Комітет з питань правоохоронної діяльності

48
11 листопада

2020 р.

у режимі відеоконференції за
допомогою платформи ZOOM
11 год. 00 хв.
Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Іонушас С.К., Мамка Г.М.,
Михайлюк Г.О., Мінько С.А., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бакумов О.С., Бужанський М.А., Данілов В.Б., Дануца О.А., Дмитрук А.Г.,
Захарченко В.В., Кива І.В., Куницький О.О., Колєв О.В., Медяник В.А.,
Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Бородін В.В., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч.
Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату
Комітету Драп’ятий Б.Є., заступники керівника секретаріату Комітету
Баранець В.А., Карчемська Т.М. Шпортько О.М., ; головні консультанти:
Грицак П.А., Миколюк О.О., Чернієнко А.О., Плужник Л.М., Ільтьо Є.С.,
Булаш М.П., старший консультант: Диба О.А., консультант: Трикіша А.І.
Запрошені:
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України
Федоров Михайло Альбертович
Народний депутат України – Мокан Василь Іванович
Народний депутат України – Горенюк Олександр Олександрович
Народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович
Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович
Народний депутат України Кузьміних Сергій Володимирович
Народний депутат України – Корнієнко Олександр Сергійович
Народний депутат України – Порошенко Петро Олексійович

Присутні:
Народний депутат України – Мокан Василь Іванович
Народний депутат України – Горенюк Олександр Олександрович
Народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович
Народний депутат України – Величкович Микола Романович
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України
Федоров Михайло Альбертович
Заступник Міністра внутрішніх справ України – Гончаров Сергій
Михайлович
В.о. начальника Штаба командування ССО ЗСУ – Мірзоєв Валерій
Сатторович
ГО «Харківська правозахисна група (ХПГ)» - Діденко Андрій Іванович
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Інформація Віце-прем’єр-міністра України – Міністра цифрової
трансформації України Федорова М.А. про плани цифрової трансформації у
сфері правоохоронної діяльності
2. Про проект Закону України «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). Комітет
головний. Перше читання.
3. Про проект Закону України «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). Комітет
головний. Перше читання.
4. Про проект Закону України «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). Комітет головний.
Перше читання.
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо
встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на
багатоквартирний будинок» (реєстр. № 4086). Комітет головний. Перше
читання.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо забезпечення права на правосудний
вирок особам, які до набрання чинності цим Кодексом були засудженні до
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покарання у вигляді довічного позбавлення волі)» (реєстр. № 3078). Комітет
головний. Перше читання.
7. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення протидії підкупу виборців» (реєстр. № 3571).
Комітет головний. Перше читання.
8. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та
фармацевтичних працівників» (реєстр. № 3560). Комітет головний. Перше
читання. Виноситься вдруге.
9. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 338
Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3102). Комітет головний. Перше
читання. Виноситься вдруге.
10. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України
щодо
підсилення
відповідальності
за
публічну
образу
військовослужбовців, волонтерів, учасників Революції гідності» (реєстр.
№ 3085). Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге.
11. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої
сесії Верховної Ради України IX скликання:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення
відповідальності за корупційні злочини (реєстр. № 3889);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за незаконне зайняття рибним та іншим водним добувним
промислом (реєстр. № 3934);
- про внесення змін до статті 287 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо оскарження постанови по справі про адміністративне
правопорушення особою, яка має право складати протокол про адміністративне
правопорушення (реєстр. № 4040);
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів
примусового годування (реєстр. № 4324);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи в
адміністративному провадженні (реєстр. № 4326).
12. Різне.
1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. щодо
присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний засідання
Комітету з питань правоохоронної діяльності на 11 листопада 2020 року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
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Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на
засіданні Комітету буле здійснювати Заступника голови Комітету Павлюк М.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
11 листопада 2020 року
Проголосовано:

“за” – 19
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1) СЛУХАЛИ: Інформація Віце-прем’єр-міністра України – Міністра
цифрової трансформації України Федорова М.А. про плани цифрової
трансформації у сфері правоохоронної діяльності
Доповів: Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації
України Федоров Михайло Альбертович, Заступник Міністра внутрішніх справ
України – Гончаров Сергій Михайлович.
В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., Яцик Ю.Г., Устінова О.Ю.,
Мамка Г.М., Кива І.В., Павлюк М.В.
Інформацію Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової
трансформації України Федорова М.А. та Заступник Міністра внутрішніх справ
України – Гончарова С. М. взято до відома.
2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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). Комітет
головний. Перше читання.
Доповіли: н.д. Монастирський Д.А., Неклюдов В.М.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «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
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адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі»
(реєстр. № 4227) прийняти в першому читанні за основу та в цілому як Закон.
Проголосовано:

“за” – 21
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Кива І.В. не брав
участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету).
3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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). Комітет головний. Перше читання.
Доповів: н.д. Мокан В.І., Павлюк М.В.
Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., Мірзоєв В.С.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «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) прийняти в
першому читанні за основу та в цілому як Закон.
Проголосовано:

“за” – 20
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. Н.д. Іонушас С.К., не
брав участі у голосуванні).
4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «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). Комітет головний.
Перше читання.
Доповіли: н.д. Бакумов О.С., Павлюк М.В.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
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В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «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) прийняти в першому
читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – 21
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).
5) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів
України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі
документації на багатоквартирний будинок» (реєстр. № 4086). Комітет
головний. Перше читання.
Доповів: н.д. Горенюк О.О., н.д. Медяник В.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Осадчук А.П., Медяник В.А.,
Дануца О.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення
відповідальності за порушення строку передачі документації на
багатоквартирний будинок» (реєстр. № 4086) прийняти в першому читанні за
основу.
Проголосовано:

“за” – 20
“проти” – 0
“утрималось” – 1

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).
6) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення права на
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правосудний вирок особам, які до набрання чинності цим Кодексом були
засудженні до покарання у вигляді довічного позбавлення волі)»
(реєстр. № 3078). Комітет головний. Перше читання.
Доповів: н.д. Власенко С.В., Яцик Ю.Г.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Бакумов О.С., Діденко А.І.
1. Пропозиція голови підкомітету Яцик Ю.Г.: рекомендувати Верховній
Раді України законопроект відхилити.
Проголосовано:

“за” – 4
“проти” – 4
“утрималось” – 10

Пропозицію не підтримано.
(Н.д. Алєксєєв С.О. не брав участі у голосуванні, н.д. Мінько С.А. та
Іонушас С.К. не брали участі у голосуванні та в подальшому засіданні Комітету)
2. Пропозиція заступника голови Комітету Мамки Г.М. рекомендувати
Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.
Проголосовано:

“за” – 7
“проти” – 0
“утрималось” – 11 (з уточненням)

Пропозицію не підтримано.
(Н.д. Алєксєєв С.О., Мінько С.А., Іонушас С.К. не брали участі у
голосуванні)
3. Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А. рекомендувати
Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України (щодо забезпечення права на правосудний вирок особам, які до
набрання чинності цим Кодексом були засудженні до покарання у вигляді
довічного позбавлення волі)» (реєстр. № 3078) повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 13
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“проти” – 0
“утрималось” – 5
(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Мінько С.А.,
Іонушас С.К., Колєв О.В. не брали участі у голосуванні).
7) 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). Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге.
Доповіли: н.д. Величкович М.Р., Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Неклюдов В.М.,
Бакумов О.С., Мамка Г.М., Алєксєєв С.О.,
1. Пропозиція голови підкомітету Дануци О.А.: рекомендувати
Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 6
“проти” – 1
“утрималось” – 11

Пропозицію не підтримано.
(Н.д. Дмитрук А.Г. не брав участі у голосуванні)
2. Пропозиція члена Комітету Бужанського М.А.: рекомендувати
Верховній Раді України законопроект відхилити.
Проголосовано:

“за” – 8
“проти” – 1
“утрималось” – 9

Пропозицію не підтримано.
(Н.д. Яцик Ю.Г. не брала участі у голосуванні)
3. Пропозиція голови підкомітету Алєксєєва С.О. рекомендувати
Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.
Проголосовано:

“за” – 4
“проти” – 9
“утрималось” – 6
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Пропозицію не підтримано.
4. Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А. рекомендувати
Верховній Раді України повернути законопроект головному комітету на
доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 4
“проти” – 6
“утрималось” – 8

(Н.д. Алєксєєв С.О. не брав участі у голосуванні та в подальшому засіданні
Комітету)
УХВАЛИЛИ: У зв’язку із тим, що жодне з рішень, зазначених у пунктах 1,
3, 4 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» не підтримано необхідною кількістю голосів народних депутатів,
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
підсилення відповідальності за публічну образу військовослужбовців,
волонтерів, учасників Революції гідності» (реєстр. № 3085) вважається
відхиленим.
8) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії підкупу виборців» (реєстр.
№ 3571). Комітет головний. Перше читання.
У зв’язку з відсутністю субֹ’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
законодавчих актів України щодо удосконалення захисту професійної діяльності
медичних та фармацевтичних працівників» (реєстр. № 3560). Комітет
головний. Перше читання. Виноситься вдруге.
Доповіли: н.д. Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних
працівників» (реєстр. № 3560) відхилити.
Проголосовано:

“за” – 15
“проти” – 0
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“утрималось” – 2
(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Н.д. Куницький О.О.
не брав участі у голосуванні та в подальшому засіданні Комітету).
10) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті
338 Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3102). Комітет головний.
Перше читання. Виноситься вдруге.
Доповіли: н.д. Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до статті 338 Кримінального кодексу України»
(реєстр. № 3102) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 16
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Дмитрук А.Г. не
брав участі у голосуванні).
11) СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного
четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання.
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту
Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку
денного четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання.
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення
відповідальності за корупційні злочини (реєстр. № 3889);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за незаконне зайняття рибним та іншим водним добувним
промислом (реєстр. № 3934);
- про внесення змін до статті 287 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо оскарження постанови по справі про адміністративне
правопорушення особою, яка має право складати протокол про адміністративне
правопорушення (реєстр. № 4040);
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів
примусового годування (реєстр. № 4324);
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- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи в
адміністративному провадженні (реєстр. № 4326);
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за незаконне виселення з житла (реєстр. № 4333);
- про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (реєстр.
№ 4335);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень
Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до
неї" (реєстр. № 4336);
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 1
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Бужанський
М.А., не брав участі у голосуванні).
12. В різному заслухано та обговорено:
12.1 Голова Комітету Монастирський Д.А. звернувся до голів підкомітетів
щодо плановості організації засідань підкомітетів, а також, щоб засідання
підкомітетів не проводились в день засідання Комітету.
12.2 Голова Комітету Монастирський Д.А. озвучив питання про хід
переговорів стосовно видатків на оплату праці для органів прокуратури в
2021 році.
12.3 Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що 2 грудня
2020 року у Конференц-залі за адресою: вул. Грушевського, 5 о 14:15 відбудуться
спільні комітетські слухання, організовані комітетами Верховної Ради України
з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з питань
національної безпеки, оборони та розвідки та з питань правоохоронної діяльності
на тему: «Застосування, реалізація і моніторинг спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)».
12.4 Член Комітету Устінова О.Ю. запропонувала звернутися до
керівництва Офісу Генеральної прокуратури з проханням взяти на контроль
ситуацію щодо замінування КНП «Олександрівська клінічна лікарня» м. Києва.
12.5 Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що на наступне
засідання Комітету запросили керівництво Державного бюро розслідувань.
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12.6 Голова підкомітету Бакумов О.С. звернувся з проханням до Голови
Комітету Монастирського Д.А., щоб на засіданні Погоджувальній Раді
депутатських фракцій (депутатських груп) звернутися до Голови Верховної Ради
України про включення проекту Закону України «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) до розкладу засідань
Верховної Ради України на період з 17 по 20 листопада 2020 р.
12.7 Пропозицію Заступника голови Комітету Павлюк М.В.: запросити на
одне із наступних засідань Комітету керівництво Державної фіскальної служби
України з метою заслуховування про хід реформування податкової поліції.
12.8 Пропозицію Першого заступника голови Комітету Осадчука А.П.:
запросити на одне із наступних засідань Комітету керівництво Офісу
Генерального прокурора з метою заслуховування про хід реформування органів
прокуратури та з інших питань.
Стенограма засідання Комітету додається.
Голова Комітету

Д. Монастирський

Секретар Комітету

С. Мінько

Заступник голови Комітету

М. Павлюк
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