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     8   грудня    2021 року 
 

 

     у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

11 год. 00 хв.     

 

 

Головує:  Голова Комітету Іонушас С.К. 

 

Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Мамка Г.М., Павлюк М.В., 

Медяник В.А., Михайлюк Г.О., Мінько С.А. (з технічних причин не брав участь 

у голосуванні), Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С., Бородін В.В., 

Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., 

Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Неклюдов В.М., Устінова 

О.Ю., Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б.  

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: в.о. керівника 

секретаріату Комітету Баранець В.А., заступники керівника секретаріату: 

Карчемська Т.М., головні консультанти: Булаш М.П., Ільтьо Є.С., старший 

консультант: Диба О.А. 

 

Запрошені: 

Народний депутат України Фріс Ігор Павлович 

Народний депутат України Шараськін Андрій Андрійович 

 

Присутні: 

Народний депутат України Фріс Ігор Павлович 

Народний депутат України Шараськін Андрій Андрійович 

Заступник Міністра внутрішніх справ України Драп’ятий Богдан Євгенович 

Голова Української асоціації стрілків Грунскіс Ромас Пранович 
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Голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Учайкін 

Георгій Миколайович 

Радник Голови Верховної України Гладун Олександр 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю 

(реєстр. №5708), поданий народними депутатами України Фрісом І.П., 

Бужанським М.А. та іншими. Перше читання. 

2. Проект Закону про право на самозахист та володіння цивільною 

вогнепальною зброєю (реєстр. №5708-1), поданий народними депутатами 

України Шараськіним А.А., Заблоцьким М.Б. та іншими. Перше читання. 

3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю" 

(реєстр. №5709), поданий народними депутатами України Фрісом І.П. та 

іншими. Перше читання. 

4. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України “Про право на самозахист та володіння 

цивільною вогнепальною зброєю" (реєстр. №5709-1), поданий народними 

депутатами України Шараськіним А.А., Заблоцьким М.Б. та іншими. Перше 

читання. 

Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління до проекту 

Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення 

профілактичних щеплень (реєстр. № 6084), поданого Кабінетом Міністрів 

України. Друге читання 

5. Про усунення редакційної неточності у прийнятому Законі України 

«Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

статусу цивільного позивача» (направлення звернення до Голови Верховної Ради 

з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради України питання щодо 

усунення редакційної неточності в частині набрання чинності Закону України, 

проект реєстр. № 4547). 

6. Питання включення народних депутатів України до складу 

підкомітетів Комітету підкомітетів та щодо назв підкомітетів. 

7. Про включення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 

України IX скликання: 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за порушення режиму функціонування критично важливих 

об’єктів інфраструктури (реєстр. №6309); 
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про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо посилення авторитету адвокатури (реєстр. №6206); 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

авторитету адвокатури (реєстр. № 6207); 

про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо посилення відповідальності за перевищення 

встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених 

пунктах) (реєстр. №6214); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо усунення дискримінації вантажовідправника за 

порушення вимог вагового контролю (реєстр. №6222);  

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (реєстр. №6246); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за правопорушення у 

сфері пожежної безпеки (реєстр. №6280); 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення 

експертизи (реєстр. №6285); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо удосконалення правових засад діяльності Національної 

гвардії України (реєстр. №6292); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної 

та кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними 

послугами (реєстр. №6295); 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо 

гарантій прав інвесторів (реєстр. №6316); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку 

подання податкової звітності (реєстр. №6317); 

про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору 

інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи 

(реєстр. №6321); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від 

конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства і батьківства 

(реєстр. №6327); 
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про внесення змін до статті 394 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо суб'єктів оскарження вироку на підставі угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості (реєстр. №6328). 

8. Різне.  

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Іонушаса С.К. про порядок 

денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на                        

8 грудня 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати Заступник голови Комітету Павлюк М.В. 

 

Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував членів Комітету про лист 

Голови Комітету з питань антикорупційної політики Радіної А.О. з пропозицією 

включити до порядку денного засідання Комітету 8 листопада 2021 року проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду 

справ про адміністративні правопорушення» реєстр. № 5490. Друге читання. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Медяник В.А., Осадчук А.П., Мамка Г.М., 

Устінова О.Ю., Кива І.В. 

 

Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував членам Комітету, за 

результатами розгляду листа Голови Комітету з питань антикорупційної 

політики Радіної А.О., включити проект Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень 

вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні 

правопорушення» реєстр. № 5490 друге читання, до порядку денного засідання 

Комітету 8 грудня 2021 року. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 6 

Рішення прийнято 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

8 грудня 2021 року із запропонованими змінами, проект Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні 

правопорушення» реєстр. № 5490 розглянути питанням № 7 порядку денного.  
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Проголосовано:  “за” – 14 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 7 

 

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував членам Комітету послухати 

доповідачів перших чотирьох питань порядку денного, потім перейти до 

обговорення законопроектів реєстр. №5708, 5708-1, 5709, 5709-1 та прийняття 

рішення шляхом голосування щодо кожного проекту Закону України. 

 

1) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про право на цивільну вогнепальну зброю» 

(реєстр. №5708). Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України Фріс Ігор Павлович 

Співдоповідає: Голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш Михайло 

Петрович 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про право на цивільну вогнепальну зброю» (реєстр. №5708) в 

першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 3 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 

 

2) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про право на самозахист та володіння 

цивільною вогнепальною зброєю» (реєстр. №5708-1). Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України Шараськін Андрій Андрійович 

Співдоповідає: Голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш Михайло 

Петрович 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною 

зброєю» (реєстр. № 5708-1) відхилити. 

  

Проголосовано:           “за” –13 

    “проти” –  

    “утрималось” – 6 

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету) 
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3) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю»  

(реєстр. № 5709). Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України Фріс Ігор Павлович 

Співдоповідає: Голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш Михайло 

Петрович 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю»  

(реєстр. № 5709) в першому читанні за основу. 

  

Проголосовано:           “за” –13 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 5 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету) 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України “Про право на самозахист та володіння 

цивільною вогнепальною зброєю» (реєстр. № 5709-1). Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України Шараськін Андрій Андрійович 

Співдоповідає: Голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш Михайло 

Петрович 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень 

Закону України “Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною 

зброєю» (реєстр. № 5709-1) відхилити. 

  

Проголосовано:           “за” – 12 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 6 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету) 

 

В обговоренні взяли участь: Учайкін Г.М., Грунскіс Р.П., Драп’ятий Б.Є., 

н.д. Устінова О.Ю., Мамка Г.М., Бакумов О.С., Неклюдов В.М., Іонушас С.К. 
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5) СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління 

до проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються 

проведення профілактичних щеплень (реєстр. № 6084), поданого Кабінетом 

Міністрів України. Друге читання 

 

Доповідає: Голова комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Євгенія 

Сергіївна 

5.1 Голова Комітету Іонушас С.К. повідомив, що у зв’язку із надходженням 

висновку юридичної експертизи із зауваженнями № 364787 від 24.11.2021 та 

відповідно до частини шостої статті 118 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» пропонується повернутися до перегляду висновку 

Комітету до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, 

що стосуються проведення профілактичних щеплень» (реєстр. 6084), 

затвердженого рішенням Комітету від 17 листопада 2021 року (протокол № 89) 

та розглянути пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з 

урахуванням такого висновку.  

 

В обговоренні взяли участь: радник Голови Верховної України Гладун О., 

н.д. Неклюдов В.М., Мамка Г.М., Бакумов О.С., Іонушас С.К., Устінова О.Ю., 

Осадчук А.П. 

Голова Комітету Іонушас С.К. зауважив, що прийняті Комітетом акти 

можуть бути переглянуті, якщо за це проголосують більшість від затвердженого 

Верховною Радою України складу членів Комітету, відповідно це 13 членів 

Комітету.  

 

Також, Голова Комітету зазначив, якщо пропозиція (поправка) членів 

Комітету, підготовлена із урахуванням зауважень юридичної експертизи, не буде 

підтримана, відповідно залишається чинним рішення Комітету від  

17 листопада 2021 року (протокол № 89). 

 

Голова Комітету Іонушас С.К. поставив на розгляд пропозицію, 

повернутися до перегляду висновку Комітету до проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення 

профілактичних щеплень» (реєстр. 6084), затвердженого рішенням Комітету від 

17 листопада 2021 року (протокол № 89) в частині пропозицій (поправок), які 

надійшли від членів комітету, підготовлені з урахуванням зауважень юридичної 

експертизи. 
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Проголосовано:           “за” – 14 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 2 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

Рішення прийнято 

 

 5.2 Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував доповнити порівняльну 

таблицю до другого читання законопроекту реєстр. № 6084 новою правкою 

наступного змісту, врахувати її та розмістити в таблиці під № 74: 

«Статтю 3213 Кримінального кодексу України доповнити новою частиною 

четвертою такого змісту: 

4. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вперше 

звернулася за виготовленням завідомо підробленого документу, що підтверджує 

проведення профілактичного щеплення проти особливо небезпечної інфекційної 

хвороби, придбала або використала такий завідомо підроблений документ, якщо 

вона до притягнення її до кримінальної відповідальності добровільно повідомила 

про цей факт органу державної влади або закладу охорони здоров’я». 

 

Проголосовано:           “за” – 7 

    “проти” – 2 

    “утрималось” – 8 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

Рішення не прийнято 

 

6) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих 

судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 5490). 

Друге читання. 

Доповідає: Заступник голови Комітету Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату 

Карчемська Тетяна Миколаївна 

 

Член Комітету Арешонков В.Ю. запропонував перенести розгляд 

зазначеного питання на наступне засідання Комітету, яке відбудеться  

15 грудня 2021 року. 

 

Заступник голови Комітету Медяник В.А. підтримав пропозицію члена 

Комітету Арешенкова В.Ю. та запропонував розглянути зазначений 

законопроект на засіданні підкомітету 13 грудня 2021 року з подальшим 

розглядом на засіданні Комітету 15 грудня 2021 року. 
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Проголосовано:           “за” – 13 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету) 

 

Рішення прийнято 

 

7) СЛУХАЛИ: Про усунення редакційної неточності у прийнятому Законі 

України «Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального 

кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб статусу цивільного позивача» (направлення звернення до Голови 

Верховної Ради з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради України 

питання щодо усунення редакційної неточності в частині набрання чинності 

Закону України, проект реєстр. № 4547). 

Доповідає: Голова комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець 

Володимир Анатолійович 

 

В обговоренні взяли участь: Яцик Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: Звернутись з листом до Голови Верховної Ради  

Стефанчука Р.О. з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради України 

питання щодо усунення редакційної неточності у прийнятому Законі України 

«Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

статусу цивільного позивача» (проект реєстр. № 4547), а саме: 

Пункт 1 Розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до статті 128 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» 

викласти в такій редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування». 
 

8) СЛУХАЛИ: Питання включення народних депутатів України до складу 

підкомітетів Комітету підкомітетів та щодо назв підкомітетів. 

 

Доповідає: Голова Комітету Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Комітету 

Баранець В.А. 

Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував, що надійшли заяви народних 

депутатів України – членів Комітету Неклюдова В.М., Павлюка М.В.,  
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Медяника В.А., Дануци О.А. про включення їх до підкомітету з питань охоронної 

та детективної діяльності.  

 

ВИРІШИЛИ: Включити до підкомітету з питань охоронної та детективної 

діяльності наступних членів Комітету: 

 

Заступник голови Комітету – Медяник В'ячеслав Анатолійович 

Заступник голови Комітету – Павлюк Максим Васильович 

 Голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури – Неклюдов 

Владлен Михайлович 

 Голова підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки і 

порядку – Дануца Олександр Анатолійович 

  

Проголосовано:           “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету) 

 

9) СЛУХАЛИ: Про включення до порядку денного шостої сесії Верховної 

Ради України IX скликання: 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за порушення режиму функціонування критично важливих 

об’єктів інфраструктури (реєстр. №6309); 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо посилення авторитету адвокатури (реєстр. №6206); 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

авторитету адвокатури (реєстр. № 6207); 

про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо посилення відповідальності за перевищення 

встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених 

пунктах) (реєстр. №6214); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо усунення дискримінації вантажовідправника за 

порушення вимог вагового контролю (реєстр. №6222);  

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (реєстр. №6246); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за правопорушення у 

сфері пожежної безпеки (реєстр. №6280); 
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про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення 

експертизи (реєстр. №6285); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо удосконалення правових засад діяльності Національної 

гвардії України (реєстр. №6292); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної 

та кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними 

послугами (реєстр. №6295); 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо 

гарантій прав інвесторів (реєстр. №6316); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку 

подання податкової звітності (реєстр. №6317); 

про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору 

інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи 

(реєстр. №6321); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від 

конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства і батьківства 

(реєстр. №6327); 

про внесення змін до статті 394 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо суб'єктів оскарження вироку на підставі угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості (реєстр. №6328). 

 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного шостої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів 

реєстр. № 6309, 6206, 6207, 6214, 6222, 6246, 6280, 6285, 6292, 6295, 6316, 6317, 

6321, 6327, 6328. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету) 
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10) Різне 

 

10.1 Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував про лист голови 

підкомітету Дануци О.А. в якому пропонується заохотити та відзначити 

Подякою Комітету з питань правоохоронної діяльності працівника прокуратури 

за активну участь при опрацювання проекту Закону України «Про право на 

цивільну вогнепальну зброю» 

 

10.2 Голова підкомітету Яцик Ю.Г. обговорила з членами Комітету 

ситуацію, яка склалася в ГУНП в Запорізькій області та запропонувала 

звернутися до Міністерства внутрішніх справ України з проханням провести 

службову перевірку діяльності ГУНП в Запорізькій області. Член Комітету 

Куницький О.О. також підтримав ініціативу голови підкомітету Яцик Ю.Г. та 

озвучив деякі проблеми в діяльності Національної поліції України. 

 

10.3 Член Комітету Дмитрук А.Г. повідомив членів Комітету про сутички 

між місцевими жителями м. Одеса та працівниками охорони міської ради  

м. Одеса, яка відбулась 8 грудня 2021 року під час сесії міської ради м. Одеса. 

Народний депутат України Дмитрук А.Г. зазначив, що по відношенню до нього 

та місцевих жителів застосовано сльозогінний газ. 

 

10.4 Член Комітету Куницький О.О.  обговорив з членами Комітету 

звернення народного депутата України Марченко Л.І., щодо загибелі 

військовослужбовця під час лікування.  

 

10.5 Член Комітету Бакумов О.С.  висловив підтримку  озвучених 

народним депутатом України Яцик Ю.Г. питань та зазначив про необхідність 

реагування на ситуацію, що склалася з народним депутатом України 

Дмитруком А.Г. Також, звернув увагу секретаріату Комітету та головуючого на 

засіданні щодо неприпустимості, як на його думку, порушення норм законів 

України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про комітети Верховної 

Ради України» під час процедури розгляду питання № 5 порядку денного 

засідання Комітету. 

 

10.6 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. обговорив з членами 

Комітету звернення народного депутата України Ю. Діденко щодо питання 

функціонування «зелених кімнат» на території України. 

 

10.7 Голова Комітету Іонушас С.К. зазначив, що наступне засідання 

Комітету відбудеться 15 грудня 2021 року о 15:00 в залі засідань Комітету з 

питань правоохоронної діяльності. 
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10.8 Член Комітету Кива І.В. озвучив звернення, яке надійшло від  

колишнього співробітника Офісу Генерального прокурора щодо 

неправомірного, як на його думку, закриття певного кримінального 

провадження. Також член Комітету Кива І.В. висловив свою позицію щодо 

висловлювань народного депутата України Неклюдова В.М.  

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        C. Іонушас  

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

  Заступник голови Комітету      М. Павлюк 
    


