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02    грудня       2020 р. 
 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

15 год. 00 хв.     

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Осадчук А.П. (долучився в ході засідання 

Комітету), Іонушас С.К., Мамка Г.М., Михайлюк Г.О., Мінько С.А., 

Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., Бородін В.В., 

Бужанський М.А., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Дануца О.А. Дмитрук А.Г., 

Захарченко В.В., Куницький О.О., Колєв О.В., Медяник В.А., Неклюдов В.М., 

Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.  

 

Відсутні члени Комітету: Кива І.В., Мамоян С.Ч. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Баранець В.А., Карчемська Т.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: 

Представник Президента України у Верховній Раді України Стефанчук 

Руслан Олексійович 

Міністр внутрішніх справ – Аваков Арсен Борисович 

Народний депутат України – Совсун Інна Романівна 

Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

 

Присутні: 

Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

(реєстр. № 4434), поданий Президентом України. Комітет головний. Перше 

читання. 

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

актів України щодо відновлення відповідальності за  декларування недостовірної 

інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації» 

(реєстр. № 4441), народними депутатами України Монастирським Д.А. та 

іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

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

актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами» 

(реєстр. № 2694). Друге читання. 

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

актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками 

дорожнього руху» (реєстр. № 2696). Друге читання. 

 5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 127 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

пішоходів за порушення правил дорожнього руху (реєстр. № 2697). Друге 

читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної 

безпеки» (реєстр. № 3931), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної 

безпеки» (реєстр. № 4157), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. 

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

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам» 

(реєстр. № 4003), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А. 

та іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

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

процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з 

кіберзлочинністю та використання електронних доказів» (реєстр. № 4004), 

поданий народними депутатами України Монастирським Д.А. та іншими 

народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 
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 10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення академічної доброчесності» (реєстр. № 3764), поданий народними 

депутатами Совсун І.Р. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання. 

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

актів України щодо посилення протидії підкупу виборців» (реєстр. № 3571), 

поданий народними депутатами Гривко С.Д. та іншими народними депутатами 

України. Комітет головний. Перше читання. 

  12. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України ІХ скликання: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності в галузі поштового зв’язку 

(реєстр. № 4354); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо платіжних послуг) 

(реєстр. № 4365); 

- про внесення змін до статті 173 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо недопущення арешту коштів на кореспондентських рахунках 

банків (реєстр. № 4373); 

- про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" 

реєстр. № 4375); 

- про внесення змін до законодавства України про адміністративні 

правопорушення, кримінального законодавства та кримінального 

процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та 

розвідувальних органів (реєстр. № 4392); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції (реєстр. № 

4411). 

 13. Різне. 

 13.1. Про розгляд звернення Голови Верховної Ради України щодо вжиття 

Комітетом заходів для всебічного вивчення обставин нападу невідомим 

чоловіком на журналістку телеканалу «Newsone» Віолетту Товкес під час 

прямого ефіру з всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті» у Національному 

музеї Голодомору-геноциду 28 листопада 2020 року.  

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

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

порядок денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 

02 грудня 2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 
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Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати Заступник голови Комітету Павлюк М.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

02 грудня 2020 року  

 

Проголосовано:  “за” – 20 

    “проти” – 0 

    “утрималось” –  1 

 

(У голосуванні приймали участь 21 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

(реєстр. № 4434). Перше читання. 

 

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

законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за  декларування 

недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації» 

(реєстр. № 4441). Перше читання. 

 

Доповів: н. д. Монастирський 

Супроводження матеріалів – керівника секретаріату Драп’ятий Б.Є. 

        заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

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

Неклюдов В.М., Алєксєєв С.О., Устінова О.Ю., Мамка Г.М.  

 

УХВАЛИЛИ: Провести засідання Комітету 03 грудня 2020 року о 12:00, на 

якому розглянути законопроекти за реєстраційними номерами 4434 та 4441. 

 

 

Проголосовано:  “за” – 22 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету. Н.д. Дмитрук А. Г. не 

приймав участі у голосуванні).  
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3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів 

пішоходами» (реєстр. № 2694). Друге читання. 

 

Доповів: н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

 Голови підкомітету Медяника В.А. запропонував внести пропозиції та 

поправки від Комітету, які були враховані. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з 

врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти проект Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних 

елементів пішоходами» (реєстр. № 2694) у другому читанні та в цілому як 

Закон з пропозиціями Комітету. 
 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 4 

     

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету. Н.д. Дмитрук А.Г. не 

приймав участі у голосуванні). 

 

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

законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів 

учасниками дорожнього руху» (реєстр. № 2696). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

   

 Голови підкомітету Медяника В.А. запропонував внести пропозиції та 

поправки від Комітету, які були враховані. 

 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з 

врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти проект Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних 

елементів учасниками дорожнього руху» (реєстр. № 2696) у другому читанні та 

в цілому як Закон з пропозиціями Комітету. 

 

 

Проголосовано:  “за” – 19 
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    “проти” – 1 

    “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Куницький О.О., 

Дмитрук А.Г. не приймали участі у голосуванні). 

 

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

127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (реєстр.                   

№ 2697). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

   

  В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Бакумов О.С., Устінова О.Ю., 

Геращенко А.Ю. 

 

 Пропозиція члена Комітету Устінової О.Ю.: поставити на голосування 

поправку № 8 про її врахування. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 12 

 

Пропозицію не підтримано.     
(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Куницький О.О. не 

приймав участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з 

врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про внесення змін до 

статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху 

(реєстр. № 2697) у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 4 
     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).  

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної 

та пожежної безпеки» (реєстр. № 3931). Перше читання. 
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Доповіли: н.д. Медяник В.А., заступник Міністра внутрішніх справ 

України Геращенко А.Ю. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

   

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

Бужанський М.А., Дануца О.А., Геращенко А.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у 

проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки» 

(реєстр. № 3931) за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О.,  

Іонушас С.К., Яцик Ю.Г. не приймали участі у голосуванні). 

 

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог 

техногенної та пожежної безпеки» (реєстр. № 4157). Перше читання. 

 

Доповіли: Заступник Міністра внутрішніх справ України –                           

Геращенко А.Ю., н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

   

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня 

відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки» 

(реєстр. № 4157) за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 
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(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Бужанський М.А., Дмитрук А.Г. Іонушас С.К., Мамка Г.М., Яцик Ю.Г. не 

приймали участі у голосуванні). 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії 

кібератакам» (реєстр. № 4003). Перше читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності 

боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів» (реєстр.                 

№ 4004). Перше читання. 

 

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 посилення відповідальності 

за порушення академічної доброчесності» (реєстр. № 3764). Перше читання. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

законодавчих актів України щодо посилення протидії підкупу виборців» 

(реєстр. № 3571). Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Гривко С.Д., Дануца О.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

   

  В обговоренні взяли участь: н.д.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення протидії підкупу виборців» (реєстр. № 3571) повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 
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(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Бородін В.В., Бужанський М.А., Іонушас С.К., Мамка Г.М., Яцик Ю.Г. не 

приймали участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

12) 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 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності в галузі поштового зв’язку 

(реєстр. № 4354); 
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо платіжних послуг) 

(реєстр. № 4365); 
- про внесення змін до статті 173 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо недопущення арешту коштів на кореспондентських рахунках 

банків (реєстр. № 4373); 

- про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" 

реєстр. № 4375); 
- про внесення змін до законодавства України про адміністративні 

правопорушення, кримінального законодавства та кримінального 

процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та 

розвідувальних органів (реєстр. № 4392); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції 

(реєстр. № 4411). 
 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали 16 участь  членів Комітету). 

 

11. В різному заслухано та обговорено: 

11.1 Голова Комітету Монастирського Д.А. доповів про доручення Голови 

Верховної Ради України Д. Разумкова розглянути на засіданні Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності питання щодо 

нападу невідомим чоловіком на журналістку телеканалу «Newsone» Віолетту 
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Товкес під час прямого ефіру з всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті» у 

Національному музеї Голодомору-геноциду  28 листопада 2020 року. 

 

 Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.:  

1) звернутися від Комітету до Офісу Генерального прокурора України та 

Національної поліції України щодо вжиття заходів реагування для всебічного, 

повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Розгляд 

звернення взяти на контроль Комітету. 

2) Розглянути на наступному засіданні Комітету законопроекти щодо 

посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти 

журналістів,  а саме проекти Законів: 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів 

(реєстр. № 3633). Друге читання. 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи 

слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності» 

(реєстр. № 4224). Комітет головний.  Перше читання. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

Заступник голови Комітету     М. Павлюк 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 


