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     04    листопада    2020 р. 
 

 

     м. Київ 

               вул. Садова, 3а,  

    (кімн. 727) 

     15 год. 00 хв. 
 

 

 

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

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

(долучився в ході засідання Комітету), Михайлюк Г.О., Павлюк М.В., Мінько 

С.А., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., Бужанський М.А., Галушко М.Л., 

Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., 

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

 

Відсутні члени Комітету: Алєксєєв С.О., Бородін В.В., Данілов В.Б., 

Захарченко В.В., Мамоян С.Ч. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

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

Плужник Л.М., Ільтьо Є.С., старший консультант: Диба О.А.                               

 

Запрошені: 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашко 

Ігор Ростиславович 

Міністр соціальної політики Лазебна Марина Володимирівна 

Народний депутат України – Павленко Юрій Олексійович 

Народний депутат України Янченко Галина Ігорівна 

Народний депутат України Фріс Ігор Павлович 

Народний депутат України Кузьміних Сергій Володимирович 

Народний депутат України – Корнієнко Олександр Сергійович 
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Народний депутат України – Порошенко Петро Олексійович 

Народний депутат України – Бондарєв Костянтин Анатолійович 

Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

Народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович 

 

Присутні: 

Гривко Сергій Дмитрович – народний депутат України 

Бондарєв Костянтин Анатолійович – народний депутат України 

Шкрум Альона Іванівна – народний депутат України 

Янченко Галина Ігорівна – народний депутат України 

Степанов Максим Володимирович – Міністр охорони здоров'я України 

Ляшко Віктор Кирилович – Заступник міністра охорони здоров'я і головний 

державний санітарний лікар України 

Романішин Олександр Вікторович – Заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України 

Лебедцов Борис Борисович – Заступник Міністра соціальної політики 

України 

Банчук Олександр Анатолійович – Заступник Міністра юстиції України 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» (реєстр. № 3891), поданий Кабінетом Міністрів України; 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (реєстр. № 3891-1), поданий народним депутатом України 

Шкрум А.І. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

2. 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. 

 

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

актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» 
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(реєстр. № 3474), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

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

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення 

дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань» (реєстр. № 3627), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний.  Перше читання. 

 

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

актів України щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та 

(або) втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях» 

(реєстр. № 3040-1), поданий народним депутатом України Павленком Ю.О. 

Комітет головний.  Перше читання. 

  

6. Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783), поданий народними депутатами 

України Янченко Г.І. та іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783-1), поданий народним депутатом 

України Фрісом І.П. 

Комітет головний. Перше читання. 

  

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

актів України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників» (реєстр. № 3560), поданий народними депутатами 

України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання. 

  

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 338 

Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3102), поданий народними 

депутатами Корнієнком О.С. та іншими народними депутатами України. 

Комітет головний. Перше читання.   

 

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

України щодо підсилення відповідальності за публічну образу 
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військовослужбовців, волонтерів, учасників Революції гідності» 

(реєстр. № 3085), поданий народними депутатами Порошенком П.О. та іншими 

народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

 

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

про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

порушення правил перевезення дітей легковими автомобілями (крім таксі)» 

(реєстр. № 3009), поданий народним депутатом України Бондарєвим К.А. 

Комітет головний.  Перше читання. 

 

11. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 122 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо дозволеного перевищення 

швидкості руху на міжнародних та національних автомобільних дорогах» 

(реєстр. № 3744), поданий народним депутатом України  

Гривко С.Д. Комітет головний. Перше читання.  

 

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

адміністративні правопорушення (щодо звільнення від адміністративної 

відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про державну реєстрацію 

народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованих територіях 

України)» (реєстр. № 3714), поданий народними депутатами України Лубінцем 

Д.В. та іншими народними депутатами України Комітет головний. Перше 

читання. 

 

13. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України ІХ скликання: 

- про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України (щодо розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері 

використання інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, 

телекомунікаційних мереж та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури 

(реєстр. № 3897); 

- про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за 

вчинення домашнього насильства (реєстр. № 3908); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі (реєстр. № 3908-1); 

- про внесення змін до статті 83 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення правил 

застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших 

препаратів (реєстр. № 3926); 
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-  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за свідоме доведення будинку (споруди) до стану руйнування 

(реєстр. № 3003а); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на 

тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом (реєстр. № 3045а); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за заперечення міжнародних злочинів, агресії Російської 

Федерації, злочинів, пов’язаних з окупацією Російською Федерацією частини 

території України, порушення окремими категоріями осіб заборон та обмежень 

щодо встановлення зв’язків і взаємодії з органами влади Російської Федерації, 

окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти основ національної безпеки України (реєстр. № 4085); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності представників влади за публічне заперечення тимчасової 

окупації частини території України Російською Федерацією, а також за 

порушення заборон щодо встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними 

органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території 

України (реєстр. № 4087); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо зміни установленого порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі (реєстр. № 4149); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості 

особи та домашнього насильства (реєстр. № 4175); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо комісійної винагороди під час здійснення еквайрингу 

(реєстр. № 4179); 

- про внесення змін до Закону України “Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів” щодо державного захисту військовослужбовців 

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними 

завдань за призначенням (реєстр. № 4186); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за публічне заперечення факту збройної агресії 

Російської Федерації і тимчасової окупації частини території України (реєстр. 

№ 4189); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального 
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процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян України у 

здійсненні правосуддя (реєстр. № 4190); 

- про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" (щодо 

відрядження поліцейських до органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та 

присвоєння спеціальних звань відрядженим (прикомандированим) 

поліцейським) (реєстр. № 4203); 

-про внесення змін до деяких законів України щодо виконання функцій з 

конвоювання  (реєстр. № 4214); 

- про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо призначення на 

адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (реєстр. 

№ 4227); 

- про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265); 

 

14. 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 04 листопада 2020 

року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

04 листопада 2020 року з такими уточненнями: 

- за пропозицією н.д. Бакумова О.С. третім питанням порядку денного 

розглянути законопроекти за  реєстр. № № 3783 та 3783-1; 

- за пропозицією н.д. Бужанського М.А. в різному розглянути питання про 

запрошення на засідання Комітету керівництва Державного бюро 

розслідувань. 

   

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ:  
Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» (реєстр. № 3891), поданий Кабінетом Міністрів України; 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (реєстр. № 3891-1), поданий народним депутатом України 

Шкрум А.І. 

 

Доповів: Міністр охорони здоров’я України Степанов Максим 

Володимирович, н.д. Шкрум Альона Іванівна, Медяник В’ячеслав Анатолійович; 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату                        

Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кива І.В., Устінова О.Ю., 

Бужанський М.А., Неклюдов В.М., Арешонков В.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів 

України: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» (реєстр. № 3891) прийняти в першому читанні за основу та в 

цілому як Закон. 
 

Проголосовано:  “за” – 14 

     “проти” – 3 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).  

 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (реєстр. № 3891-1) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 4 
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).  
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2) СЛУХАЛИ: 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. 

 

Доповів: н.д. Яцик Юлія Григорівна; 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

До засідання долучився н.д. Мамка Г.М. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., Бужанський М.А., 

Устінова О.Ю., Павлюк М.В., Кива І.В., Арешонков В.Ю., Мамка Г.М., 

Осадчук А.П.  

 

 УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації підкомітету щодо врахування 

та відхилення поправок і пропозицій, включених до порівняльної таблиці до 

проекту Закону за реєстр. № 3915. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України 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) у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 4 
     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).  

 

3) СЛУХАЛИ:  
 Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783), поданий народними депутатами 

України Янченко Г.І. та іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783-1), поданий народним депутатом 

України Фрісом І.П. 
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Доповів: Н.д. Янченко Галина Ігорівна, Бакумов Олександр Сергійович; 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

  

 В обговоренні взяли участь: н.д. Дануца О.А., Мамка Г.М. Іонушас С.К. 

 
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів 

України: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783) прийняти в першому читанні за 

основу. 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783-1) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 15  

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 3 
     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).  

 

 

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

законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними 

марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних» (реєстр. № 3474). 

 

Доповіли: Романішин Олександр Вікторович Заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, н.д. Дануца Олександр 

Анатолійович; 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Осадчук А.П.,                    

Мамка Г.М., Іонушас С.К. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних 



10 

 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (реєстр. № 3474) 

прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 6 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету). 

 
     

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності не передбачених 

законом воєнізованих або збройних формувань» (реєстр. № 3627). 

 

Доповіли: Заступник Міністра соціальної політики України – Лебедцов 

Борис Борисович, н.д. Бакумов Олександр Сергійович; 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у 

діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» 

(реєстр. № 3627) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).  

 

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

законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за вербування, 

залучення та (або) втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях» 

(реєстр. № 3040-1), поданий народним депутатом України Павленком Ю.О. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: н.д. Бакумов Олександр Сергійович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М. 
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 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) втягування 

дітей до участі у військових конфліктах чи діях» (реєстр. № 3040-1) повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).  

 

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

законодавчих актів України щодо удосконалення захисту професійної діяльності 

медичних та фармацевтичних працівників» (реєстр. № 3560), поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В.  

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

338 Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3102), поданий народними 

депутатами Корнієнком О.С. та іншими народними депутатами України.  

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

законів України щодо підсилення відповідальності за публічну образу 

військовослужбовців, волонтерів, учасників Революції гідності»                             

(реєстр. № 3085), поданий народними депутатами Порошенком П.О. та іншими 

народними депутатами України. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за порушення правил перевезення дітей легковими 

автомобілями (крім таксі)» (реєстр. № 3009), поданий народним депутатом 

України Бондарєвим К.А. Комітет головний.  Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Бондарєв Костянтин Анатолійович, Медяник В’ячеслав 

Анатолійович; 
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Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 В обговоренні взяли участь: н.д. Куницький О.О., Павлюк М.В.,                     

Дануца О.А. 

 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил 

перевезення дітей легковими автомобілями (крім таксі)» (реєстр. № 3009) 

відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 4 
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).  

 

11) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 

122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо дозволеного 

перевищення швидкості руху на міжнародних та національних автомобільних 

дорогах» (реєстр. № 3744), поданий народним депутатом України Гривко С.Д. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Гривко Сергій Дмитрович, Медяник В’ячеслав 

Анатолійович; 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Куницький О.О., Дануца О.А. 
 

 УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо дозволеного перевищення швидкості руху на 

міжнародних та національних автомобільних дорогах» (реєстр. № 3744) 

відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 7 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).  

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо звільнення від 

адміністративної відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про 
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державну реєстрацію народження дитини, яка народилась на тимчасово 

окупованих територіях України)» (реєстр. № 3714), поданий народними 

депутатами України Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України 

Комітет головний. Перше читання. 

 

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

лист від народного депутата України  Лубінця Д.В.  щодо підтримання 

зазначеного законопроекту та розгляду його без участі суб’єкта права 

законодавчої ініціативи. 

 

Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

  УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо звільнення від адміністративної відповідальності осіб за 

несвоєчасне подання заяви про державну реєстрацію народження дитини, яка 

народилась на тимчасово окупованих територіях України)» (реєстр. № 3714) 

відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).  

 

 13) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України 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 IХ скликання проекти законів: 

 

- про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України (щодо розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері 

використання інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, 

телекомунікаційних мереж та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури 

(реєстр. № 3897); 

- про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за 

вчинення домашнього насильства (реєстр. № 3908); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі (реєстр. № 3908-1); 

- про внесення змін до статті 83 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення правил 

застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших 

препаратів (реєстр. № 3926); 

-  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за свідоме доведення будинку (споруди) до стану руйнування 

(реєстр. № 3003а); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на 

тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом (реєстр. № 3045а); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за заперечення міжнародних злочинів, агресії Російської 

Федерації, злочинів, пов’язаних з окупацією Російською Федерацією частини 

території України, порушення окремими категоріями осіб заборон та обмежень 

щодо встановлення зв’язків і взаємодії з органами влади Російської Федерації, 

окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти основ національної безпеки України (реєстр. № 4085); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності представників влади за публічне заперечення тимчасової 

окупації частини території України Російською Федерацією, а також за 

порушення заборон щодо встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними 

органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території 

України (реєстр. № 4087); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо зміни установленого порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі (реєстр. № 4149); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості 

особи та домашнього насильства (реєстр. № 4175); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо комісійної винагороди під час здійснення еквайрингу 

(реєстр. № 4179); 

- про внесення змін до Закону України “Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів” щодо державного захисту військовослужбовців 

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними 
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завдань за призначенням (реєстр. № 4186); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за публічне заперечення факту збройної агресії 

Російської Федерації і тимчасової окупації частини території України (реєстр. 

№ 4189); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян України у 

здійсненні правосуддя (реєстр. № 4190); 

- про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" (щодо 

відрядження поліцейських до органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та 

присвоєння спеціальних звань відрядженим (прикомандированим) 

поліцейським) (реєстр. № 4203); 

-про внесення змін до деяких законів України щодо виконання функцій з 

конвоювання  (реєстр. № 4214); 

- про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо призначення на 

адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (реєстр. 

№ 4227); 

- про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265); 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету).  

 

14. В різному заслухано та обговорено: 

 

14.1 Голова Комітету Монастирського Д.А. порушив питання щодо видатків 

на оплату праці для органів прокуратури в проекті Закону України «Про 

Державний бюджет на 2021 рік» (реєстр. № 4000), а саме, встановлення 

прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу 

прокурора окружної прокуратури, з 1 січня 2021 у розміні 1000 гривень; 

Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: звернутися від Комітету 

до Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Голови 

Комітету з питань бюджету щодо перегляду питання оплати праці для органів 

прокуратури. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., Мамка Г.М., Неклюдов В.М. 
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14.2 Голова підкомітету Дануца О.А. представив презентацію проекту 

Закону «Про обіг цивільної зброї та бойових припасів до неї», який 

підготовлений робочою групою. 

 

14.3 Член Комітету Дмитрук А.Г. запропонував членам Комітету 

приєднатися до підписання напрацьованого проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за незаконне виселення з житла». 

 

14.4 Пропозицію члена Комітету Бужанського М.А.: запросити на наступне   

засідання Комітету керівництво Державного бюро розслідувань з метою 

заслуховування інформації про стан досудового розслідування низки 

резонансних кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснює 

Державне бюро розслідувань. 

 

14.5 Пропозицію члена Комітету Куницького О.О.: запросити на одне із 

наступних  засідань Комітету Начальника Департаменту кіберполіції з метою 

заслуховування інформації про стан досудового розслідування низки 

кримінальних проваджень та з інших питань, які надсилалися народним 

депутатом Куницьким О.О. до Департаменту кіберполіції. 

 

14.6 Член Комітету Арешенков В.Ю. запропонував звернутися до 

керівництва Національної поліції України щодо ситуації із блокуванням 

транспортного руху в урядовому кварталі м. Києва транспортними засобами, 

зареєстрованими за межами України, шляхом масового грубого порушення 

правил паркування та відповідного реагування працівників  Національної поліції 

України. 

 

 

14.7 Голова підкомітету Яцик Ю.Г. озвучила питання щодо необхідності 

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

актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною 

спільнотою». 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 
Секретар Комітету       С. Мінько 


