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12    травня     2021 р. 

 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

12 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., Мінько С.А., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Данілов В.Б., Дануца О.А., 

Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Кива І.В., Колєв О.В., Медяник В.А., 

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

 

Відсутні члени Комітету: Галушко М.Л., Куницький О.О., 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: 

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

консультант: Диба О.А. 

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна. 

Народний депутат України – Новіков Михайло Миколайович 

Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

Народний депутат України – Заремський Максим Валентинович 

Народний депутат України – Василенко Леся Володимирівна 

Народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович 

Представник Президента України у Верховній Раді України Стефанчук 

Руслан Олексійович 
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Присутні: 

Народний депутат України – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна. 

Народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович  

Державний експерт експертної групи з питань юстиції та правоохоронної 

діяльності Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу 

Президента України – Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 

контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 

декларування товарів» (реєстр. № 5420), поданий Президентом України. Комітет 

головний. Перше читання. Визначений Президентом як невідкладний. 

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

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю» (реєстр. № 3743). Друге читання.  

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі» (реєстр. № 3908-1). 

Друге читання.  

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо 

платіжних послуг)» (реєстр. № 4365), поданий народними депутатами 

Василевською – Смаглюк О.М. та іншими Комітет головний. Перше читання. 

5. Про проект Закону України «Про державну реєстрацію геномної 

інформації людини» (реєстр. № 4265). Повторне перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо охорони інтелектуальної власності» 

(реєстр. № 4246), поданий народними депутатами Новіковим М.М. та 

Задорожним А.В. Комітет головний. Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за 

виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) 

приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця» 

(реєстр. № 4619), поданий народним депутатом України Гривком С.Д. Комітет 

головний. Перше читання. 

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

актів щодо посилення відповідальності за корупційні злочини» (реєстр. № 3889), 

поданий народним депутатом Заремським М.В. Комітет головний. Перше 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 
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захисту бджільництва» (реєстр. № 4511), поданий народними депутатами 

Василенко Л.В. та іншими. Комітет головний. Перше читання. 

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

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом 

України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборної програми» (реєстр. № 4024), 

поданий народним депутатом Рабіновичем В.З.. Комітет головний.  

11. 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 посилення відповідальності батьків або осіб, які їх 

замінюють, за вчинення їх дітьми окремих правопорушень у сферах безпеки 

дорожнього руху та торгівлі (реєстр. 5396); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо забезпечення діяльності Уповноваженого з медичних 

питань) (реєстр. 5401); 

- про внесення зміни до статті 95 Закону України "Про Національну 

поліцію"  (реєстр. 5417); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції (реєстр. 5432). 

12. 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 

12 травня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати голова підкомітету Медяник В.А. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. звернувся з пропозицією перенести 

розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю» (реєстр. № 3743), у зв’язку із необхідністю доопрацювати 

зазначений проект Закону. 

 

Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив про розгляд законопроекту 

реєстр. № 4365 першим в порядку денному засідання Комітету. 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

12 травня 2021 року із врахуванням пропозиції Голови Комітету.  

 

Проголосовано:  “за” – 18 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України (щодо платіжних послуг)» (реєстр. № 4365). Перше читання.. 

 

  Доповів: н.д. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна, Дануца Олександр 

Анатолійович 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо платіжних послуг)» 

(реєстр. № 4365) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 6 

     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також 

недостовірного декларування товарів» (реєстр. № 5420). Перше читання.  

 

  Доповів: державний експерт експертної групи з питань юстиції та 

правоохоронної діяльності Директорату з питань юстиції та правоохоронної 

діяльності Офісу Президента України Нагорнюк-Данилюк Олександр 

Олександрович, н.д. Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

Мамка Г.М., Устінова О.Ю., Осадчук А.П., Монастирський Д.А. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 

контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 

декларування товарів» (реєстр. № 5420) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 4 

     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету) 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю» (реєстр. № 3743). Друге читання. 

 

 Розгляд зазначеного питання перенесено на одне із наступних засідань 

Комітету. 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі»                             

(реєстр. № 3908-1). Друге читання. 

   

  Доповів: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

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

 

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 

відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі» (реєстр. № 3908-1) у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

5) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про державну реєстрацію 

геномної інформації людини» (реєстр. № 4265). Повторне перше читання. 
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 Доповів: н.д. Бакумов Олександр Сергійович  

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

 

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

Монастирський Д.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований 

Комітетом проект Закону України «Про державну реєстрацію геномної 

інформації людини» та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками 

розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо охорони 

інтелектуальної власності» (реєстр. № 4246). Перше читання. 

  

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо запровадження 

відповідальності за виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків 

(будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для 

цього місця» (реєстр. № 4619). Перше читання. 

 

 Доповів: н.д. Гривко Сергій Дмитрович, Медяник В’ячеслав Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запровадження відповідальності за виведення конденсату 

від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження 

(кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця» (реєстр. № 4619) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 5 
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(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

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

законодавчих актів щодо посилення відповідальності за корупційні злочини» 

(реєстр. № 3889). 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 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо захисту бджільництва» (реєстр. № 4511). 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 проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання 

Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих 

рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми» 

(реєстр. № 4024). Перше читання. 

 

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

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

11) 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 посилення відповідальності батьків або осіб, які їх 

замінюють, за вчинення їх дітьми окремих правопорушень у сферах безпеки 

дорожнього руху та торгівлі (реєстр. 5396); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо забезпечення діяльності Уповноваженого з медичних 

питань) (реєстр. 5401); 

- про внесення зміни до статті 95 Закону України "Про Національну 

поліцію"  (реєстр. 5417); 
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- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції (реєстр. 5432). 

 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

  Голови підкомітету       В. Медяник 
 


