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31    березня     2021 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., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., 

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

Захарченко В.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Медяник В.А., 

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

 

Відсутні члени Комітету: Дануца О.А., Кива І.В., Мінько С.А.                

 

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: Булаш 

М.П., Миколюк О.О., Грицак П.А., Плужник Л.М., Ільтьо Є.С., старший 

консультант: Диба О.А. 

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Підласа Роксалана Андріївна 

Народний депутат України – Юрчишин Петро Васильович 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашко 

Ігор Ростиславович 

Міністр юстиції України Малюська Денис Леонтійович 

Міністр внутрішніх справ Аваков Арсен Борисович 

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України –

Шахматенко Роман Сергійович 
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Присутні: 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон 

Юрійович 

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України – Висоцький Тарас Миколайович 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у 

зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» (реєстр. № 2164). 

Друге читання. 
2. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання 

законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» 

(реєстр. № 5069). Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної 

відповідальності за незаконну торгівлю пальним» (реєстр. № 2515). Друге 

читання. 

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

Національну гвардію України" стосовно визначення суб’єкта затвердження 

статуту бойової служби Національної гвардії України» (реєстр.№ 4206). Перше 

читання. Виноситься вдруге. 

5. Про проект Закону «Про Статут з охорони Національною гвардією 

України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 

джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних 

об'єктів та спеціальних вантажів» (реєстр. № 3947). Перше читання. 

Виноситься вдруге. 

6. Про проект Закону «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). Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами 

державної і комунальної власності» (реєстр. № 4573). Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у 

сфері насінництва та розсадництва, а також у сфері додержання заходів 

біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин» 

(реєстр. № 4541). Перше читання. Виноситься вдруге. 
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9. Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері 

ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин» (реєстр. № 4397). 

Перше читання. Виноситься вдруге. 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запровадження відповідальності за недотримання вимог 

Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (реєстр. № 5160); 

-  про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового 

розслідування (реєстр. № 5246); 

-  про внесення змін до статті 16 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, щодо застосування відповідальності за вчинення 

правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом (реєстр. № 5250) 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвідомчості справ, які стосуються виготовлення та 

пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки (реєстр. № 5007). 

11. 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 

31 березня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету  також зазначив, що підрахунок голосів під час 

голосування на засіданні Комітету буде здійснювати член Комітету                    

Неклюдов В.М. 

 

Голова підкомітету Медяник В.А. звернувся з проханням перенести 

черговість розгляду законопроектів за реєстр. №№ 2515, 4541, 4397 та 

розглянути їх відповідно першим, другим та третім в порядку денному засідання 

Комітету. 

Заступник голови Комітету Михайлюк Г.О. звернулася з пропозицією 

перенести розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до статті 188-32 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради 

правосуддя» (реєстр. № 5069). 

Голова підкомітету Неклюдов В.М. звернувся з пропозицією перенести 

розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у 
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зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» (реєстр. № 2164), 

у зв’язку із необхідністю доопрацювати зазначений проект Закону. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

31 березня 2021 року із врахування пропозицій народних депутатів України.  

 

Проголосовано:  “за” – 19 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих 

положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» 

(реєстр. № 2164). Друге читання.  

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

 

2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до статті 188-32 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради 

правосуддя» (реєстр. № 5069), поданий Президентом України. Перше читання. 

 

Розгляд зазначеного питання перенесено на наступне засідання Комітету. 

 

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

про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної 

відповідальності за незаконну торгівлю пальним» (реєстр. № 2515). Друге 

читання. 

 

Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 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 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним» (реєстр.              

№ 2515) у другому читанні та в цілому як Закон з пропозиціями Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 
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    “проти” – 0 

    “утрималось” – 5 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

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

про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення 

у сфері насінництва та розсадництва, а також у сфері додержання заходів 

біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин» 

(реєстр. № 4541), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше читання. 

Виноситься вдруге. 

 Доповів: заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України Висоцький Тарас Миколайович, н.д. Медяник В’ячеслав 

Анатолійович. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.  

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., Осадчук А.П. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері насінництва 

та розсадництва, а також у сфері додержання заходів біологічної і генетичної 

безпеки щодо сільськогосподарських рослин» (реєстр. № 4541) в першому 

читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету) 

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

про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері 

ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин» (реєстр. № 4397), 

поданий народними депутатами  Юрчишиним П.В. та іншими. Перше читання. 

Виноситься вдруге. 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

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

"Про Національну гвардію України" стосовно визначення суб’єкта затвердження 

статуту бойової служби Національної гвардії України» (реєстр.№ 4206), 



6 
 

поданий народними депутатами України Павлюком М.В. та іншими. Перше 

читання. Виноситься вдруге. 

Доповів: н.д. Павлюк Максим Васильович, Алєксєєв Сергій Олегович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

Алєксєєв С.О. 

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

Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 6 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 12 

 

 (У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету). 

 

Пропозицію не підтримано.  

 

 

 2.  Пропозиція Заступника голови Комітету Мамки Г.М. рекомендувати 

Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 8 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 8 

 

 (У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету). 

 

Пропозицію не підтримано.  

 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію 

України" стосовно визначення суб’єкта затвердження статуту бойової служби 

Національної гвардії України» (реєстр.№ 4206) відхилити. 

 

 

7) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про Статут з охорони Національною 

гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, 

важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів» (реєстр. № 3947), 

поданий Кабінетом Міністрів України. Перше читання. Виноситься вдруге. 
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Доповів: Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко 

Антон Юрійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів 

та спеціальних вантажів» (реєстр. № 3947) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 3 

    “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

8) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «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), поданий народними депутатами Мамкою Г.М. 

та іншими. Перше читання.  

Доповів: н.д. Мамка Григорій Миколайович, Алєксєєв Сергій Олегович  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

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

Мамка Г.М., Устінова О.Ю. 

 

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

Верховній Раді України законопроект відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 2 

    “проти” – 11 

    “утрималось” – 6 

 

Пропозицію не підтримано.  

 

 2.  Пропозиція Заступника голови Комітету Мамки Г.М. рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «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) в першому читанні за основу. 
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Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 2 

 

 (У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

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

про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами 

державної і комунальної власності» (реєстр. № 4573), поданий народними 

депутатами Підласою Р.А. та іншими. Перше читання. 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

денного п’ятої сесії Верховної Ради України IX скликання. 

 

Доповів: н.д. Монастирський Д.А.  

 

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 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запровадження відповідальності за недотримання вимог 

Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (реєстр. № 5160); 

-  про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового 

розслідування (реєстр. № 5246); 

-  про внесення змін до статті 16 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, щодо застосування відповідальності за вчинення 

правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом (реєстр. № 5250) 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвідомчості справ, які стосуються виготовлення та 

пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки (реєстр. № 5007). 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 4 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету). 
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11) В різному заслухано та обговорено: 

11.1 Про затвердження розкладу засідань Комітету на квітень 2021 р.:  

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

1) 7 квітня 2021 року – засідання Комітету  

2) 14 квітня 2021 року – засідання Комітету; 

3) 28 квітня 2021 року – засідання Комітету; 

 

11.2 Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що на наступне 

засідання Комітету, яке відбудеться 7 квітня 2021 року,  запрошено начальника 

Головного сервісного центру МВС України. 

 

11.3 Голова підкомітету Бакумов О.С. поінформував, що Комітетом з питань 

освіти, науки та інновацій перенесено розгляд Концепції реформування вищої 

юридичної освіти в Україні на одне з наступних засідань Комітету та звернувся 

до Голови Комітету з проханням направити лист до Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій щодо залучення Комітету з питань правоохоронної діяльності 

до опрацювання вищезазначеної Концепції. 

 

 11.4 Голова підкомітету Неклюдов В.М. спільно з народними депутатами 

України Куницьким О.О. та Сушком П.М. звернулися до членів Комітету з 

ініціативою напрацювати законопроект щодо притягнення до відповідальності 

осіб, які здійснюють несанкціоновану торгівлю на проїзній частині 

автомобільних доріг України та осіб, які займаються  так званим «громадським 

паркування». 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

  Голова підкомітету       В. Неклюдов 
 


