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     15    липня     2020 р. 

 

 м. Київ 

     вул. Садова, 3-А, каб. 727, 

     15 год. 00 хв. 

 

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Іонушас С.К., Мамка Г.М., Алєксєєв С.О. 

(долучилися 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., 

Данілов В.Б., Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Колєв О.В., 

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

 

 Відсутні члени Комітету: Осадчук А.П., Бородін В.В., Кива І.В., 

Мамоян С.Ч. 

  

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Карчемська Т.М., Шпортько О.М.; головні консультант: Грицак П.А., Булаш 

М.П., Миколюк А.М., Ільтьо Є.С., старший консультант Диба О.А. 

 
Запрошені: 

народний депутат України – Бабенко Микола Вікторович,  

народний депутат України – Стефанишина Ольга Анатоліївна, 

народний депутат України – Якименко Павло Віталійович, 

народний депутат України – Скорик Микола Леонідович, 

народний депутат України – Цимбалюк Михайло Михайлович, 

Генеральний прокурор – Венедіктова Ірина Валентинівна. 

 

Присутні: 

Генеральний прокурор – Венедіктова Ірина Валентинівна, 
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народний депутат України – Стефанишина Ольга Анатоліївна, 

народний депутат України – Якименко Павло Віталійович. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Інформації Генерального прокурора Венедіктової І.В. про діяльність 

органів прокуратури.  

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

України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог щодо 

ідентифікації (верифікації) гравця або відвідувача грального закладу» (реєстр.        

№ 3792), поданий народним депутатом України Бабенком М.В та іншими 

народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення 

встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні 

донації крові та (або) її компонентів» (реєстр. № 3649), поданий народним 

депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами 

України.  Комітет головний. Перше читання. 

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

процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі 

затримання або тримання під вартою її батьків» (реєстр. № 3603), поданий 

народним депутатом України Яцик Ю.Г.,  Бакумовим О.С., Кивою І.В. та іншими 

народними депутатами України.  Комітет головний. Перше читання. 

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

актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування 

корисних копалин» (реєстр. № 3576), поданий народним депутатом України 

Якименком П.В., Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України.  

Комітет головний. Перше читання. 
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

прокуратуру» щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури» 

(реєстр. № 3062), поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М., 

Медяником В.А. та іншими народними депутатами України.  Комітет головний. 

Перше читання. 
7. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо порушення народним депутатам України вимог 

Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий народними 

депутатами України Скориком М.Л. та іншими народними депутатами України. 

Комітет головний. Перше читання. 

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

Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за користування 

житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 2018), поданий народним 

депутатом України Цимбалюком М.М. та іншими народними депутатами 

України. Комітет головний. Перше читання.  
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9. Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень 2020 р. – січень 2021 р.). 

10. Про план роботи Комітету на четверту сесію Верховної Ради України 

дев'ятого скликання (вересень 2020 р. – січень 2021 р.). 

11. Про звіт Комітету з питань правоохоронної діяльності за третю сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

12. Різне. 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету щодо кількості присутніх на 

засіданні членів Комітету та порядок денний засідання Комітету з питань 

правоохоронної діяльності на 15 липня 2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А. про включення до 

порядку денного питання  про оголошення повторного відбору представників 

Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття 

адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Устінова О.Ю.  
 (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 15 липня 

2020 року з включенням до нього додаткового питання про оголошення 

повторного відбору представників Верховної Ради України до складу комісії з 

проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі. 

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  1 
 

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформації Генерального прокурора Венедіктової І.В. про 

діяльність органів прокуратури.  

 

Доповів: Генеральний прокурор Венедіктова І.В. 

 

До засідання долучилися н.д. Мамка Г.М., н.д. Алєксєєв С.О. 
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В обговоренні взяли участь:  Монастирський Д.А. Іонушас С.К., 

Мамка Г.М., Павлюк М.В.,  Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., Бужанський М.А., 

Галушко М.Л., Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Медяник В.А., Неклюдов В.М., 

Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.   (Стенограма додається). 

 

Інформацію Генерального прокурора Венедіктової І.В. про діяльність 

органів прокуратури взято до відома. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів 

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

поданий народним депутатом України Яцик Ю.Г.,  Бакумовим О.С., Кивою І.В. 

та іншими народними депутатами України.  Комітет головний. Перше 

читання. 

  

Доповів: н.д. Яцик Ю.Г..  

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

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

вартою її батьків» (реєстр. № 3603) прийняти в першому читанні за основу. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 
 

(У голосуванні брали участь 18 членів Комітету).  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог щодо 

ідентифікації (верифікації) гравця або відвідувача грального закладу» (реєстр.    

№ 3792), поданий народним депутатом України Бабенком М.В та іншими 

народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Бакумов О.С.   

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

 

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

н.д. Дануца О.А., н.д. Павлюк М.В.  
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності за порушення вимог щодо ідентифікації 

(верифікації) гравця або відвідувача грального закладу» (реєстр. № 3792), 
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включити до Порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу і в 

цілому як Закон, передбачивши, в розділі ІІ, що цей Закон набирає чинності з 

дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності 

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-ІХ, та доручити Комітету 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України 

здійснити техніко-юридичне доопрацювання тексту прийнятого Закону при 

підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України. 
 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 
 

(У голосуванні брали участь 14 членів Комітету).  

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при 

здійсненні донації крові та (або) її компонентів» (реєстр. № 3649), поданий 

народним депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими народними 

депутатами України.  Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Стефанишина О.А.  

Співдоповів: голова підкомітету з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення та охоронної і детективної діяльності Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Устінова О.Ю. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого порядку 

надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або) її 

компонентів» (реєстр. № 3649), прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  1 

      

(У голосуванні брали участь 12 член Комітету).  

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне 

видобування корисних копалин» (реєстр. № 3576), поданий народним депутатом 
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України Якименком П.В., Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами 

України.  Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Якименко П.В. 

Співдоповів: голова підкомітету з питань організації охорони громадської 

безпеки і порядку Дануца О.А. 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

Бакумов О.С.   
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» 

(реєстр. № 3576), прийняти в першому читанні за основу. 

 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

      

(У голосуванні брали участь 15 член Комітету).  

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про прокуратуру» щодо підвищення ефективності діяльності органів 

прокуратури» (реєстр. № 3062), поданий народним депутатом України 

Неклюдовим В.М., Медяником В.А. та іншими народними депутатами України.  

Комітет головний. Перше читання. 
 

Доповів: н.д. Неклюдов В.М. 

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

 

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

Бакумов О.С. 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо 

підвищення ефективності діяльності органів прокуратури» (реєстр. № 3062), 

прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 
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(У голосуванні брали участь 15 член Комітету).  

 

VIІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо порушення народним депутатам України 

вимог Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий 

народними депутатами України Скориком М.Л. та іншими. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

Доповідач: н.д. Скорик М.Л.  

 Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту розгляд законопроекту 

перенесли на наступне засідання Комітету. 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за 

користування житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 2018), 

поданий народним депутатом України Цимбалюком М.М. та іншими народними 

депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповідач: н.д. Цимбалюк М.М.  

 Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

У зв’язку з відсутністю авторів законопроекту розгляд законопроекту 

перенесли на наступне засідання Комітету. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про повторний розгляд питання стосовно визначення 

кандидатур до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття 

адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.  

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів - керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є., 

                 заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Устінова О.Ю., н.д. Іонушас С.К., н.д. 

Михайлюк Г.О., н.д. Бужанський М.А., н.д. Бакумов О.С., 
(Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Визначити термін повторного подання пропозицій від 

депутатських фракцій та груп стосовно кандидатур до складу комісії з 

проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі до 16 липня 2020 року.  

Засідання Комітету з цього питання провести 17 липня 2020 року о 9 год. 

00 хв. 
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Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 1 

     “утрималось” –  0 

     

(У голосуванні брали участь 16 членів Комітету).  

 

Х. СЛУХАЛИ: Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень 2020 р. – 

січень 2021 р.). 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції Комітету до проекту Порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень 

2020 р. – січень 2021 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

      

(Під час голосування були присутні 16 члени Комітету). 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: Про план роботи Комітету на четверту сесію Верховної 

Ради України дев'ятого скликання (вересень 2020 р. – січень 2021 р.). 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Комітету на четверту сесію 

Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень 2020 р. – січень 2021 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

      

(Під час голосування були присутні 16 членів Комітету). 

 

ХІІ. СЛУХАЛИ: Про звіт Комітету з питань правоохоронної діяльності за 

третю сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є. 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Комітету з питань правоохоронної 

діяльності за третю сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

      

(Під час голосування були присутні 16 члени Комітету.). 

 

3. РІЗНЕ. 

1. Про роз’яснення Комітету щодо застосування положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

процедури внесення змін» № 619-IX  від 19 травня 2020 року.  

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., н.д. Бужанський М.А. 
  (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Роз’яснення Комітету щодо застосування 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення процедури внесення змін» № 619-IX  від 19 травня 

2020 року.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     

(У голосуванні брали участь 15 членів Комітету).  

 

2. Про роз’яснення Комітету щодо окремих положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

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

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» № 720-IX  від 17 червня 2020 року. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Роз’яснення Комітету щодо окремих положень 

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

зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» № 720-IX  від 17 червня 2020 року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

     

(У голосуванні брали участь 16 членів Комітету).  
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3. Про продовження роботи Комітету після закінчення чергової сесії 

Верховної Ради України 

В обговоренні взяли участь: н.д. Устінова О.Ю., н.д. Бужанський М.А. 
  (Стенограма додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Продовжити роботи Комітету після закінчення чергової 

сесії Верховної Ради України до початку роботи четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 2 

     “утрималось” –  0 

     

(У голосуванні брали участь 15 членів Комітету). 

 

4. Член Комітету Устінова О.Ю. озвучила звернення директора ТОВ ПІІ 

«Еконія» Варагаш І.Ю.  щодо тиску правоохоронних органів на ТОВ ПІІ 

«Еконія» та подій, які відбувалися 09 липня 2020 року на виробництві 

підприємства, яке надійшло до неї та інших народних депутатів України – членів 

Комітету та запропонувала звернутися до правоохоронних органів щодо 

розгляду відповідного звернення та вжиття заходів реагування для повного, 

всебічного та об’єктивного дослідження обставин подій. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 
Секретар Комітету        С. Мінько  

 
 

 

 

 


