітет, так і, власне, вони є дуже асиметричні до самої суті КУпАПу.  

Тому б я рекомендував насправді  відправити це на доопрацювання, щоб 

нормально це привести у відповідність до чинного законодавства, а вже потім 

робити другу спробу для ухвалення цього законопроекту.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Друга пропозиція почута. Перша - за основу, підкомітет. Друга - на 

доопрацювання, пан Андрій Осадчук. 

Чи є ще, колеги, бажання виступити? Дякую вам.  

Я так розумію, що питань і пропозицій додаткових немає. Я ставлю спершу 

пропозицію підкомітету: ухвалити висновок комітету і рекомендувати 



Верховній Раді прийняти законопроект 3418 за основу. Прошу визначатись 

щодо такого рішення. 

Максиме, прошу провести підрахунок голосів.  

 

ПАВЛЮК М.В. Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій - утримався.   

 

ПАВЛЮК М.В. Алєксєєв – за.  

Арешонков. Ой, утримався. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Арешонков Володимир Юрійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бакумов. 

 

БАКУМОВ О.С.  Бакумов Олександр Сергійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бородін. Бородін відсутній. Бужанський. Галушко.  

Галушко, не чути.  Галушко. 

 

ГАЛУШКО М.Л. За.  

 

ПАВЛЮК М.В. За. Дякую.  

Данілов. Дануца. 

 

ДАНУЦА О.А. Олександр Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дмитрук. 



 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук Артем – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Володимир Захарченко – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Іонушас. 

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Кива. 

 

КИВА І.В. Кива – утримався.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Колєв. Відсутній.  

Куницький.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Мамка.  

 

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – утримався. Неможливо лікувати людей і 

давати збільшувати повноваження штрафами. 



 

ПАВЛЮК М.В. Дякую, Григорій Миколайович. 

Мамоян. 

 

МАМОЯН С.Ч. Мамоян – утримався.  

 

ПАВЛЮК М.В. Медяник. 

 

МЕДЯНИК В.А. Медяник – за. Але через те, що треба перед другим 

читанням зменшувати санкцію.  

Дякую.  

 

ПАВЛЮК М.В. Михайлюк. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Мінько. Мікрофон.  

 

МІНЬКО С.А.  Мінько Сергій – за.  

 

ПАВЛЮК М.В.  Дякую.  

Монастирський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Монастирський Денис Анатолійович  – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Неклюдов. Мікрофон, Владлен Михайлович.  

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за.  



 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій Петрович – утримався.  

 

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – утримався.  

І Устінова.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – утрималась. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Яцик. Яцик! Відсутня. 

13 – за, 7 – утримались, Денис Анатолійович. 13 – за. Рішення прийнято.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Рішення прийнято.  

 

ШТЕПА С.С. Дякую вам, шановні колеги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу також наголосити, пану Сергію, що наразі загалом 

комітет негативно відноситься до автоматичного підвищення відповідальності. 

Тому я думаю, що логічно, якщо от ви, наприклад, спільно з екологічним 

комітетом все ж таки пропрацюєте весь блок, що стосується і КУпАПу про 

навколишнє природне середовища, і в першу чергу програму, яка планується 

для того, щоб…… змінити. Ми підтримали цю ідею, але, звичайно, вади її… Я 

не переконаний, що зал буде так само….. підтримкою на цей законопроект.  

Дякую вам.  

 



ШТЕПА С.С. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до наступного питання, колеги. Це 

включення до порядку денного третьої сесії законопроектів. Я зачитаю їхні 

номери, вони у вас є також в порядку денному, для того щоб ми щодо них 

проголосували.  

Значить, у нас - я коротко зараз скажу про організацію  роботи, - у нас 

залишається буквально кілька пленарних тижнів і кілька засідань комітету. Нам 

потрібно буде як переглянути найважливіші закони і запустити їх в роботу 

через комітет, так і ті законопроекти, які визначені, вже є рішення про 

доопрацювання. Ми все одно маємо провести цю роботу технічну, приділити 

там на комітеті, пропрацювати їх і відправити їх на доопрацювання, у разі, якщо 

таке рішення буде прийняте відповідними підкомітетами.  

Я прошу також голів підкомітетів і профільних заступників для того, щоб 

чітко організувати цю роботу. І десь через комітет, не на  наступне, а через 

комітет, зробити повністю аналіз законопроектів комітету, що ми будемо 

рекомендувати на доопрацювання, на відхилення, і також їх  виставити і на 

одному із комітетів розглянути.  

Щодо пропозиції до включення до порядку денного сесії для того, щоб ми 

могли попрацювати з законопроектами. Це реєстраційний номер: 3010, 3010-1, 

законопроект 3049, 3055, 3061, 3062, 3078, 3128, 3316, 3316-1, 3316-2, 3316-3, 

3353, 3396, 3397, 3488, 3500 з альтернативними 1, 2, 3, і 3576.  

Прошу, колеги, визначатися щодо рекомендацій Верховній Раді включити 

до порядку денного зазначені законопроекти. 

Прошу, Максим, здійснити підрахунок голосів. 

 

ПАВЛЮК М.В. Алєксєєв. 

 



АЛЄКСЄЄВ С.О. Алєксєєв Сергій – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Арешонков. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю.  Арешонков Володимир Юрійович – за.  

  

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Бакумов. 

 

БАКУМОВ О.С. Бакумов Олександр Сергійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Бородін. Відсутній.   

Бужанський. Відсутній.  

Галушко. Не чую.  

Данілов. Відсутній.  

Дануца. 

 

ДАНУЦА О.А. Олександр Дануца – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую. 

Дмитрук. Дмитрук відсутній.  

Захарченко. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Захарченко Володимир – за.   

 

ДМИТРУК А.Г. Дмитрук – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую, колеги.  



Іонушас. 

 

ІОНУШАС С.К. Іонушас – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Кива. 

 

КИВА І.В. Кива – утримався.  

 

ПАВЛЮК М.В. Колєв. Відсутній.  

Куницький.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Куницький – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Мамка.  

 

МАМКА Г.М. Мамка – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Мамоян. 

 

МАМОЯН С.Ч.  За.  Мамоян – за.   

 

ПАВЛЮК М.В. Медяник. 

 

МЕДЯНИК В.А.  Медяник В’ячеслав – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Михайлюк. Мікрофон! Руку бачу. По губам не вмію 

читати.  Ще раз в мікрофон.  

 



МИХАЙЛЮК Г.О. Михайлюк Галина Олегівна – за.   

 

ПАВЛЮК М.В. Бачу. Чую. Дякую.  

Мінько.  

 

МІНЬКО С.А.  Мінько Сергій – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Монастирський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Монастирський Денис Анатолійович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Неклюдов.  

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Неклюдов Владлен Михайлович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Осадчук Андрій Петрович – за.  

 

ПАВЛЮК М.В. Павлюк Максим Васильович – за.   

Устінова.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Устінова Олександра Юріївна – за. 

 

ПАВЛЮК М.В. Не бачу вас, але чую.  

 



УСТІНОВА О.Ю. Стоп! Устінова Олександра Юріївна – за. Вибачте.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую.  

Яцик. Відсутня.  

18 – за. 1 – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято, колеги.  

Значить, у нас змістовний порядок денний - питання вичерпані. 

Залишилося питання «Різного». Я прошу тоді, Андрій Осадчук, ви пропонували 

озвучити це питання і просили слово. Прошу вас.  

 

ОСАДЧУК А.П. Шановні колеги, я дуже коротко насправді щодо порядку 

денного наступного засідання хотів би висловити одну пропозицію.  

Як ми всі знаємо, і ми всі були в це активно включені, за результатами 

дуже жахливих подій в Кагарлику, і потім історія в Броварах, і всі інші історії, 

які ми знаємо, які набули величезного суспільного розголосу. Минулого тижня 

цілий ряд народних депутатів, якщо я не помиляюся, 56, серед них в основному 

це депутати були від «Слуги народу», від партії «Голос» і один депутат від 

«Європейської солідарності», зареєстрували проект Постанови про звільнення 

міністра внутрішніх справ. Вона зареєстрована у Верховній Раді України під 

номером 3606, датовано від 05.06.2020. І вже на даний момент вона розписана, 

головним комітетом щодо цієї постанови визначений наш Комітет з питань 

правоохоронної діяльності. 

В зв’язку з цим і зважаючи на те, що тільки що коментував голова 

комітету, що у нас насправді не так багато часу лишилося до канікул, і 

враховуючи великий суспільний і політичний резонанс, я би переконливо 

просив включити це питання до порядку денного наступного комітету і там  

його спокійно розглянути і висловити всі позиції. 



Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, Андрій. Прокоментую.  

Ця постанова поки що невключена в порядок денний сесії. Тобто її 

спочатку треба за процедурою включати в порядок денний сесії. Ми це можемо 

зробити. І лише після цього, після того, як буде включена, ми зможемо 

переходити до…. 

 

ОСАДЧУК А.П. Ну а, може, тоді нам нічого не заважає її зараз включити в 

порядок денний сесії?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, якщо ви ставите таке питання, ми можемо його 

розглянути.  

 

ОСАДЧУК А.П. Ну, дивіться, я думаю, що тут зацікавленість всіх сторін не 

відкладати і не тягнути з цим питанням в зв’язку з тим, що ми тільки що, 

власне, включали цілий ряд здебільшого досить технічних проектів рішень в 

порядок денний сесії. Тому я  пропоную, давайте ми зараз, щоб не створювати 

якихось зайвих інсинуацій навколо всієї цієї історії, давайте ми зараз просто 

включимо проект Постанови 3606 в порядок денний сесії і потім спокійно 

розглянемо її комітетом. Тоді прошу зараз за це проголосувати.  

 

КИВА І.В. (Виступ російською мовою) 

Денис Анатолиевич, я был на самом деле, честно говоря, вот на 

сегодняшний день бы оставил бы этот вопрос, потому что он нужен холодным. 

А я считаю, что это всего лишь навсего сведение счетов в вот этой борьбе за 

преемственность и за контроль над правоохранительными структурами. И это 

позиция не только моя, а позиция и всей моей партии. Потому что у нас есть ряд 



более важных вопросов, которые мы должны рассмотреть. Это, извините, это 

моя позиция как оппозиционного политика, который считает, что в данном 

случае это всего лишь навсего идет  политическая игра. И здесь с законом 

точно, в принципе, ничего общего нет. 

Я с уважением отношусь к Андрею в прямом смысле, я и с уважением 

отношусь к Александру. Я прекрасно понимаю, что они выполняют программу 

партии «Голос» которая является фактически продолжением фонда Сороса, и их 

задача - это дестабилизация ситуации в Украине. Поэтому я считаю, что сегодня 

точно это не тот вопрос, который мы должны обсуждать. Нам точно не нужны 

беспорядки - те, которые происходят в Америке, и весь тот сумасшедший дом, 

который превратил страну в хаос.  

Поэтому, Денис Анатолиевич, займите государственную позицию и 

примите правильное решение. Спасибо большое.  

Нам еще с этим надо разобраться, с Сытником, который является главным 

коррупционером. А это всего лишь навсего ответка летит от НАЗК в 

Министерство внутренних дел. Давайте Сытника, этого коррупционера, когда-

нибудь снимем с занимаемой должности. Потому что вот это, действительно, 

проблема. А потом мы придем еще и к Министерству внутренних дел и наведем 

там порядок. У нас более важные вопросы есть.  Нам нужно все-таки поставить 

точку вот с этим перетягиванием каната с Нацгвардией, когда сегодня 

Администрация Президента хочет узурпировать власть в нашей  стране, 

получить контроль над всеми правоохранительными органами и фактически в 

ручном режиме уже выполнять поставленные задачи. Вот эти, ребята, вопросы 

нам сегодня нужно решать. Нам нужно государство отстраивать и позицию 

правоохранительной системы укреплять. Это моя позиция как народного 

депутата. 

Спасибо большое. С глубоким уважением к каждому.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Колеги, мені здається, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я ….. повідомлю. У нас ще офіційно ця 

постанова, і питання, не зайшла на комітет. От щойно прокоментував також 

завідувач… керівника секретаріату, завідувач секретаріату Богдан Драп’ятий, 

що офіційно ми його не отримали ще. Тому ми ще не можемо його розглядати 

практично до  порядку денного сесії.  

Пан Андрій, ви, я так розумію, з приводу постанови… 

 

УСТІНОВА О.Ю. А можна мені слово? Я перепрошую. Тут дуже багато 

про мене і про пана Андрія говорили. Можна я…? Я тут руку тримаю, 

тримаю… 

 

МЕДЯНИК В.А. Дайте слово Галині Михайлюк, тому що вона просила 

слово. Будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … висловився. Я тільки технічно говорю про те, що ми 

ще його не отримали на комітет.  

 

ОСАДЧУК А.П. Я дивлюся на реєстрацію на сайті. На сайті написано, що 

ми є головним комітетом, і це вже визначено. А це визначає Голова Верховної 

Ради. Тобто він це рішення вже зробив і на сайті це вже зазначено. Тобто я 

керуюся саме цим.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, офіційно ми ще не отримали дану… 

 



УСТІНОВА О.Ю.. Шановні колеги, якщо у нас не можуть 200 метрів з 

Грушевського на Садову занести документи, які з п’ятниці висять на сайті і 

офіційно розписані на наш комітет, то це, ну, щонайменше або якийсь супротив 

всередині системи, або просто банальне невиконання своїх обов’язків як 

держслужбовців. Тому що  мені дивно, я сама особисто завтра схожу, занесу 

ножками 200 метрів, якщо треба буде, цю постанову. Тому що мені дуже дивно, 

що вона на сайті висить, а 200 метрів з однієї будівлі до іншої не донесли.  

Будь ласка, я дуже хотіла би сказати. Давайте Галині слово, а потім я теж 

хочу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Андрій, ще уточнюю. Зараз я відкрив 

сайт якраз по цій постанові. Ви можете подивитися, що від 05.06. вона передана 

на розгляд керівництву.  На розгляд комітету ще не передавалася.  

Будь ласка, Галина… 

 

УСТІНОВА О.Ю.  Денисе, який там комітет написаний?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На розгляд комітету ще не передано, я перепрошую. 

 

УСТІНОВА О.Ю.  Який комітет визначений?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я кажу, ще на розгляд нашого комітету не передано.  

Будь ласка, пані Галино. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Колеги, дякую вам за надання слова.  

Ми щойно проголосували про внесення до порядку денного декількох 

законопроектів, які пов’язані з COVID. Я не знаю, чи  це Кабінет Міністрів дуже 

довго готував ці законопроекти, чи ми лише зараз до цього дійшли. Тому мені 



здається, що потрібно пріоритезувати пріоритети, і в першу чергу на порядок 

денний все ж таки виносити… на порядок денний наступного засідання 

комітету вже вносити такі питання, тому що може завершитись тим, що ми 

будемо розглядати ці законопроекти на осінь, коли це вже буде зовсім не 

актуальне.  

Тому я хотіла б все ж таки просити голову комітету, щоб спочатку на 

наступний порядок денний  були винесені питання, які дуже актуальні зараз. Це 

ті, які допомагають боротися з коронавірусом. А вже можливо ті питання, які 

були зареєстровані колегами минулого тижня, то, можливо, це через комітет, 

через два комітети, але не наступний. 

Дякую  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Звичайно, по питанню законопроектів, ми будемо визначатися щодо того… 

ну, як буде по важливості. Але, перепрошую, ми визначаємося…..  

документація в комітет, і не більше. Тут немає ніяких зловживань, ні 

перетягувань. І, колеги, давайте не перетягувати. Ви можете подивитися будь-

який законопроект, як він реєструється, як він проходить. Тут немає ніякої 

особливої процедури по ньому. Не треба передьоргувати.  

…. з цього питання. І Олександр Бакумов.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Алло! Ви мені дали слово? Я просто прослухала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ви просили слова. І після цього Олександр Бакумов.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Шановні колеги, ви знаєте, мені дивно чути про те, що 

ми не можемо розглянути, внести навіть, я не кажу розглянути, а внести  

постанову в порядок комітету. І я тут чую дуже велику кількість зараз 



законопроектів про COVID. Вибачте, ми сьогодні жодного законопроекту про 

COVID не розглядали. І я вам відкрию, можу зараз прочитати, які 

законопроекти були внесені у нас на наступний розгляд комітету: про гендерну 

ідентичність, сексуальну орієнтацію, адміністративні правопорушення, 

нетерпимість і все інше.  

Пані Галина, дуже прошу вас все ж таки не маніпулювати, а відкрити і 

почитати. У нас один законопроект із 10-ти, які були внесені у нас  на 

наступний розгляд на комітеті, взагалі стосуються COVID. І мені дуже дивно, 

коли насправді Кабінет Міністрів, коли вже закінчується карантин, вносить такі 

законопроекти, які потрібно було вносити три місяці тому.  

Я думаю, що  те питання, яке піднімалося якраз  в цій постанові, є дуже 

актуальним. Тому що, ви знаєте, я коли побачила офіційну заяву Державного 

бюро розслідувань про те, що у нас наразі 5 тисяч кримінальних проваджень 

зареєстровані за насильство… людьми, які зараз працюють, за насильство, 

перевищення службових повноважень, катування саме працівниками 

правоохоронних органів, у мене був шок. 5 тисяч кримінальних проваджень!  

Це 5 тисяч тих «кагарликів», які  були.  

І коли ми зараз прикриваємося  тим, що у нас начебто не на часі розгляд 

таких питань, це абсолютна маніпуляція. Це розписано на наш комітет. Ми всі 

можемо зайти на сайт Верховної Ради це подивитися. Якщо ніхто не може 

донести фізично документи 200 метрів, я особисто завтра як народний депутат 

цим займуся. Але я вважаю, що ті питання, які піднімалися у нас на закритому 

комітеті і частково висвітлюються в цій постанові, мають право бути 

розглянутими на відкритому засіданні Верховної Ради, щоб люди могли  це 

все… 

Дякую.  

 



МИХАЙЛЮК Г.О.  Олександра, я абсолютно не маніпулюю. По-перше, я  

теж здивована, чому Кабінет Міністрів лише зараз подав ці законопроекти.  І ми 

щойно включили їх в порядок денний сесії. Тому я прошу їх пріоритезувати. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Пані Галина,  там  один законопроект. Інші, я 

перепрошую… Два, перепрошую. Всі інші у нас законопроекти з 10-ти 

абсолютно  не стосуються, і, тим не менше, ви їх включили до порядку денного.  

Я прошу вас не захищати Арсена Авакова, а все ж таки винести постанову і 

розглянути на комітеті все те, що зараз відбувається в Національній поліції.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Бакумов, прошу вас.  

 

БАКУМОВ О.С. Дякую, шановні колеги. Всіх закликаю йти від емоцій і 

дотримуватись регламентів і парламентських процедур.  

Ну, по-перше, якщо ми подивимося на сьогоднішній порядок денний, всі 

питання, всі шість, які були затвердженні, вони вичерпані. Більше того, якщо ми 

подивимося питання шосте, яким ми рекомендували Верховній Раді включити 

до порядку денного сесії певні рішення, тут такого проекту постанови немає. А 

тому для того, щоб розглянути відповідний проект постанови, ми повинні 

перезатвердити порядок денний, включити це до порядку денного. А 

враховуючи все ж таки те, що  на сьогоднішній день комітет і секретаріат 

комітету не отримав проект цієї постанови, вважаю, що це може потенційно 

бути на наступне засіданні комітету, але вже точно не сьогодні.  

І друге питання, яке я хотів би порушити. Це я хочу закликати народних 

депутатів допомогти мені як колезі. Тому що 4 вересня 2019 року одноголосним 

рішенням комітету нашого була створена робоча група про внесення змін до 



деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії (номер 

реєстраційний 1007).  

Неодноразово були проведені робочі групи. У мене більш-менш 

сформувалася позиція, враховуючи різні суб’єкти, які приймали участь в цій 

дискусії. Дискусія доволі неоднозначна, тому що  все ж таки ті пропозиції, які є, 

вони є суттєвими, і головне - дискусійними. Вони структурно змінюють 

побудову систему органів влади. А тому я прошу членів нашого профільного 

комітету долучитись до цього процесу, аби ми всі разом, не тільки Бакумов і 

робоча група, а всі члени комітету, ґрунтовно через себе опрацювали це і 

напрацювали позицію цілісну комітету. Я буду вам за це вдячний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пане Олександре. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Я прошу вибачення, я теж за те, щоб законопроект 1007 

був розглянутий, вважаю за доцільне. Я знаю позицію пана Бакумова, кого він 

підтримує. А я теж вважаю, що 1007 має бути розглянутий, і я вважаю, що є всі 

підстави конституційні визначитись, кому має бути підпорядкована 

Національна гвардія. І є рішення Конституційного Суду від 25.02.2009 року, де 

чітко зазначено, кому має бути підпорядкована Національна гвардія у зв’язку із 

повноваженнями, визначеними статтею 106, пункту 17 частини першої. Готові 

завжди працювати щодо законопроекту 1007. 

І я вважаю, що… Я не розумію, чому знято було з порядку денного. Завжди 

готові працювати. Я вважаю, що цей законопроект має бути розглянутий в 

першу чергу, оскільки тут ставляться питання щодо того, щоб стикнути лобами 

Президента і інших міністрів. Ми не маємо права………. когось за рахунок того, 

щоб гаранта… Хто у нас гарант Конституції? У нас гарант Конституції не 

міністр, а у нас гарант Конституції – Президент. І тому ми маємо рухатись в 

цьому напрямку.  



А щодо постановки на порядок денний, я вважаю, що це формалізм, і ми 

маємо підтримати ту постанову, яку пан Осадчук пропонував, оскільки комітет 

має визначитись. Якщо будемо затягувати, ми будемо показувати, що це ми 

формально ставимося до тих питань, що піднімаються. Чому ми не можемо 

сьогодні розглянути? Хай комітет визначиться. Чому ми затягуємо? Я не 

вважаю, що це проблема. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Будь ласка, я бачу, в чаті просить слово Антон Геращенко, замміністра 

МВС. Будь ласка, коротко, тому що це вже «Різне» і ми маємо завершувати. 

 

ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Уважаемые народные депутаты, я хотел бы сказать, 

что, поскольку упоминалась фамилия министра внутренних дел, я должен дать 

нашу позицию. 

По Конституции Украины можно объявлять недоверие всему составу 

Кабинета Министров. Для этого надо собрать 150 подписей народных депутатов 

– и ставить просто недоверие всему Кабинету Министров. Конституция 

Украины не предусматривает индивидуального выражения недоверия 

отдельным министрам. Тем не менее, понимая накал политических страстей, мы 

с пониманием относимся к подобного рода заявлениям, выступлениям и так 

далее. 

Единственное, что я хотел бы отметить, что у вас сейчас идет в комитете 

раздел «Разное», в нем решения не принимаются, соответственно, когда будет 

формироваться повестка дня следующего заседания, тогда, соответственно, этот 

вопрос может быть рассмотрен. Но с точки зрения поднятия этого вопроса, ну, 

вы его подняли, мы его услышали. И хочу сказать следующее: политика – это 

одно, а Конституция и законодательство – другое. 



Спасибо за внимание. 

 

МАМКА Г.М. Можна слово? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Григорій Миколайович. Давайте вже, 

оскільки ми перейшли до розгляду ще одного питання в межах «Різного». 

 

МАМКА Г.М. Шановні колеги, дякую вам за підтримку, всім учасникам, 

що в «Різному» піднімаються такі питання. Я теж б’юся над цією 

проблематикою. Ви не повірите, і кричу, і нецензурно висловлююсь. Але 

відкрийте функційні обов’язки між керівником комітету, заступниками, першим 

заступником комітету і членами комітету. Там чітко написано, що порядок 

денний формується керівником комітету. Закінчили, зняли тему. Якщо у когось 

є бажання, давайте приймемо рішення щодо переписання функційних  

обов’язків, Закон про комітети – і після цього будемо приймати рішення. 

З приводу політики, яка все-таки насаджується в комітет. Ми ж всі 

домовлялися, що політичні амбіції давайте залишимо за комітетом, і після цього 

будемо про щось говорити і будемо робити ті законопроекти, які будуть 

слугувати і практично застосовуватися і правоохоронними органами по 

іншим… по законопроектах, для того щоб вони запускалися в роботу.  

Якщо цікаво комусь з приводу постанови, яка на даний час буде… і в 

послідуючому, буде розглянута в комітеті, я в цьому не маю сумнівів. Хочу 

сказати про надзвичайно просте: що є бажання – вносьте, але політична партія 

повинна бути, і мотивована бути.  

Якщо є порушення Конституції, то воно є. Якщо хтось хоче вважати і 

перетворити на війну, там, між Президентом, Аваковим і НАБУ, то давайте, 

якщо уже так ставимо всі питання, давайте попросимо керівника комітету, щоб 

законопроект 3133 поставили в порядок денний в зал. Тоді давайте будемо чесні 



і відверті. Прохання одне: давайте або переписувати функційні, або не 

перетворювати засідання комітету в політику, і тоді будемо визначатися, як 

вірно працювати, або політично в комітеті… Ну, ви ж розумієте, що 

відповідальності не буде ніякої і ми будемо, по суті, законопроекти гробити, 

або, по суті, будемо говорити і працювати по законопроектах і буде результат. 

Дякую вам велике. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чи всі колеги висловились, хто хотів, в «Різному»? 

 

ОСАДЧУК А.П. Ну, заключне, якщо ви мені дозволите. Я ініціював цю 

дискусію. Я скажу дві тези. 

Ну, перш за все, я поважаю думку і Антона Геращенка, і інших колег, але 

ми вивчали це питання, і я вважаю, що за Законом про Кабінет Міністрів 

Верховна Рада може, має право відправляти у відставку будь-якого міністра, і 

для цього достатньо звичайної постанови, і це моє абсолютно юридичне і 

професійне переконання. 

При цьому я можу погодитися, що ми розглянули вже питання включення 

законопроектів в порядок денний сесії, яке в нас було четвертим на цьому 

засіданні. Але так само нагадаю, що згідно Регламенту комітет Верховної Ради 

може переглядати свої рішення до закриття засідання комітету, і насправді зараз 

мова йде лише про включення законопроекту 3606 до переліку, який був 

затверджений нами 15 хвилин тому. 

Але враховуючи те, що я насправді теж зацікавлений в юридичній і 

процесуальній чистоті цієї справи, я тоді, ну, висловлюю зауваження, напевно, 

або секретаріату комітету, або, напевно, нам треба говорити з секретаріатом 

Голови Верховної Ради, чому так довго документи йдуть з вулиці Грушевського 

на вулицю Садову. Якщо дійсно – я вірю на слово секретаріату комітету, - у нас 



немає на руках проекту постанови 3606, яка б мала, звичайно, бути в комітеті, 

тому я прошу голову комітету (сьогодні говорили про повноваження і про 

порядок включення питань в порядок денний) включити в порядок денний 

наступного засідання питання включення в порядок денний сесії 3606. Я думаю, 

таким чином ми забезпечимо повну юридичну відповідність цьому процесу. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Колеги, резюмую. Ми тут в даному плані рухаємося виключно по закону. 

Надійде документ в комітет – ми зразу зможемо розглянути відповідно до 

закону. 

На цьому, колеги, порядок денний вичерпано. Питання «Різне» також 

вичерпано. Оголошую засідання комітету закритим. Дякую вам. До побачення. 

 

 


