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Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

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

Михайлюк Г.О., Павлюк М.В., Мінько С.А., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., 

Захарченко В.В., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Медяник В. А., 

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

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Дмитрук А.Г., 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: Грицак П.А.,                   

Чернієнко А.О., Миколюк О.О., Ільтьо Є.С., старший консультант: Диба О.А.                               

 

Запрошені: 

Міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович 

Народний депутат України – Юрчишин Ярослав Романович 

Народний депутат України – Радуцький Михайло Борисович 

Народний депутат України – Фролов Павло Валерійович 

Народний депутат України – Потураєв Микита Русланович 

Народний депутат України – Яременко Богдан Васильович 
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Народний депутат України – Савчук Оксана Василівна 

Народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович 

 

Присутні: 

Міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович 

Народний депутат України – Яременко Богдан Васильович 

Народний депутат України – Савчук Оксана Василівна 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо 

вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та 

неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (реєстр. № 4651). 

Перше читання. 

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

кодексу України щодо відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та неподання декларації» (реєстр. № 4548). Перше читання. 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 

45 Кримінального кодексу України (щодо доповнення винятків при дійовому 

каятті)» (реєстр. № 4552). Перше читання.  

4. 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). Друге читання. 

5. 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). Друге читання. 

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 367 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за службову 

недбалість, якщо вона спричинила загибель людини» (реєстр. № 4634). Перше 

читання. 

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

кодексу України щодо відповідальності за підроблення медичної продукції та 

подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я» (реєстр. № 4491). Перше 

читання.  
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8. Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов» (реєстр. № 5058). 

Перше читання.  

9. Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони 

сепаратних переговорів з представниками держави агресора» (реєстр. № 2612), 

поданий народними депутатами України Потураєвим М.Р., Осадчуком А.П.; 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони переговорів 

з іноземними державами, іноземними організаціями або їх представниками без 

належного уповноваження» (реєстр. № 2612-1), поданий народним депутатом 

України Яременком Б.В. 

Перше читання. 

 

10. Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

колабораціонізм)» (реєстр. № 2549). Перше читання. 

 

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

процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а). Перше читання. 

 

12. Про проекти законів для включення до порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України IX скликання: 

 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності 

Національної комісії з цінних паперів та бірж (реєстр. № 4687); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, 

кримінальні та інші порушення (реєстр. № 5013); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення права на 

інформацію та захисту журналістської діяльності (реєстр. № 5040); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вчинення повторного 

порушення, пов’язаного з незаконною відмовою у доступі до інформації 

(реєстр. № 5047); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо порушення порядку використання державних символів 

України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування 

(реєстр. № 5048); 
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо використання електронних доказів (реєстр. № 5060); 
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- про внесення змін до статті 11 Закону України "Про Державне бюро 

розслідувань" щодо розблокування діяльності комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (реєстр. № 5117). 

- про внесення змін до статті 42-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям (реєстр. № 5123); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) 

лікарських засобів малолітнім особам (реєстр. № 5123-1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог 

законодавства України про лікарські засоби  (реєстр. № 5131); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України з метою забезпечення невідворотності 

покарання за корупційні кримінальні правопорушення (реєстр. № 5137); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо 

гарантій прав українських та іноземних інвесторів (реєстр. № 5142); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвідомчості справ про порушення правил при наданні 

громадських послуг з перевезення пасажирів (реєстр. № 5152); 

- 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 окремих аспектів 

дії перехідних положень (реєстр. № 5157); 

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору 

та підготовки прокурорів (реєстр. № 5158). 

 

13. 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. 

 

14. Різне  

 

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 

3 березня 2021 року. 

 

Виступив: Голова Комітету Монастирський Д.А. 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

03.03.2021 року: 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” –  0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету). 

 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

(реєстр. № 4651). 

 

Виступили: Міністр юстиції України Малюська Денис Леонтійович,  

          н.д. Бакумов Олександр Сергійович. 

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

 

В обговоренні взяли участь: Бужанський М.А., Неклюдов В.М.,                       

Іонушас С.К., Кива І.В., Мамка Г.М., Устінова О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за 

декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування»  (реєстр. № 4651) прийняти в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Н.д. Павлюк М.В., не 

брав участі у голосуванні, н.д. Алєксєєв С.О. не брав участі у голосуванні та в 

подальшому засіданні Комітету). 
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2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України Закону «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та неподання декларації» (реєстр. № 4548).  

 

Виступив: н.д. Бакумов Олександр Сергійович;  

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

 

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 

декларації» (реєстр. № 4548) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 5 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету). 

 

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

45 Кримінального кодексу України (щодо доповнення винятків при дійовому 

каятті)» (реєстр. № 4552). 

 

Виступили: н.д. Осадчук Андрій Петрович, Бакумов Олександр Сергійович  

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

 

 1. Пропозиція голови підкомітету Бакумова О.С.: рекомендувати 

Верховній Раді України законопроект відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 0 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – одноголосно 

 

Пропозицію не підтримано.  

 

 2.  Пропозиція Першого заступника голови Комітету Осадчука А.П. 
рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 45 Кримінального кодексу України (щодо 

доповнення винятків при дійовому каятті)» (реєстр. № 4552) прийняти в 

першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 0 
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    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Н.д. Кива І.В. не брав 

участі у голосуванні). 

 

 

4) 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). Друге читання. 

 

Виступили: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович, Павлюк Максим 

Васильович 

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

 

В обговоренні взяли участь: Мамка Г.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Розглянути порівняльну таблицю до проекту Закону 

реєстр. № 3931 та прийняти рішення по окремих поправках: 

 

1) врахувати поправку № 30 

 

Проголосовано:  “за” – 4 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 10 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету ). 

 

Поправку відхилено. 

 

2) врахувати поправку № 43 

 

Проголосовано:  “за” – 3 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 11 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету ). 

 

Поправку відхилено. 

 

2. 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 



8 

 

з питань техногенної та пожежної безпеки» (реєстр. № 3931) у другому читанні 

та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 3 

 

 (У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету). 

 

5) 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). 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 ВИРІШИЛИ: 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) у другому читанні та в цілому як Закон. 

  

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 3 

 

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету.) 

 

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

367 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини» (реєстр. 

№ 4634). 
 

Виступив: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

  

 В обговоренні взяли участь: н.д. Медяник В.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона 

спричинила загибель людини» (реєстр. № 4634) за основу і в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 
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    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

 

 (У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Павлюк М.В. не 

брав участі у голосуванні). 

 

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

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за підроблення медичної 

продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я» 

(реєстр. № 4491).  

 

Виступив: н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

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

 

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за підроблення медичної продукції та подібні злочини, що 

загрожують охороні здоров’я» (реєстр. № 4491) повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

 

 (У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Павлюк М.В. не 

брав участі у голосуванні). 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов» 

(реєстр. № 5058).  

 

Виступив: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо виконаних постанов» (реєстр. № 5058) прийняти в 

першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
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(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Павлюк М.В. не 

брав участі у голосуванні). 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. запропонував змінити черговість 

розгляду питань порядку денного та розглянути дев’яте питання  

(законопроекти реєстр. №№ 2612, 2612-1) наприкінці засідання, за участю 

авторів вищезазначених законопроектів. 

 

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

законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності 

за колабораціонізм)» (реєстр. № 2549). 

 

Виступали: н.д. Савчук Оксана Василівна, Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

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

Арешонков В.Ю., Бужанський М.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

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

встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм)» (реєстр.                    

№ 2549) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 6 

 

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету). 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а). 

 

Виступила: н.д. Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

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

Арешонков В.Ю., Бужанський М.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» 

(реєстр. № 3049а) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 
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Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету). 

 

 11) СЛУХАЛИ:  
 Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони 

сепаратних переговорів з представниками держави агресора» (реєстр. № 2612). 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони переговорів 

з іноземними державами, іноземними організаціями або їх представниками без 

належного уповноваження» (реєстр. № 2612-1). 

 

Виступали: н.д. Яременко Богдан Васильович, Дануца Олександр 

Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

  

 В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Мамка Г.М.,                   

Медяник В.А., Яременко Б.В. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів 

України: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони 

сепаратних переговорів з представниками держави агресора (реєстр. № 2612) 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

- про внесення змін до деяких законів України щодо заборони переговорів з 

іноземними державами, іноземними організаціями або їх представниками без 

належного уповноваження» (реєстр. № 2612-1) повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 13  

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

     

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

 12) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України для включення до порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України IX скликання. 

 

Виступав: н.д. Монастирський Д.А.  
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ВИРІШИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності 

Національної комісії з цінних паперів та бірж (реєстр. № 4687); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, 

кримінальні та інші порушення (реєстр. № 5013); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення права на 

інформацію та захисту журналістської діяльності (реєстр. № 5040); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вчинення повторного 

порушення, пов’язаного з незаконною відмовою у доступі до інформації 

(реєстр. № 5047); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо порушення порядку використання державних символів 

України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування 

(реєстр. № 5048); 
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо використання електронних доказів (реєстр. № 5060); 

- про внесення змін до статті 11 Закону України "Про Державне бюро 

розслідувань" щодо розблокування діяльності комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (реєстр. № 5117). 

- про внесення змін до статті 42-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям (реєстр. № 5123); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) 

лікарських засобів малолітнім особам (реєстр. № 5123-1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог 

законодавства України про лікарські засоби  (реєстр. № 5131); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України з метою забезпечення невідворотності 

покарання за корупційні кримінальні правопорушення (реєстр. № 5137); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо 

гарантій прав українських та іноземних інвесторів (реєстр. № 5142); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвідомчості справ про порушення правил при наданні 

громадських послуг з перевезення пасажирів (реєстр. № 5152); 

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

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів 

дії перехідних положень (реєстр. № 5157); 

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору 

та підготовки прокурорів (реєстр. № 5158). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

13) СЛУХАЛИ: 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. 

 

Виступав: Голова Комітету - Монастирський Денис Анатолійович 

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

заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 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 приймали участь 13 членів Комітету). 

 

12) В різному заслухано та обговорено: 

 

12.1 Заступник голови Комітету Мамка Г.М. повідомив членів Комітету про 

звернення громадянина Левицького В.О., в якому повідомляється про 

затримання начальника слідчого відділу за фактом одержання неправомірної 

вигоди. 

 

12.2 Заступник голови Комітету Мамка Г.М.  запропонував членам Комітету 

ознайомитись із зверненням громадської організації «Громадський обвинувач» 

та направити від Комітету звернення до Київської міської прокуратури щодо 
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виявлених порушень кандидаткою Гершун Ю.В. під час проведення виборів до 

Київської міської ради, що відбулися 25 жовтня 2020 року. 

 

12.3 Голова підкомітету Неклюдов В.М. звернувся до Голови Комітету з 

пропозицією звернутися до Голови Верховної Ради України про включення до 

Розкладу пленарних засідань Верховної Ради України проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо підвищення 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

 

Секретар Комітету       С. Мінько 
 


