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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у
зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування»
(реєстр. № 2164), підготовлений до другого читання
За дорученням Верховної Ради України та зважаючи на положення
частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань
правоохоронної діяльності повторно розглянув у другому читанні на засіданні 23
квітня 2021 року (протокол № 69) проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих
положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування»
(реєстр. № 2164), прийнятий Верховною Радою України за основу 17 лютого
2021 року (Постанова Верховної Ради України № 1241 – IX від 17.02.2021 р.)
із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради
України, наданими до остаточної редакції цього законопроекту, запропонованої
Комітетом за результатами його розгляду в другому читанні 7 квітня 2021 року.
В узагальнюючому висновку Головного юридичного управління
зазначено, що «висловлені до законопроекту застереження та пропозиції можуть
бути враховані в порядку, передбаченому частиною шостою статті 118
Регламенту Верховної Ради України».
У зауваженнях, висловлених Головним юридичним управлінням, зокрема,
йдеться про необхідність:
- приведення окремих положень законопроекту (пункти 1 та 15 розділу І)
у відповідність із положеннями та механізмами Закону «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»;
- доповнення третього речення абзацу п’ятого частини третьої статті 323
КПК України після слів «у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження» словами «та на офіційному веб-сайті суду»;
- виключення абзацу дев’ятого пункту 201 розділу ХІ «Перехідні
положення» КПК України (у редакції законопроекту), як такого, що за своїм

змістом частково дублює абзац восьмий пункту 201 розділу ХІ «Перехідні
положення» КПК України (у редакції законопроекту);
- викладення в новій редакції змін до статей 193, 197, 2972 (в редакції
законопроекту) тощо.
Відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради
України, у разі якщо висновки юридичної експертизи та редакційного
опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого
читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на
своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з
урахуванням таких висновків.
З метою врахування зазначених зауважень народними депутатами України
Монастирським Д.А., Павлюком М.В. та іншими подано 8 нових пропозицій, що
не були предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 7 квітня
2021 року (№№ 5, 71, 91 171, 267, 279, 288 та 293), а також запропоновано
переглянути рішення Комітету до раніше розглянутих 13-ти пропозицій та
поправок народних депутатів України (№№ 2, 62, 69, 70, 89, 90, 103, 105, 167,
168, 169, 287 та 292).
Відтак, Комітет повторно розглянув пропозиції до проекту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального
досудового розслідування» (реєстр. № 2164). За результатами розгляду
пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено
уточнену порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить
усі внесені та не відкликані пропозиції, а це 293 пропозиції та поправки
(враховуючи пропозиції Комітету), 92 з яких враховано (включаючи враховані
частково та редакційно) та 201 - відхилено.
Керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частиною п’ятою статті
44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», частиною шостою
статті 118, пунктом 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет ухвалив цей висновок та прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту
Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням
спеціального досудового розслідування» (реєстр. № 2164) прийняти його в
другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народних депутатів
України Монастирського Д.А., Павлюка М.В. та інших, поданих з метою
врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної
Ради України (від 20 квітня 2021 року).
У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому пропонуємо
Верховній Раді України доручити Комітету з питань правоохоронної діяльності
при підготовці тексту закону на підпис Голови Верховної Ради України
здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради
України його техніко-юридичне доопрацювання.

Доповідачем від Комітету при рогляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено голову Комітету з питань правоохоронної
діяльності – народного депутата України Монастирського Д.А.
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