ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правоохоронної діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні 07 квітня 2021
року (протокол № 67) на виконання доручення Голови Верховної Ради України
Разумкова Д.О. від 01 лютого 2021 року розглянув проект Закону України «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
уточнення порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового
розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» (реєстр. № 4681),
поданий народним депутатом України Мамкою Г.М.
Проектом пропонується внести зміни до частини першої статті 303
«Рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть
бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження»
та статті 306 «Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого,
дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування» Кримінального
процесуального кодексу України (далі – КПК), внаслідок яких:
1) розширюється перелік рішень чи дій слідчого, дізнавача або прокурора,
які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, а саме:
- рішення Генерального прокурора або особи, яка виконує його обов’язки,
чи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або обласної
прокуратури про скасування постанови про закриття кримінального
провадження з підстав, передбачених у статті 284 цього Кодексу. Таке рішення
може бути оскаржене стороною захисту, іншою особою, права чи законні
інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником;
- дії слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування,
які прийнято або вчинено у спосіб, який не передбачений цим Кодексом,
можуть бути оскаржені стороною захисту, іншою особою, права чи законні
інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником;
2) уточнюється територіальна підсудність суду щодо розгляду скарг на
рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час
досудового розслідування. Такі скарги розглядатимуться слідчим суддею
місцевого суду в межах територіальної юрисдикції органу досудового
розслідування або за місцезнаходженням відповідного органу прокуратури,
яким здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
висловило ряд зауважень до законопроекту.
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Заслухавши інформацію підкомітету з питань кримінального
процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності, Комітет
рекомендує Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення порядку
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи
прокурора під час досудового розслідування» (реєстр. № 4681), поданий
народним депутатом України Мамкою Г.М., за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено Голову з питань правоохоронної діяльності – народного
депутата України Монастирського Д.А.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.
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