ПОРЯДОК ТА РЕГЛАМЕНТ
відкритих слухань у Комітеті Верховної Ради України
з питань правоохоронної діяльності на тему:
«Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених
на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним
законодавства, прав і свобод громадянина»

Дата і час
проведення:

09 грудня 2021 року
11:00 – 14:00

Формат заходу:

Щорічні відкриті комітетські слухання

Місце проведення:

Верховна Рада України
(м. Київ, вул. Садова, 3-А, кім. 727)
Відеоконференція на платформі ZOOM

Порядок денний:

Заслуховування в.о. Директора Державного бюро розслідувань
Сухачова О.О., виступи Першого заступника Генерального
прокурора Говди Р.М., Голови Касаційного кримінального суду
Кравченка С.І., Представника Уповноваженого з дотримання
прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони та
процесуальних прав, народних депутатів України, представників
міністерств та відомств, представників громадського сектору,
наукового та експертного середовища щодо стану виконання у
2021 році покладених на Державне бюро розслідувань завдань та
додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина, а
також обговорення проблемних питань функціонування
Державного бюро розслідувань та напрацювання шляхів їх
вирішення.

Основні доповідачі: Сухачов Олексій Олександрович – в.о. Директор Державного
бюро розслідувань
Говда Роман Михайлович – Перший заступник Генерального
прокурора
Кравченко Станіслав Іванович - Голова
кримінального суду у складі Верховного Суду

Касаційного

Яцик Юлія Григорівна – Народний депутат України, голова
підкомітету
з
питань
кримінального
процесуального
законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету
Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;
Антті Юхані Хартікайнен - Голова Консультативної місії
Європейського Союзу в Україні
Яра Олена Сергіївна - Голова Ради громадського контролю при
Державному бюро розслідувань
Самсоненко В’ячеслав Володимирович - Член Комітету
законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності у
складі Національної асоціації адвокатів України, керівник
адвокатського об’єднання «ЕЛЕКТІ»
Геселев Олексій Валерійович - головний консультант відділу
моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної
Ради України
Доповідь – 10 -15 хв.,
Виступ – до 5 хв.
Обговорення – до 3 хв.
Народні депутати України мають право на виступ у будьякий час за бажанням.

10:30-10:55

Реєстрація учасників слухань у режимі offline/online
відеоконференції за допомогою платформи ZOOM)

11:00 -11:10

Відкриття слухань та вітальне слово

(у

Іонушас Сергій Костянтинович - Голова Комітету Верховної
Ради України з питань правоохоронної діяльності
Основні доповідачі та виступи учасників комітетських слухань
Інституційне утвердження Державного бюро розслідувань як
ефективного правоохоронного органу
Сухачов Олексій Олександрович – в.о. Директора Державного
бюро розслідувань
11:10 – 12:35

Стан взаємодії органів прокуратури з органами Державного
бюро розслідувань, шляхів підвищення ефективності спільної
реалізації покладених повноважень
Говда Роман Михайлович – Перший заступник Генерального
прокурора
Оцінка діяльності Державного бюро розслідувань в судовій
практиці Верховного Суду
Кравченко Станіслав
кримінального суду

Іванович

-

Голова

Касаційного

Проблемні питання в роботі Державного бюро розслідування
Яцик Юлія Григорівна – народний депутат України, Голова
підкомітету
з
питань
кримінального
процесуального
законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету з
питань правоохоронної діяльності
Стан громадського контролю за діяльністю Державного бюро
розслідувань
Яра Олена Сергіївна - Голова Ради громадського контролю при
Державному бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань: міжнародний погляд
Антті Юхані Хартікайнен - Голова Консультативної місії
Європейського Союзу в Україні

Правові засади діяльності територіальних управлінь
Державного бюро розслідувань, сприяння належному
виконанню покладених на нього завдань та створення умов
для ефективного здійснення оперативно-розшукової діяльності
та досудового розслідування
Самсоненко В’ячеслав Володимирович - Член Комітету
законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності у
складі Національної асоціації адвокатів України, керівник
адвокатського об’єднання «ЕЛЕКТІ»
Оптимізація
законодавчого
регулювання
діяльності
Державного бюро розслідування відповідно до покладених на
нього завдань
Геселев Олексій Валерійович - Головний консультант відділу
моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної
Ради України
Обговорення виступів та дискусія учасників комітетських слухань
12:35 – 13:50

13:50 – 14:00

Виступи народних депутатів України – членів Комітету, інших
народних депутатів України та учасників комітетських слухань.
Обговорення виступів доповідачів та вироблення Рекомендацій
комітетських слухань.
Запитання та відповіді.
Підведення підсумків та заключне слово
Іонушас Сергій Костянтинович - Голова Комітету Верховної
Ради України з питань правоохоронної діяльності

