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Затверджено 

на засіданні Комітету з питань 

правоохоронної діяльності 

 

Протокол № 84  

від 06 жовтня 2021 року 

 

 

Звіт 

про підсумки роботи Комітету з питань правоохоронної діяльності  

за період роботи п’ятої сесії Верховної Ради України ІХ скликання 

(лютий – липень 2021 року) 

Відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» 

діяльність Комітету з питань правоохоронної діяльності (далі – Комітет) протягом 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання була спрямована на 

здійснення законопроектної роботи, підготовку і попередній розгляд питань, 

віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання організаційної та 

контрольної функцій. 

У період лютий – липень 2021 року проведено 26 засідань Комітету, на яких 

було розглянуто і обговорено 183 питання, 114 з яких пов’язані із здійсненням 

законопроектної функції, 43 питань стосувалися контролю за дотриманням та 

належним виконанням законів України, моніторингу ефективності їх застосування, 9 

- організаційні питання забезпечення діяльності Комітету та деякі інші питання. 

За період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання загальний 

документообіг Комітету складає 12 429 документів. 

Станом на 01 вересня 2021 року за даними реєстрації вхідної кореспонденції до 

Комітету надійшло 9 842 документів: проекти законодавчих актів, з підготовки і 

попереднього розгляду яких Комітет визначено головним 123 (з них 118 - проекти 

законів, 5 проектів Постанови) та висновки до них 2 540; проекти законодавчих актів, 

з підготовки яких Комітет не є головним – 81; інформаційно-довідкові документи -  

455; листів і звернень – 2 521 (з них: листування з народними депутатами – 24, з 

органами місцевого самоврядування, організаціями та установами - 177; з 

керівництвом та структурними підрозділами Верховної Ради України – 471), 

організаційно-розпорядчі документи – 68 та інше. 

За даними реєстрації вихідної кореспонденції Комітетом опрацьовано та 

надіслано 2 587 документів. 

На виконання відповідних положень Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та Розпорядження Голови Верховної Ради України від  11 травня 2011 

року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» в Апараті Верховної Ради України» секретаріатом Комітету було 

розглянуто та надано відповідей на 60 запит на інформацію. 
 

Законопроектна робота Комітету 

Основні зусилля Комітету протягом п’ятої сесії дев’ятого скликання були 

спрямовані на  виконання законопроектної функції Комітету.  
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За результатами розгляду Верховною Радою України законопроектів, 

підготовлених Комітетом, прийнято наступні закони України та Постанови 

Верховної Ради України: 

1. Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із 

здійсненням спеціального досудового розслідування» від 27 квітня 2021 року 

№ 1422-IX. 

Законом розширюються випадки застосування правоохоронними органами 

процедури in absentia. Зокрема, спеціальне досудове розслідування та судовий 

розгляд за відсутності обвинуваченого здійснюватиметься щодо підозрюваного, який 

переховується на тимчасово окупованій території України або на території держави-

агресора з метою ухилення від кримінальної відповідальності; оголошений в 

міжнародний розшук. 

Законом вносяться зміни до статті 281 КПК, якими визначаються дві підстави 

для оголошення розшуку підозрюваного: якщо його місцеперебування невідоме, а 

також якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, 

слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та 

якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій 

країні або на тимчасово окупованих територіях України. 

Крім того, Закон дає змогу судам розглядати клопотання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого за наявності постанови про його розшук. 

Ухвалені зміни до Кримінального процесуального кодексу України також 

передбачають, що у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

стосовно підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук, 

строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається. 

Підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи 

спеціального судового провадження пропонується визначити: ухилення від явки на 

виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду, а також 

винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 13.05.2021 № 87 та 

набрав чинності 14 травня 2021 року. 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері 

безпеки дорожнього руху» від 16 лютого 2021 року № 1231-IX 

Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. 

Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки 

або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал 

регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а 

також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів 

на право водіння. 

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим 

транспортом, і погоничами тварин. 

https://www.ukrinform.ua/tag-zakon
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Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, 

річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного 

або іншого сп’яніння. 

Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, 

з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне 

правопорушення. 

Законом передбачається можливість зупинки транспортного засобу 

поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан 

сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 

реакції. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 16.03.2021 № 48 та 

набрав чинності 17 березня 2021 року. 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської 

конвенції)» від 18 лютого 2021 року № 1256-IX 

Законом приведено національне законодавство у відповідність до норм 

Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства (Ланцаротська конвенція) шляхом внесення змін до Кримінального 

кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про охорону 

дитинства». 

Законом запроваджується особливий механізм запобігання (профілактики) 

насильства над дітьми для працівників, що з ними контактують, та конкретизовано 

заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали 

його свідками.  

Законом встановлено кримінальну відповідальність за вчинення дій 

сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.  

Законом викладено у новій редакції статтю 155 Кримінального кодексу України 

та доповнено Кримінальний кодекс новими статтями «Домагання дитини для 

сексуальних цілей» (стаття 156-1); «Свідоме одержання доступу, придбання, 

володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії» (стаття 301-1); 

«Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, 

ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження» (стаття 301-2). 

Крім того, Законом доповнено Кримінальний процесуальний кодекс України 

положеннями про те, що кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути 

здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово та передбачено додаткові 

гарантії врахування найкращих інтересів дитини при проведенні допиту. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 16.03.2021 № 48 та 

набрав чинності 17 березня 2021 року. 

4. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері пожежної безпеки» від 03 лютого 2021 року 

№ 1187-ІХ  
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Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, якими значно підвищено розміри штрафних санкцій за порушення 

вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки. 

Зокрема, збільшено розмір адміністративного стягнення у виді штрафу за 

адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства, 

передбачені статтями 120, 175, 175-2, 188-16 , а також внесені зміни до статей 223, 224 

КУпАП, спрямовані на розширення повноважень окремих посадових осіб державних 

органів, підвищення ефективності управління та контролю у сфері пожежної безпеки. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 03.03.2021 № 40 та 

набрав чинності 04 березня 2021 року. 

5. Закон України «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення 

про загрозу безпеці громадян» від 02 березня 2021 року № 1292-ІХ  

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 

повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують 

загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве 

повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і 

споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони 

здоров’я, або закладів освіти. Таке діяння карається позбавленням волі на строк від 

чотирьох до восьми років. 

Крім того, статтю 259 Кримінального кодексу України доповнено приміткою, 

якою визначається термін «критично важливі об’єкти інфраструктури», що 

вживається у значенні, визначеному Законом України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 27.03.2021 № 57 та 

набрав чинності 28 березня 2021 року. 

6. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної 

безпеки» від 30 березня 2021 року № 1366-ІХ  

Законом посилюється відповідальність за порушення вимог пожежної та 

техногенної безпеки. Згідно з документом, такі порушення тепер каратимуться 

штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Крім того, за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які 

спричинили аварії та заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, 

передбачається відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох 

років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. 

Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо 

великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від 

трьох до восьми років. 

Також Закон посилює адміністративну відповідальність за завідомо 

неправдивий виклик спеціальних служб – пожежно-рятувального підрозділу, поліції, 

бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань (передбачені 

штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проти штрафів 
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на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, які існували раніше); за 

невиконання приписів посадових осіб щодо пожежної та техногенної безпеки 

(штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 16.04.2021 № 72 та 

набрав чинності 17 квітня 2021 року. 

 7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, 

спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або 

пошкодження об’єктів рослинного світу»  від 30 березня 2021 року № 1367-ІХ 

Даний Закон доповнює попередній Закон України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та 

техногенної безпеки» від 30 березня 2021 року № 1366-ІХ та встановлює 

адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань 

пожежної та техногенної безпеки. 

Так, створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, пов'язаній з проведенням перевірок, каратиметься 

штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 16.04.2021 № 72 та 

набрав чинності 17 квітня 2021 року. 

8. Закон 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» від 29 червня 2021 

року № 1576-ІХ  

Закон ухвалено після повторного розгляду однойменного Закону від 3 червня 

2021 року, до якого Президент України застосував право вето. 

Законом встановлюється кримінальна відповідальність за декларування 

недостовірної інформації та неподання декларації. 

Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до кримінальних 

правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані 

правопорушення. 

Відтепер злочином визнається умисне внесення завідомо недостовірних 

відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму 

від 500 до 2 тис. (за чинною редакцією – до 4 тис.) прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб. Розмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною 

редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 

також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років. 

У разі умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних 

відомостей до декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією – понад 4 тис.) 

прожиткових мінімумів передбачається штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. (за чинною 

редакцією – від 3 тис. до 5 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 

також покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. 
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За умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачається 

покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі 

строком на один рік. 

Крім того, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути 

звільнена від відповідальності, навіть якщо вона щиро покаялася й активно сприяла 

розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула 

заподіяну шкоду; або якщо примирилася з потерпілим. 

Такій особі не може бути призначено більш м'яке покарання, ніж передбачено 

законом; або застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 20.07.2021 № 134 

та набрав чинності 21 липня 2021 року. 

9. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку із внесенням змін до 

Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та 

підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 

одноразового збору до бюджету» від 15 червня 2021 року № 1542-ІХ  

Закон спрямований на стимулювання детінізації доходів та підвищення 

податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування 

фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.  

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу, 

якими:  

- уточнено склад правопорушення, передбаченого статтею 1641 КУпАП 

«Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і 

витрат»; 

 - доповнено статті 212 та 2121 Кримінального кодексу новими частинами 6 та 5 

відповідно, у яких встановлено, які саме діяння не вважатимуться умисним ухиленням 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та/або умисним ухиленням від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  

- доповнено Кримінальний кодекс новою статтею 2323 «Незаконне 

розголошення, передача або надання доступу до інформації, що міститься в 

одноразовій (спеціальній) добровільній декларації» тощо.  

Законом статтю 881 «Недопустимість доказів, отриманих у справах про 

визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також у 

порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування» Кримінального 

процесуального кодексу викладено в редакції, згідно з якою, «докази, отримані від 

відповідача у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими 

активів та їх стягнення в дохід держави, не можуть бути використані на підтвердження 

винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних 

правопорушень». 

Прикінцевими положеннями визначено, що «Особа, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, передбачене статтями 1551, 162, 1621, 1631 (щодо 
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самозайнятих осіб), 1632 (щодо самозайнятих осіб у частині сплати єдиного податку 

та єдиного соціального внеску), 1634 (щодо самозайнятих осіб), 16315 (щодо 

самозайнятих осіб), 164 (щодо самозайнятих осіб), 1641, 1642 (щодо самозайнятих 

осіб), 1651 (щодо самозайнятих осіб), 1666 (щодо самозайнятих осіб) Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, звільняється від адміністративної 

відповідальності в разі подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та 

сплати узгодженої суми збору відповідно до підрозділу 94 «Особливості застосування 

одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб» 

розділу XX Податкового кодексу України, якщо такі діяння вчинені до 1 січня 2021 

року та пов’язані з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, 

одержанням, використанням об’єктів одноразового (спеціального) добровільного 

декларування або розпорядженням ними (в межах складу та вартості об’єктів 

декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації як база 

для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування). 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 20.07.2021 № 134 

та набрав чинності 21 липня 2021 року. 

10.  Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов» від 29 квітня 2021 

року № 1438-ІХ 

Закон скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про 

адміністративну відповідальність, за якою вже був сплачений штраф. 

У разі сплати відповідальною особою 50% розміру штрафу за постановою про 

накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі 

фотозйомки (відеозапису), до вручення такої постанови або отримання поштового 

повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового 

відправлення з позначкою про невручення, або протягом 10 днів з дня набрання 

постановою законної сили така постанова вважається виконаною. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушення зупинки, 

стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки 

(відеозапису), також вважається виконаною у разі сплати штрафу за повідомленням 

про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповноваженою 

посадовою особою на місці вчинення правопорушення на лобовому склі 

транспортного засобу, у тому числі шляхом сплати 50% розміру штрафу протягом 

десяти днів з дня вчинення відповідного правопорушення. 

Згідно із Законом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом 

лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом десяти днів після її винесення. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 22.05.2021 № 94 та 

набрав чинності 23 травня 2021 року. 

11. Закон України «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» від 15 червня 2021 року № 1554-ІХ 
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Законом вносено зміни до розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону 

№ 113-IX, якими передбачено, що атестацію мають проходити прокурори та слідчі 

органів прокуратури, які: 

- на день набрання чинності Законом № 113-IX обіймають посади у Генеральній 

прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових 

прокуратурах; 

- на день набрання чинності Законом № 113-IX обіймали посади у Генеральній 

прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових 

прокуратурах, але з поважних причин не проходили атестацію (тимчасова 

непрацездатність, відпустка на догляд за дитиною, відрядження для участі в роботі 

інших органів на постійній основі тощо); 

- звільнені з органів прокуратури, щодо яких набрало законної сили рішення 

суду про поновлення на посаді прокурора у Генеральній прокуратурі України, 

регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, 

зокрема в разі прийняття судом рішення про поновлення на посаді прокурора в Офісі 

Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах; 

- звільнені до набрання чинності Законом № 113-IX з органів прокуратури, 

щодо яких набрало законної сили рішення суду про поновлення на посаді прокурора 

у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих 

прокуратурах, військових прокуратурах, зокрема в разі прийняття судом рішення про 

поновлення на посаді прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних 

прокуратурах, окружних прокуратурах. 

Повноваження членів Ради прокурорів України, призначених на посади до 

набрання чинності Законом № 113-IX, достроково припинять на наступний день після 

дня початку роботи окружних прокуратур. 

Всеукраїнській конференції прокурорів та з’їзду представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ рекомендовано вжити заходів щодо 

формування нового складу Ради прокурорів України після початку роботи окружних 

прокуратур, а також відповідного органу, що здійснює дисциплінарні провадження. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 10.07.2021 № 128 

та набрав чинності 11 липня 2021 року. 

12. Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної 

системи досудового розслідування» від 01 червня 2021 року № 1498-ІХ 

Законом доповнено Кримінальний процесуальний кодекс України 

положеннями, якими закріплено правові основи використання інформаційно-

телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників 

кримінального провадження. 

Законом, зокрема, передбачено: 

- функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи 

досудового розслідування; 

- надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-

телекомунікаційній системі досудового розслідування; 
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- можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового 

розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними 

системами у випадках, передбачених законом. 

Згідно із Законом інформаційно-телекомунікаційна система досудового 

розслідування - це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, 

оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному 

провадженні. 

Визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд, а також 

захисник (за його згодою) використовують, а інші учасники кримінального 

провадження можуть використовувати інформаційно-телекомунікаційну систему 

досудового розслідування під час реалізації своїх повноважень, прав та інтересів, 

передбачених цим Кодексом, за умов та в порядку, що визначені положенням про таку 

систему. 

Матеріали досудового розслідування, що містяться в інформаційно-

телекомунікаційній системі досудового розслідування, передаються, їх копії чи 

примірники надаються в електронній формі, а за рішенням слідчого, дізнавача, 

прокурора, слідчого судді, суду, які їх передають чи надають, - у паперовій формі. 

Документи, підписані, погоджені в інформаційно-телекомунікаційній системі 

досудового розслідування з використанням кваліфікованого електронного підпису, їх 

примірники в електронній та паперовій формі визнаються оригіналами документів. 

Закон починає діяти 15 грудня 2021 року. На виконання положень Закону, 

упродовж 6 місяців органи досудового розслідування спільно з Офісом Генерального 

прокурора мають розробити та затвердити положення про інформаційно-

телекомунікаційну систему досудового розслідування. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 15.06.2021 № 111 

та набрав чинності 16 червня 2021 року. 

13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних 

копалин» від 15 липня 2021 року № 1685-ІХ 

Законом вносяться зміни до статті 240 Кримінального кодексу України та 

посилюється кримінальна відповідальність не лише для фізичних, а й для юридичних 

осіб за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. 

Відтепер порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило 

небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування 

корисних копалин місцевого значення у значному розмірі карається штрафом від 500 

до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн – 13 600 грн) або 

обмеженням чи позбавленням волі на строк до двох років. 

Якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні 

копалини загальнодержавного значення, передбачене покарання у вигляді штрафу на 

суму від 3000 до 5000 ( 51 000 грн – 85 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. 

Якщо такі діяння вчинені організованою групою або в загальнонебезпечний 

спосіб, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. 
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Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 07.08.2021 № 149 

та набрав чинності 8 серпня 2021 року. 

14. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю» від 29 червня 2021 року № 1582-ІХ 

Закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у 

сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів 

фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі. 

Також документ запроваджує штрафи для водіїв транспортних засобів за 

невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на 

транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або 

габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа тощо. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 04.08.2021 № 146 

та набирає чинності 01 жовтня 2021 року. 

15. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі» від 01 липня 2021 року № 

1604-ІХ 

Закон спрямований на удосконалення правового регулювання притягнення до 

відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого 

тимчасового перебування, а також  практичної реалізації права постраждалої особи на 

відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих внаслідок 

домашнього насильства. 

Згідно із законом, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а 

також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, 

Державного бюро розслідувань та поліцейські несуть адміністративну 

відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або 

неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення 

такого припису. 

Вказані правопорушення караються накладенням штрафу від 10 до 20 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк 

від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом на строк до 10 діб. 

За повторні правопорушення, вчинені протягом року, передбачений штраф від 

20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на 

строк від 40 до 60 годин, або адмінарешт на строк до 15 діб. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 31.07.2021 № 143 

та набирає чинності 01 серпня 2021 року. 

16. Закон України «Про внесення змін до статті 18832 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради 

правосуддя» від 14 липня 2021 року № 1636-ІХ 
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Законом внесено зміни до статті 18832 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, обумовлені Законом України "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради 

правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".  

Законом встановлено адміністративну відповідальність за невиконання 

законних вимог Вищої ради правосуддя, її органу, члена Вищої ради правосуддя або 

дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя щодо надання інформації, 

документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, надання завідомо 

недостовірної інформації, а так само недодержання встановлених законом строків 

надання інформації, документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, 

Вищій раді правосуддя, її органу, члену Вищої ради правосуддя або дисциплінарному 

інспектору Вищої ради правосуддя. 

Закон опублікований в офіційному виданні «Голос України» 04.08.2021 № 146 

та набирає чинності 05 серпня 2021 року. 

17. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та 

гуманітарного права» від 20 травня 2021 року 

Закон передбачає забезпечення повноти імплементації положень міжнародного 

кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за 

міжнародні злочини (геноцид, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні 

злочини) та спрямований на забезпечення виконання міжнародних зобов’язань щодо 

запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких злочинів. 

Законом доповнено статтю 8 Кримінального кодексу України новою частиною 

другою, якою запроваджується принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, 

геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.  

Законом доповнено Кримінальний кодекс України розділом VI1 «Особливості 

кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, які фактично діють 

як військові командири, та інших начальників за окремі злочини підлеглих їм осіб» та 

новою статтею 311, якою передбачено особливості кримінальної відповідальності 

військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та 

інших начальників за відповідні міжнародні злочини.  

Законом внесено зміни до статей 44 («Правові підстави та порядок звільнення 

від кримінальної відповідальності»), 49 («Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності»), 68 («Призначення 

покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті»), 69 

(«Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом»), 74 («Звільнення 

від покарання та його відбування»), 80 («Звільнення від відбування покарання у 

зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку») 

Кримінального кодексу для встановлення норм про особливості кримінальної 

відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.  

Також, Законом виключено із Кримінального кодексу ст. 432 «Мародерство», 

433 «Насильство над населенням у районі воєнних дій», 435 «Незаконне використання 

символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та 

зловживання нею». 



12 

 

Законом у Розділі ХХ Особливої частини Кримінального кодексу передбачено 

особливості кримінальної відповідальності за злочини проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку.  

Законом також викладено у новій редакції окремі положення Кримінального 

процесуального кодексу та Закону України «Про застосування амністії в Україні». 

 Закон направлено на підпис Президенту України 07 червня 2021 року. 

18. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень 

проти журналістів» від 02 лютого 2021 року 

Законом посилено захист журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від 

застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної 

професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній 

діяльності. 

Відповідно до Закону, відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 

семи до чотирнадцяти років настає за насильство стосовно журналіста чи членів його 

сім’ї, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою 

групою. 

Закон збільшує санкції статті 171 ККУ України (Перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів). Зокрема: 

- незаконні вилучення журналістських матеріалів караються штрафом від 

п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років; 

- вплив на журналіста з метою перешкоджання професійній діяльності 

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до чотирьох років; 

- перешкоджання роботі журналістів службовими особами карається штрафом 

від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Закон направлено на підпис Президенту України 09 лютого 2021 року. 

19. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Національну поліцію» щодо відрядження поліцейських до органів державної 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим 

(прикомандированим) поліцейським від 04 лютого 2021 року  

Законом внесено зміни до статей 47, 48, 59, 71, 80 та 83 Закону України «Про 

Національну поліцію». 

Законом, зокрема, усунуто термінологічну неточність у тексті Закону, 

замінивши слова «вищий навчальний заклад» і «навчальний заклад» словами «заклад 

вищої освіти». 

Законом також уточнено процедуру присвоєння спеціальних звань 

поліцейським, які є відрядженими до закладу вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання, який здійснює підготовку поліцейських. 
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Законом встановлено норми щодо затвердження Кабінетом Міністрів України 

переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими та граничних спеціальних 

звань за цими посадами в державних органах, підприємствах, установах, організаціях. 

При цьому, затвердження переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими та 

граничних спеціальних звань за цими посадами у закладах вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 

пропонується делегувати Міністерству внутрішніх справ України. 

Закон направлено на підпис Президенту України 10 лютого 2021 року. 

20. Закон України «Про внесення зміни до статті 128 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» від 04 лютого 

2021 року 

Законом внесено зміни до статті 128 Кримінального процесуального кодексу 

України в частині запровадження норм, які надають Фонду можливість подавати 

цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо 

якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», вимоги яких акцептовані Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб та набувати статусу цивільного позивача, який 

зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку щодо 

якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», як юридичної особи. 

Закон ветовано та повернуто до Верховної Ради України з пропозиціями 

Президента України 22 липня 2021 року. 

21. Постанова Верховної Ради України «Про засудження подій, що 

відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України» від 30 березня 

2021 року№ 1370-IX 

Постановою засуджуються будь-які спроби підміни цивілізованого виявлення 

незгоди з діями влади насильством та наругою над державними символами. 

Постановою доручено Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки 

України та Державному бюро розслідувань забезпечити швидке, повне та 

неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подіям, що відбулись 20 

березня 2021 року біля Офісу Президента України, перевірити причетність 

політичних партій до їх організації та «забезпечити притягнення винних осіб до 

відповідальності. 

Постанова опублікована в офіційному виданні «Голос України» 06.04.2021 

№ 63 та набрала чинності 06 квітня 2021 року. 

 

Опрацювання законопроектів,  

щодо яких Комітет визначено головним 

Загалом, станом на 01 вересня 2021 року на опрацюванні в Комітеті перебувало 

613 законопроектів, з яких 371 проектів, з підготовки яких Комітет визначено 

головним та 242 проектів, до яких Комітет мав подати пропозиції. 

На розгляд Верховної Ради України у звітному періоді підготовлено 116 

висновків Комітету щодо проектів законів, з них: 

- про включення до Порядку денного п’ятої сесії – 4; 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1370-IX
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- про прийняття в першому читанні за основу ( в тому числі за основу та в 

цілому) – 41; 

- про відхилення – 17; 

- про доопрацювання – 18; 

- про прийняття в другому читанні та в цілому – 30; 

- про прийняття в цілому з пропозиціями Президента України – 1. 

- попередніх висновків на законопроекти до головного комітету - 1. 

За результатами розгляду Верховною Радою України законопроектів, 

підготовлених Комітетом упродовж п’ятої сесії, ухвалено наступні рішення: 

прийнято 20 Законів та 1 Постанова; 

прийнято за основу – 24 законопроектів; 

повернуто на доопрацювання – 0 законопроектів; 

повернуто на повторне перше читання – 3 законопроекти; 

повернуто на повторне друге читання – 0 законопроектів; 

відхилено – 5 законопроектів; 

ветовано – 2 Закони; 

знято з розгляду – 55, з них 48 не включено до Порядку денного сесії. 

Загалом, спочатку роботи Верховної Ради України 9 скликання та станом на 01 

вересня 2021 року очікують розгляду в першому читанні – 56 законопроектів, поданих 

Комітетом на розгляд Верховної Ради України та 20 законопроектів – у другому 

читанні.  

Наразі у Комітеті до другого читання готується 10 законопроектів та очікують 

розгляду Пропозиції Президента України до Закону «Про внесення зміни до статті 

128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» (реєстр. 

№ 4547). 

Серед зареєстрованих або опрацьованих Комітетом упродовж лютого - липня 

2021 року законопроектів (за виключенням проектів, що були прийняті як закони) 

найбільшу увагу до себе як з боку депутатського корпусу, так і з боку експертного 

середовища та громадськості, привернули такі проекти законів України: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за колабораціонізм (реєстр. № 2549); 

- про правила відбування адміністративного арешту (реєстр. № 3047а); 

- про внесення змін до статті 86 Закону України «Про прокуратуру» щодо 

забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури (реєстр. 

№ 3325); 

- 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); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України 

щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини (реєстр. № 4049); 

- про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265); 
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- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо розширення повноважень приватних виконавців (реєстр. № 4331); 

- про внесення змін до статті 45 Кримінального кодексу України щодо 

доповнення винятків при дійовому каятті (реєстр. № 4552); 

- 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 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів 

малолітнім особам (реєстр. № 5123-1); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (реєстр. № 5134) та 

альтернетивний до нього проект про внесення змін до статті 149 Кримінального 

кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 

положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної 

відповідальності за торгівлю людьми; 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за 

адміністративне, економічне, військове, політичне, військово-політичне та інше 

співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм (реєстр. № 5135); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність (реєстр. № 5143); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність (реєстр. № 5144); 

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та 

підготовки прокурорів (реєстр. № 5158); 

- про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (реєстр. № 5249, № 

5249-1); 

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових 

засад діяльності Державного бюро розслідувань (реєстр. № 5305); 

- про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо посилення відповідальності за керування транспортними 

засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 

реакції (реєстр. № 5321); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 

відповідальності за катування (реєстр. № 5336); 

- 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); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації (реєстр. 

№ 5488); 
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- про право на цивільну вогнепальну зброю (реєстр. № 5708) та альтернативний 

до нього проект про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною 

зброєю (реєстр. № 5708-1); 

- про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб 

в інтересах правосуддя (реєстр. № 5751). 

Актуальними для кримінальної юстиції в цілому та правоохоронних органів 

зокрема, є проекти законів України, які готуються Комітетом до другого 

читання або вже очікують на рішення Верховної Ради України у другому читанні, 

а саме: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним 

(реєстр. № 2515); 

- про внесення змін до деяких законів України щодо визначення підслідності 

кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі 

органів державного бюро розслідувань (реєстр. № 2560); 

-про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання 

світлоповертальних елементів пішоходами  (реєстр. № 2694); 

-про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання 

світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху (реєстр. № 2696); 

-про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил 

дорожнього руху (реєстр. № 2696); 

- про приватну детективну діяльність (реєстр. № 3010); 

- про правила відбування адміністративного арешту (реєстр. № 3047а); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про правила відбування 

адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог депутата 

місцевої ради (реєстр. № 3381); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування 

маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (реєстр. № 3474); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо особливостей складення протоколу про адміністративне правопорушення 

стосовно недодержання встановлених законом строків (термінів) надання відповіді на 

звернення або запит народного депутата України (реєстр. № 3503); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (реєстр. № 3576); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її 

батьків (реєстр. № 3603); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації 



17 

 

про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або) її компонентів (реєстр. № 

3649); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері 

господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що надають публічні 

послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади 

(реєст. № 3783); 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності 

за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують 

особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання 

завідомо підроблених таких документів (реєстр. № 3946); 

- про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо 

запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3959-1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України 

щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини (реєстр. № 4049); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за 

порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок (реєстр. № 

4086); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення 

вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного 

забруднення (реєстр. № 4156); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо розширення повноважень приватних виконавців (реєстр. № 4331); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за незаконне виселення з житла (реєстр. № 4333); 

- про внесення змін до статті 219 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо розширення повноважень інспекторів з паркування для 

захисту інтересів осіб з інвалідністю (реєстр. № 4594); 

- про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель 

людини (реєстр. № 4634); 

- 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 деяких законів України щодо удосконалення добору та 

підготовки прокурорів (реєстр. № 5158); 

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових 

засад діяльності Державного бюро розслідувань (реєстр. № 5305); 

- 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); 
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- Пропозиції Президента до Закону про внесення зміни до статті 128 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача (реєстр. № 4547). 
 

Контрольні повноваження Комітету 

На виконання положень статті 14 Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України» та з метою реалізації контрольної функції Комітету, а також  аналізу 

практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх 

посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, Комітетом у 

звітному періоді розглядалися такі питання: 

На спільному засіданні Комітету з Комітетом з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що 

відбулося 05 лютого 2021 року, було заслухано Інформацію Голови Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій та в.о. Голови Державної архітектурно-

будівельної інспекції України щодо причин виникнення пожеж та проблемних 

аспектів здійснення заходів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки.  

За наслідками вище зазначеного спільного засідання Комітетом 17 лютого 2021 

року було затверджено відповідне рішення. 

З метою належного здійснення контрольної функції Комітету, оперативного 

вирішення питань, віднесених до предметів його відання, а також організаційно-

інформаційного, консультативно-правового та методичного забезпечення діяльності 

народних депутатів – членів Комітету та у відповідності до статті 23 Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань», статті 6 Закону України «Про прокуратуру», 

частини першої статті 11 та частини другої статті 54 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» та статті 2321 Регламенту Верховної Ради України 

Комітетом на своїх засіданнях 17 лютого та 2 березня 2021 року розглядалися звіти 

Генерального прокурора про діяльність прокуратури у 2020 році та про діяльність 

Державного бюро розслідувань за 2020 рік відповідно. 

7 квітня 2021 року Комітет на своєму засіданні заслухав інформації начальника 

Головного сервісного центру МВС України Князюка О.Г. щодо діяльності сервісних 

центрів Міністерства внутрішніх справ України. 

На виконання контрольної функції, передбаченої пунктом 10 частини першої 

статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», у частині 

погодження питань, проведення консультацій щодо призначення на посади та 

звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створення і ліквідації 

спеціальних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та 

здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, передбачених законом, 

Комітет на своїх засіданнях 12 травня та 12 липня 2021 року розглянув кадрове 

питання. 

Зокрема, за поданнями Комітету було визначено представника Верховної Ради 

України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро 

економічної безпеки України. 

03 та 08 березня 2021 року Комітетом розглядалося питання та були 

затверджені Роз’яснення щодо окремих положень законів України: 



19 

 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» № 

1231-IX  від 16 лютого 2021 року. 

«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 липня 2021 року Комітетом була розглянута заява Міністра внутрішніх справ 

України Авакова А.Б. про відставку. На засіданні Комітету, що відбулося 16 липня 

2021 року, було розглянуто подання Прем'єр-міністра України про призначення 

Монастирського Д.А. Міністром внутрішніх справ України, та за наслідками 

розгляду питання було рекомендовано Верховній Раді України, відповідно до 

пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України, призначити Монастирського 

Д.А. на посаду Міністра внутрішніх справ України. 

Загалом, на засіданнях Комітет систематично заслуховується інформація про хід 

реформи органів прокуратури та обговорюються проблемні питання діяльності 

Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

гвардії України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та інших. 

Крім того, народні депутати України – члени Комітету в межах своїх 

повноважень та предмету відання Комітету здійснювали контроль за цілою низкою 

конкретних проблемних питань у сфері правоохоронної діяльності.  

Так, заступниця голови Комітету Михайлюк Г.О. звернувся до Комітету з 

проханням розглянути у Комітеті звернення ГО «Спільна мета» щодо незаконної 

забудови у м. Одеса та підготувати відповідні звернення до правоохоронних 

органів. 

Заступник голови Комітету Мамка Г.М. звертався до Комітету з проханнями 

направити від Комітету звернення до: 

- Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке надійшло до 

народних депутатів, щодо можливого порушення процедури повернення АРМА 

арештованих коштів у розмірі 400 950, 00 доларів США, а також з інших питань; 

- правоохоронних органів щодо розгляду звернення колишньої працівниці 

податкових органів України Зленко I.В.; 

- запропонував членам Комітету ознайомитись із зверненням громадської 

організації «Громадський обвинувач» та направити від Комітету звернення до 

Київської міської прокуратури щодо виявлених порушень кандидаткою  Гершун 

Ю.В. під час проведення виборів до Київської міської ради, що відбулися 25 жовтня 

2020 року; 

- озвучив питання щодо неналежного здійснення досудового розслідування 

кримінального провадження № 42020220000000602 за фактом можливого 

підроблення подання від імені Харківського міського голови Кернеса Г.А. з 

використання електронного цифрового підпису та запропонував звернутися до 

Офісу Генерального прокурора з метою здійснення перевірки зазначеної обставини 

та у випадку підтвердження неналежного здійснення досудового розслідування 

розглянути можливість передачі матеріалів кримінального провадження до іншого 
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органу досудового розслідування, який забезпечить швидке, повне та 

неупереджене розслідування; 

- направити від Комітету звернення до Офісу Генерального прокурора щодо 

обґрунтування змін правової кваліфікації у кримінальному провадженні 

№ 42020000000000144, а також про хід досудового розслідування кримінального 

провадження № 12020100060000272. 

Заступник голови Комітету Павлюк М.В. запропонував обговорити 

звернення: 

- громадянина Малицького А.А. щодо можливого неналежного здійснення 

досудового розслідування кримінального провадження та запропонував направити 

від Комітету дане звернення до правоохоронних органів. 

- адвоката Бірюч О.В., яка представляє інтереси Юрченка О.М., щодо 

можливої систематичної бездіяльності працівників Державного бюро розслідувань 

та неналежного здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень 

№ 420200000000214 та № 42021000000000811 та звернувся до Голови Комітету з 

проханням направити листи до Офісу Генерального прокурора та Державного 

бюро розслідувань з метою здійснення перевірки обставин зазначених у зверненні. 

Голова підкомітету Неклюдов В.М звертався до Комітету із пропозиціями: 

- звернутися до Міністра внутрішніх справ України про надання актуальної 

інформації щодо ходу розслідування подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля 

Офісу Президента України; 

- обговорити звернення голови ГО «СУСПІЛЬСТВО ЗА ЗАКОН ТА 

ПОРЯДОК» Д.І. Гордієнка та запропонував направити від Комітету дане звернення 

до правоохоронних органів; 

- порушив питання щодо можливого недотримання процедури повернення 

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованих коштів у 

розмірі 400 950, 00 доларів США, яке мало місце у грудні 2020 року та 

запропонував звернутися до Національної поліції України про надання інформації 

щодо стану досудового розслідування. 

Член Комітету Куницький О.О. звернувся до Комітету з проханням 

направити від Комітету звернення до Міністерства внутрішніх справ України, щодо 

необхідності перевірки фактів, зазначених у його зверненні. 

Член Комітету Кива І.В. озвучив питання щодо необхідності поновлення 

розслідування смертей трьох членів організації «Азов» та запропонував звернутися 

до Офісу Генерального прокурора з метою здійснення перевірки обставин 

зазначених у зверненні. 

Крім того, народний депутат неодноразово звертався до Комітету з проханням 

направити від Комітету звернення до Офісу Генерального прокурора щодо 

можливого отримання неправомірної вигоди прокурором м. Києва та неналежного 

здійснення досудового розслідування у низці кримінальних проваджень. 

 Член Комітету Устінова О.Ю. порушила питання щодо внесення Рішенням 

Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року до 

санкційного списку учасників бойових дій бійців добровольчого батальйону імені 

Шейха Мансура та, у зв’язку з цим, звернулася до Комітету з пропозицією 
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направити звернення до Міністерство внутрішніх справ та Національної поліції 

України та провести закрите засідання Комітету, на якому заслухати керівництво 

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції з цього питання. 

Всі вище перелічені пропозиції народних депутатів України були підтриманні 

та оформлені відповідними зверненнями та запитами Комітету. 

 

Діяльність Комітету щодо опрацювання звернень громадян 

Значний обсяг роботи Комітету у звітному періоді складав розгляд звернень 

громадян, які надходять через СЕВ ОВВ (систему електронної взаємодії органів 

виконавчої влади), а також за допомогою засобів зв’язку, у порядку та згідно із 

вимогами Закону України «Про звернення громадян».  

При опрацюванні звернень Комітет, діючи в межах своїх повноважень та 

предметів відання,  надавав відповіді по суті звернення, намагався, по можливості, 

знаходити шляхи вирішення порушених у них питань, роз’яснював норми чинного 

законодавства України, аналізував висловлені пропозиції з метою врахування  у 

подальшій законотворчій роботі Комітету. 

Так, до Комітету за період роботи п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання надійшло 2 320 звернень фізичних та юридичних осіб. За результатами їх 

розгляду: 

- вирішено позитивно – 47; 

- відмовлено у задоволенні – 36; 

- надано роз’яснень – 184; 

- у процесі опрацювання – 850; 

- переслані за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про 

звернення громадян» - 1 203. 

Як і зазвичай, більшість порушених у зверненнях питань стосувалися 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації та 

порушення прав і свобод громадян під час здійснення кримінальних проваджень; 

неправомірних, на думку заявників, дій посадових та службових осіб органів 

прокуратури, слідчих інших правоохоронних органів, тяганини зі слідством, 

незаконних методів ведення слідства тощо. 

У заявах і скаргах громадян на дії працівників органів прокуратури йшлося 

переважно про ухиляння окремими прокурорами від належної організації процесу 

досудового розслідування, здійснення неналежного нагляду за дотриманням у процесі 

розслідування вимог законів України органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання та досудове слідство, формальне реагування на повідомлення 

громадян, особливо в разі, якщо вони стосуються порушень, вчинених 

співробітниками правоохоронних органів, посадовими особами органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування.  

Більшість  заявників 

 продовжували скаржитися на несвоєчасне реагування з боку окремих 

співробітників правоохоронних органів на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події, зволікання та неналежне здійснення 

розслідування відповідних кримінальних проваджень.  
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Також, своєю чисельністю вирізняються заяви і скарги на судові рішення та 

вироки, у яких заявники критично висловлювалися щодо неправильного, на їхню 

думку, застосування окремими суддями норм матеріального та процесуального 

кримінального закону, неповного з’ясування фактичних обставин справ, порушення 

процесуальних прав сторін; скарги на дії окремих суддів. 

Значну  частку в загальній кількості звернень складали питання соціального 

захисту працівників та ветеранів правоохоронних органів. 

Окрім того, протягом звітного періоду до Комітету на розгляд надійшло -  60 

запитів на публічну інформацію та 11 електронних петицій, які не набрали в 

установлений законом тримісячний строк необхідну кількість підписів на свою 

підтримку. 

Таким чином, усі письмові та усні звернення громадян, отримані засобами 

поштового та електронного зв’язку, були розглянуті та опрацьовані у секретаріаті 

Комітету. Головою Комітету Монастирським Д.А. та народними депутатами України 

- членами Комітету були надані відповідні доручення, які разом зі зверненнями 

громадян надіслані до компетентних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування для розгляду по суті та відповідного реагування. 

 

Висвітлення діяльності Комітету 

Комітет на виконання Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 

травня 2015 року № 699 «Про веб-ресурси Верховної Ради України» та затвердженого 

ним Положення «Про веб-ресурси Верховної Ради України», а також листа Керівника 

Апарату Верховної Ради України від 26 травня 2015 року № 06/3-99 (129527) 

продовжує інформувати громадськість про свою роботу. 

На офіційному веб-сайті Комітету можна ознайомитися з інформацією про 

склад і структуру Комітету, секретаріат Комітету, проведені Комітетом та 

підкомітетами заходи (засідання Комітету, підкомітетів, робочі зустрічі та круглі 

столи, комітетські слухання, інші події в Комітеті); розкладом засідань Комітету на 

період поточної сесії; змінами до розкладу засідань Комітету та порядку денного 

засідань Комітету; протоколами, стенограмами та аудіозаписами засідань, актами, 

прийнятими Комітетом (висновками, рішеннями, планами, пропозиціями та звітами 

Комітету), відомостями про законопроектну діяльність Комітету, а саме: із 

законопроектами, які перебувають на розгляді у Комітеті та винесені ним на 

обговорення, а також станом їх розгляду), інформацією щодо забезпечення взаємодії 

та зворотного зв’язку із Комітетом, фото- та аудіоматеріалами, що висвітлюють 

діяльність Комітету. 

Секретаріат Комітету оперативно розміщує на офіційних веб-сайтах Комітету 

та Верховної Ради України актуальні відомості щодо діяльності Комітету, його членів, 

а також про заходи, що відбуваються у Комітеті.   

 

Співпраця Комітету з іншими парламентськими комітетами, фракціями, 

структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування 
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Комітет здійснює свої повноваження у тісній співпраці з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з предметами 

відання Комітету.  

Зокрема, керівництво та представники Офісу Генерального прокурора, 

Національної поліції України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, 

Національної гвардії України, Національного антикорупційного бюро України, 

Державної прикордонної служби України, Верховного Суду, інших міністерств та 

відомств були присутні на засіданнях Комітету, комітетських слуханнях та робочих 

групах. 

Комітет та його секретаріат знаходяться у постійній взаємодії з 

парламентськими комітетами, представниками депутатських фракцій та груп у 

Верховній Раді України, структурними підрозділами Апарату Верховної Ради 

стосовно узгодження позицій з підготовки до ухвалення тих чи інших проектів 

законів, спільної їх розробки та обговорення інших питань. 

Працівниками секретаріату Комітету упродовж п’ятої сесії була підготовлена 

низка інформаційно-аналітичних матеріалів у межах предметів відання Комітету. 

 

Участь народних депутатів України – членів Комітету, їх помічників та  

працівників секретаріату Комітету в робочих групах, конференціях, круглих 

столах, комітетських слуханнях та інших заходах підвищення професійної 

кваліфікації  

 

Під головуванням та за дорученням керівництва Комітету народні депутати 

України, їх помічники та працівники секретаріату Комітету брали участь в 

конференціях, круглих столах, семінарах та інших робочих зустрічах, зокрема: 

- координаційній зустріч проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги (IPTAC) «Нові парламентські ініціативи проектів та програм 

міжнародної технічної допомоги» (24 лютого 2021 року); 

-координаційній зустрічі проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги» («IPTAC»), щодо обговорення «проекту «Парламентська підзвітність 

сектору безпеки в Україні» («PASS Ukraine»), який реалізується за підтримки 

Міністерства міжнародних справ Канади в рамках Програми розбудови миру та 

стабілізації («PSOPs») (24 лютого 2021 року); 

зустрічі з керівником Дослідницької служби Бундестагу Гвідо Хайненом. 

Організатор - Програма USAID РАДА (25 лютого 2021 року); 

засіданні Робочої групи Верховного Суду з питань вирішення проблеми 

надмірної тривалості судових проваджень (26 лютого 2021 року);  

- круглому столі на тему: «Вдосконалення правових підстав застосування 

поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії 

(15 березня 2021 року); 

- спільній нараді в Офісі Генерального прокурора за участі Президента України 

та керівників правоохоронних та інших державних органів з питань додержання 

вимог законодавства у сфері природного середовища, протидії кримінальним 

правопорушенням проти довкілля (17 березня 2021 року); 
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- міжвідомчому науково-практичному круглому столі «Перспективи 

удосконалення законодавства у сфері функціонування оперативних підрозділів» 

(19 березня 2021 року); 

- круглому столі  «Обробка чутливих персональних даних: міжнародні 

стандарти та національний контекст» (6 квітня 2021 року); 

- зустрічі доповідачів Венеційської Комісії та експертів Генерального 

директорату Ради Європи з прав людини і верховенства права з членами Комітету 

з метою обговорення положень проекту 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» за реєстр. № 4651. 

(21 квітня 2021 року); 

- візиті до Українського науково-дослідного  інституту спеціальної техніки 

та судових експертиз Служби безпеки України (23 квітня 2021 року); 

- онлайн консультації за підтримки Офісу Ради Європи в України щодо 

проектів законів України «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) та «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» 

(реєстр. № 5158); 

- зустрічі з нагоди презентації Офісу Ради Європи в Україні Методичних 

рекомендацій щодо опитування дітей у межах розслідування (27 квітня 2021 року); 

- круглому столі «Кримінальний кодекс України 2001 року: 20 років після 

прийняття» (29 квітня 2021 року); 

- дводенній міжнародній конференції на тему:  «Наркотична та алкогольна 

залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров’я», 

організованої Комітетом спільно з Міністерством внутрішніх справ України, 

громадською організацією «Український інститут майбутнього» та соціальною 

ініціативою «У_Міщенко. Соціальний діалог» (13 та 14 травня 2021 року); 

- виїзних  засіданнях спільної робочої групи Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування і Комітету з питань правоохоронної діяльності 

щодо причин виникнення лісових пожеж та запобіганню їх у майбутньому 

(березень, квітень 2021 року) 

- ознайомлення з роботою експертних центрів МВС та СБУ (квітень-травень 

2021 року); 

- відкритті корпусів Київського слідчого ізолятора після реконструкції та 

обговорення стратегії реформування пенітенціарної системи за участю Міністра 

юстиції України (17 травня 2021 року); 

- міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України» (17 травня 2021 року); 

- тренінгу для представників Комітету з питань правоохоронної діяльності та 

Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, організований 
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Женевським центром демократичного контролю за збройними силами (DCAF) (24 

травня 2021 року); 

- робочій поїздці Комітету з питань правоохоронної діяльності спільно з 

представниками Консультативної місії ЄС в Україні до Одеської області (26-27 

травня 2021 року); 

- церемонії закриття 5 – го тренінгу командно-керівного складу підрозділів 

публічного правопорядку, організованого спільно з представниками Національної 

академії внутрішніх справ та Національної поліції України під керівництвом 

Консультативної Місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної 

безпеки (КМЄС в Україні) (28 травня 2021 року); 

- міжнародній науково-практичній конференції на тему: Захист дитини від 

насильства та жорстокого поводження: сучасні виклики, яку проводила 

Національна академія внутрішніх справ спільно з Міністерством внутрішніх справ 

України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством цифрової 

трансформації України та Дитячого фонду ООН (UNICEF) (03 червня 2021 року); 

- круглому столі на тему: «Законодавче врегулювання форм відповідальності 

за колабораціонізм як складова реінтеграційного процесу тимчасово окупованих 

територій України: стан проблеми та шляхи вирішення», організованого Комітетом 

спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин та громадською організацією «Український інститут 

майбутнього» (10 червня 2021 року); 

- урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України та 100-річчя 

заснування Національної академії внутрішніх справ України (05 липня 2021 року); 

- низці інших зустрічей та заходів у межах предмету відання Комітету. 

Для забезпечення основних напрямів діяльності у Комітеті активно діяли 

підкомітети, створені та активно працюють робочі групи. 

Зокрема, при Комітеті утворена та функціє робоча група за участі народних 

депутатів України, працівників Офісу Генерального прокурора, Національної поліції 

України, Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади з 

напрацювання змін до Кримінального процесуального кодексу. 

Протягом п’ятої сесії продовжували свою роботу міжвідомчі робочі групи 

щодо: 

- опрацювання проблемних питань впровадження інституту кримінальних 

проступків у практичну діяльність органів досудового розслідування; 

- підвищення ефективності досудового розслідування кіберзлочинів та 

використання електронних доказів; 

- врегулювання приватної детективної діяльності в Україні та легалізації 

інституту приватних детективів; 

- функціонування інституту ювенальної юстиції в України; особливостей 

кримінального провадження за участі неповнолітніх; 

- використання аналітики в кримінальних провадженнях; 

- встановлення правил відбування адміністративного арешту; 
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- удосконалення функціонування інституту угод про визнання винуватості у 

кримінальному провадженні; 

- підвищення ефективності проведення негласних слідчих (розшукових) дій); 

- запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового 

розслідування; 

посилення кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень проти 

довкілля; 

- обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї; 

- забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; 

- удосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. 

Також, активно працювали робочі групи щодо опрацювання інших проектів 

законів України, щодо яких Комітет визначений як головний. 

Народні депутати України – члени Комітету активно брали участь в інших 

міжвідомчих та галузевих робочих групах, робочих групах, що були створенні у 

Верховній Раді України, а саме з напрацювання відповідних законопроектів про: 

 підвищення ефективності боротьби з контрабандою в України; 

 посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху; 

 підвищення відповідальності за правопорушення в сфері екології; 

 військову поліцію; 

 реформу Служби безпеки України;  

 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг; 

 внесення змін до деяких законів України щодо інституційних засад складових 

сил безпеки та оборони у забезпеченні національної безпеки і оборони України тощо.  

Працівники секретаріату Комітету з метою підвищення своєї кваліфікації 

відвідали низку семінарів та вебінарів, взяли участь в онлайн-воркшопах, курсах 

на навчанні, зокрема: 

- онлайн-вебінарі на тему: «Парламентський контроль», 05 лютого 2021 року. 

- опитуванні «Вивчення досвіду Комітетів щодо взаємодії з зацікавленими 

сторонами (стейкхолдерами)», дослідницька група «ПРУФ АНАЛІТИКС» на 

замовлення Громадянської мережі ОПОРА; 

- навчанні на онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова 

освіта», osvita.diia.gov.ua. 

-онлайн-воркшопах на тему «Ґендерно-чутливий аналіз законопроектів: 

покроковий підхід»; 

- тренінгу з питань е-декларування, який проводитимуть фахівці 

Національного агентства з питань запобігання корупції; 

- семінарі з питань оцінки ефективності застосування законодавства; 

- вебінарі «Цифрові інструменти Google для державних службовців»; 

- навчальному курсі «Критичне мислення: принципи та інструменти»; 

- тренінгу «Контрольна функція парламенту»; 

- навчальному курсі на тему: «Стратегічні комунікації»; 
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- семінарі  «Оцінка законодавчого та регуляторного впливу та її застосування 

у законодавчому процесі для реформування сектору безпеки і оборони», 

організованого Лабораторією законодавчих ініціатив та Парламентським Центром 

в рамках проекту «Парламентська підзвітність сектору безпеки в Україні» (PASS 

Ukraine) за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади та у рамках 

Програми розбудови миру та стабілізації (PSOPs); 

- семінарі «Оцінка законодавчого та регуляторного впливу та її застосування 

у законодавчому процесі для реформування сектору безпеки і оборони»; 

- тренінгу з питань е-декларування, який проводитимуть фахівці 

Національного агентства з питань запобігання корупції; 

- семінарі з питань оцінки ефективності застосування законодавства; 

- навчальному дистанційному курсі на тему: «Парламентська реформа. 

Інструменти підвищення ефективності діяльності Апарату Верховної Ради 

України»; 

- онлайн-тренінгу «Оцінки ефективності застосування законодавства (Post-

Legislative Scrutiny) для працівників Апарату Верховної Ради України»; 

- семінарі на тему «Оцінка законодавчого та регуляторного впливу та її 

застосування у законодавчому процесі для реформування сектору безпеки і 

оборони» та інших. 

За результатами напрацювань конференцій, робочих груп, круглих столів та 

семінарів у секретаріаті Комітету узагальнено відповідні матеріали для використання 

у практичній роботі Комітету, у тому числі, для підготовки проектів актів парламенту 

України, внесення законодавчих пропозицій (поправок) від суб’єктів права 

законодавчої ініціативи стосовно законопроектів, що готуються до розгляду в 

другому читанні. 

Секретаріат Комітету здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-

правове, методичне забезпечення діяльності Комітету, організацію проведення його 

засідань, а також забезпечення діяльності народних депутатів України – членів 

Комітету. 

Також працівники секретаріату пройшли короткотривале навчання за різними 

професійними програмами в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії державного управління при Президентові України та 

Українській школі урядування, взяли участь у низці освітніх семінарів та вебінарів. 

 

Висновки та пропозиції 

Для Комітету актуальними залишаються питання: 

- підготовки законопроектів, спрямованих на забезпечення реформування 

правоохоронної системи та діяльності Національної поліції України та Міністерства 

внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки 

України, Національної гвардії, органів прокуратури, інших правоохоронних органів;  

- вдосконалення чинного кримінального та кримінального процесуального 

законодавства, законодавства про адміністративні правопорушення; 

- практичної реалізації інституту кримінальних проступків та вдосконалення 

порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження; 

- запровадження сучасних стандартів до інституту забезпечення безпеки осіб, 
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які беруть участь у кримінальному судочинстві, та інституту суду присяжних;  

- імплементації положень міжнародного кримінального і гуманітарного права 

щодо кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини та розробка 

відповідних проектів законів на реалізацію концепції перехідного правосуддя; 

- законодавче врегулювання оперативно-розшукової діяльності та приватної 

детективної діяльності; 

- законодавчого забезпечення належного функціонування Державного бюро 

розслідувань та Бюро економічної безпеки України; 

- законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових 

припасів до неї; 

- перегляд концептуального бачення та практичного використання в 

кримінальному процесі електронних доказів; 

- прийняття законопроектів в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- державної реєстрації геномної інформації людини; 

- вдосконалення законодавства щодо відповідальності за порушення у сфері 

містобудівної діяльності, безпеки довкілля, пожежної та техногенної безпеки тощо. 

За активної участі та підтримки Комітету має бути продовжена робота щодо 

законодавчого врегулювання наступних комплексних законодавчих ініціатив: 

- нової редакції Кримінального кодексу України, що розробляється Комісією з 

питань правової реформи при Президентові України; 

- нового Кодексу про адміністративні проступки, що готується Міністерством 

юстиції України; 

- проекту Закону «Про протидію незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів та зловживанню ними»; 

- проекту Закону «Про альтернативні покарання і гуманізацію системи 

покарань», розробником якого є Міністерством юстиції України; 

- проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

заміни терміну «зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби» терміном «інфікування збудником 

особливо небезпечної інфекційної хвороби» - Комітетом разом з 

Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України; 

- проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо приведення у відповідність із положеннями Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності» – Комітетом разом з 

Державним бюро розслідувань, Офісом Генерального прокурора, 

Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. 

Аналіз практики застосування законодавчих актів у діяльності правоохоронних 

органів показує, що з боку Комітету необхідно продовжувати здійснення постійного і 

дієвого контролю за виконанням власних рішень, контролю за відповідністю чинних 

законів України та інших нормативно – правових актів у цій сфері. 

Незміною залишається позиція Комітету стосовного того, що Верховна Рада 

України окрім законотворчої функції, значну увагу має надавати парламентському 

контролю та контрольній функції комітетів. 

 

Голова Комітету                                                                                        С. Іонушас 


