Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

98
07 листопада

2018 р.

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.
Присутні члени Комітету: н.д. Купрій В.М., н.д. Геращенко А.Ю., н.д.
Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д. Дейдей Є.С., н.д. Карпунцов В.В., н.д.
Король В.М., н.д. Котвіцкий І.О., н.д. Мацола Р.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р.,
н.д. Развадовський В.Й., н.д. Саврасов М.В., н.д. Соляр В.М.
Присутні працівники секретаріату Комітету:
Баранець В.А., Булаш М.П., Диба О.А., Іськова Т.А.

Драп’ятий

Б.Є.,

Запрошені:
народний депутат України – Семенуха Роман Сергійович,
народний депутат України – Шаповалов Юрій Анатолійович,
народний депутат України – Усов Костянтин Глібович,
народний депутат України – Сисоєнко Ірина Володимирівна,
Міністр Кабінету Міністрів України – Саєнко Олександр Сергійович.
Міністр аграрної політики та продовольства України – Кутовий Тарас
Вікторович.
Присутні:
Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович,
заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим
Анатолійович,
заступник Генерального прокурора України – Стрижевська Анжела
Анатоліївна,
Голова Державного агентства рибного господарства України – Бєлов
Ярослав Сергійович
заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України – Опаленик Петро Іванович,

начальник Управління правового забезпечення Генеральної прокуратури
України – Романюк Олена Степанівна,
директор Департаменту регіональних представництв Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини – Пєтков Сергій Валерійович,
директор Правового департаменту Національної поліції України –
Жиденко Володимир Вікторович,
офіцер з особливих доручень Департаменту контррозвідувального
захисту інтересів держави Служби безпеки України – Удовиченко Валерій
Миколайович,
начальник Управління моніторингу процесуальних прав Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – Мальченко Інна
Олександрівна,
директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації
Адміністрації Державної спеціальної служби зв’язку – Бондаренко Олег
Олександрович,
начальник Управління водних біоресурсів регулювання рибальства та
іхтіології Державного Агентства рибного господарства України – Литвиненко
Вадим Олександрович,
старший радник з юридичних питань Консультативної Місії ЄС (Чехія) –
Вероніка Крісткова,
Голова Комітету Інтернет Асоціації України з питань захисту прав
людини та свободи слова – Тульєв Максим Валерійович.
Представники ЗМІ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування»
(реєстр. № 9125), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше читання.
2. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України щодо розмежування
підслідності злочинів, вчинених у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж
електрозв'язку, державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної
інформаційної інфраструктури» (реєстр. № 8304), поданий Кабінетом Міністрів
України. Перше читання.
3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності за злочини вчинені у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та
комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, державних інформаційних
ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, та
відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж» (реєстр. №
8304-1), поданий народним депутатом України Семенухою Р.С. Перше
читання.
2

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо безпечного перевезення дітей в автотранспортних
засобах)» (реєстр. № 6720), поданий народними депутатами України
Шаповаловим Ю.А., Діденком І.А та інш. Перше читання.
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення вимог природоохоронного законодавства» (реєстр. №4367),
поданий народним депутатом України Усовим К.Г. Перше читання.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо офіційних документів» (реєстр. № 8185), поданий
народними депутатами України Котвіцьким І. О. та Мисиком В. Ю. Перше
читання.

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги»
(реєстр. № 6311), поданий народними депутатами України Сисоєнко І.В.,
Шурмою І.М., Біловолом О.М. та іншими. Перше читання.
8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 121 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та
травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування
ременями безпеки та мотошоломами)» (реєстр.№ 8492). Друге читання.
9. Про зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної
Ради України та Висновок Генерального директорату з прав людини та
верховенства права Ради Європи від 12 жовтня 2018 року до проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень» (реєстр. № 7279-Д). Друге читання.
10. Різне

1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. щодо
кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний
засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності на 07.11.2018 року.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи наявність кворуму, відкрити засідання
Комітету та розпочати роботу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0
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2. Затвердити порядок денний на 07.11.2018 року, з таким уточненням:
- першим питанням розглянути проект Закону за реєстр. № 7279-Д
(питання № 9 порядку денного).
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: Про зауваження Головного юридичного управління
Апарату Верховної Ради України та Висновок Генерального директорату з прав
людини та верховенства права Ради Європи від 12 жовтня 2018 року до проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень» (реєстр. № 7279-Д). Друге читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.М.
До засідання Комітету
Мірошниченко Ю.Р.

долучився

народний

депутат

України

В обговоренні взяли участь: н.д. Король В.М., Голова Нацполіції
Князєв С.М., заст. Генпрокурора Стрижевська А.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Повернутися до розгляду Порівняльної таблиці до
проекту Закону України реєстр. № 7279–Д, затвердженої на засіданні Комітету
19.09.2018 р.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

2. З метою уточнення окремих положень законопроекту внести від
Комітету пропозиції, які відображені в порівняльній таблиці та переглянути
окремі пропозиції та поправки до проекту Закону № 7279–Д, зокрема,
відхилити поправки № 2, 3, 144, 145, 161, 163 та вважати частково врахованою
поправку № 89.
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Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

3. Затвердити у новій редакції порівняльну таблицю до законопроекту,
внесену на заміну від 19.09.2018 р. та рекомендувати Верховній Раді України
прийняти законопроект за реєстр. № 7279 – Д у другому читанні та в цілому як
Закон.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

4. Доручити секретаріату Комітету здійснити редакційне та технікоюридичне доопрацювання порівняльної таблиці з урахуванням прийнятих
пропозицій та поправок.
(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).
ІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх
існування» (реєстр. № 9125), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше
читання.
Голова Комітету Кожем’якін А.А. поінформував членів Комітету
щодо відсутності Міністра аграрної політики та продовольства України
Кутового Т.В., який визначений Кабінетом Міністрів України доповідачем у
Верховній Раді України із зазначеного питання.
В обговоренні взяли участь: н.д. Король В.М.
Пропозиція Голови Комітету Кожем’якіна А.А.: надати можливість
Голові Державного агентства рибного господарства України Бєлову Я.С.
виступити доповідачем із зазначеного питання, як такого, з його слів, що
уповноважений представляти цей законопроект.
Проголосовано:

“за” – 11
“проти” – 1
“утрималось” - 1

Пропозицію підтримано.
Доповіли: Голова Держрибагентства Бєлов Я.С., н.д. Карпунцов В.В.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А.
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
зазначений проект Закону в першому читанні за основу.
Проголосовано:

України

прийняти

“за” – 12
“проти” – 0
“утрималось” – 1

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. В процесі
обговорення питання до засідання Комітету долучився народний депутат
України Саврасов М.В.).
ІІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо
розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері використання
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних
мереж і мереж електрозв'язку, державних інформаційних ресурсів і об'єктів
критичної інформаційної інфраструктури» (реєстр. № 8304), поданий Кабінетом
Міністрів України. Перше читання.
Голова Комітету Кожем’якін А.А. поінформував членів Комітету про
те, що доповідачем на засіданні Комітету по законопроекту за реєстр.
№ 8304 виступить Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України Опаленик П.І. замість Міністра Кабінету Міністрів
Саєнка О.С., визначеного Кабінетом Міністрів України представляти у
Верховній Раді України зазначений проект Закону.
Доповіли: заст. Голови Держспецзв’язку Опаленик П.І., н.д. Соляр В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., представник СБУ
Удовиченко В.М., заст. Міністра внутрішніх справ Троян В.А., заст.
Генпрокурора Стрижевська А.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
зазначений проект Закону в першому читанні за основу.
Проголосовано:

України

прийняти

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. В процесі
обговорення питання до засідання Комітету долучився народний депутат
України Геращенко А.Ю).
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ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини
вчинені у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку,
державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної
інфраструктури, та відповідальності за пошкодження телекомунікаційних
мереж» (реєстр. № 8304-1), поданий народним депутатом України
Семенухою Р.С. Перше читання.
Голова Комітету Кожем’якін А.А. поінформував членів Комітету про
те, що у зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої ініціативи, на
прохання якого законопроект за реєстр. № 8304-1 був перенесений з минулого
засідання Комітету (17.10.2018 р.) на сьогоднішнє засідання, він буде
розглянутий без його участі так як є альтернативним до проекту Законуза
реєстр. № 8304.
Доповів: н.д. Соляр В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: заст. Голови Держспецзв’язку Опаленик П.І.,
представник СБУ Удовиченко В.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону.
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 0
“утрималось” - 1

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).
V. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо безпечного перевезення дітей в
автотранспортних засобах)» (реєстр. № 6720), поданий народними депутатами
України Шаповаловим Ю.А., Діденком І.А та інш. Перше читання.
Доповіли: н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Король В.М.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Купрій В.М., н.д. Кожем’якін А.А.,
н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Бухарєв В.В., н.д. Развадовський В.Й., н.д.
Безбах Я.Я., заст. Генпрокурора Стрижевська А.А., заст. Міністра внутрішніх
справ Троян В.А.
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону суб’єкту
права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).
Після голосування народний депутат України Купрій В.М. покинув залу
засідань і в подальшому не приймав участь у засіданні Комітету.
VI. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства»
(реєстр. №4367), поданий народним депутатом України Усовим К.Г. Перше
читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).
VIІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо офіційних документів» (реєстр. № 8185),
поданий народними депутатами України Котвіцьким І.О. та Мисиком В.Ю.
Перше читання.
Доповіли: н.д. Котвіцький І.О., н.д. Соляр В.М.,
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
В обговоренні взяли участь: н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
зазначений проект Закону в першому читанні за основу.

України

прийняти
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Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).
VIІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпечних умов надання
медичної допомоги» (реєстр. № 6311), поданий народними депутатами України
Сисоєнко І.В., Шурмою І.М., Біловолом О.М. та іншими. Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої
ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань
Комітету.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).
ІХ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті
121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження
смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня
користування ременями безпеки та мотошоломами)» (реєстр.№ 8492). Друге
читання.
Доповіли: н.д. Безбах Я.Я., н.д. Геращенко А.Ю.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти заначений
проект Закону в другому читанні та в цілому як Закон України.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).
3. Різне.
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І. СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України – члена Комітету
Карпунцова В.В. щодо результатів напрацювання підгрупи №1 щодо
вдосконалення загальних положень Кримінального процесуального кодексу.
Інформацію заслухали.
ІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету щодо відсутності на
засіданні Комітету Першого заступника Голови Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчука М.П. у
зв’язку з хворобою та щодо звинувачень, які лунають з боку деяких засобів
масової інформації та громадських активістів на адресу Паламарчука М.П.
Пропозиція народного депутата України – голови підкомітету
Мірошниченка Ю.Р.: виступити з заявою від Комітету щодо поширення в ЗМІ
інформації відносно члена Комітету Паламарчука М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. н.д. Бухарєв В.В.,
н.д. Король В.М.
УХВАЛИЛИ: Доручити Голові Комітету Кожем’якіну А.А. та Голові
підкомітету Мірошниченку Ю.Р. підготувати від Комітету заяву щодо
звинувачень, які лунають з боку деяких засобів масової інформації та
громадських активістів на адресу Паламарчука М.П.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).

Голова Комітету

А.Кожем’якін

Секретар Комітету

А.Геращенко
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