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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за
дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. розглянув на
засіданні 14 квітня 2021 року (протокол № 68) проект Закону України «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
запровадження
інформаційно-телекомунікаційної
системи
досудового
розслідування» (реєстр. № 5246), поданий Президентом України.
Законопроект розроблений з метою запровадження в органах досудового
розслідування, прокуратури та судах інформаційно-телекомунікаційної системи
досудового розслідування.
Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується:
– доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК
України) ст. 106-1 «Інформаційно-телекомунікаційна система досудового
розслідування»;
– визначити, що ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,
що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового
розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання
електронних копій чи примірників таких матеріалів (ч. 3 ст. 221 КПК України в
редакції проекту);
– передбачити, що відкриття матеріалів досудового розслідування, що
містяться
в
інформаційно-телекомунікаційній
системі
досудового
розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання
електронних копій таких матеріалів, засвідчених в установленому порядку
(абз. 2 ч. 3 ст. 290 КПК України в редакції проекту);
– розділ ХІ «Перехідні положення» КПК України доповнити п. 20-6 такого
змісту: «У разі відсутності інтеграції системи, яка функціонує в суді відповідно
до ст. 35 цього Кодексу, з інформаційно-телекомунікаційною системою
досудового розслідування, слідчий, дізнавач, прокурор подає до суду матеріали
в паперовій формі та в електронній формі з використанням кваліфікованого
електронного підпису»;
– Національному антикорупційному бюро України та його працівникам
для виконання покладених на них обов’язків надається право у цілях оперативнорозшукової та слідчої діяльності створювати інформаційно-телекомунікаційні
системи (п. 14 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро
України»).

В ході обговорення народні депутати України – члени Комітету
підтримали ідею законопроекту та зазначили, що його прийняття гарантуватиме
зберігання інформації (відомостей) у кримінальному провадженні, а також
зменшить корупційні ризики, які можуть виникати внаслідок зловживання
повноваженнями органами досудового розслідування.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримав
прийняття зазначеного законопроекту.
Верховний Суд, Національне антикорупційне бюро України, Служба
безпеки України, Національна поліція України повідомили про відсутність
пропозицій та зауважень до законопроекту.
Головне науково-експертне управління висловило низку пропозицій та
зауважень до законопроекту.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань кримінального
процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності, всебічно
обговоривши питання, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої
статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
запровадження
інформаційно-телекомунікаційної
системи
досудового
розслідування» (реєстр. № 5246) за результатами розгляду в першому читанні
прийняти за основу та в цілому як Закон.
Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено
заступника Голови Комітету – народного депутата України Павлюка Максима
Васильовича.
Просимо розглянути.
Голова Комітету
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