Комітет з питань правоохоронної діяльності

24
11 березня

2020 р.

м. Київ
вул. Садова, 3-А, каб. 727
15 год. 00 хв.

Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Присутні члени Комітету: Іонушас С.К., Мамка Г.М.,
Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., Захарченко
Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Медяник В.А.,
Яцик Ю.Г.

Михайлюк Г.О.,
Бакумов О.С.,
В.В., Кива І.В.,
Неклюдов В.М.,

Відсутні члени Комітету: Осадчук А.П., Мінько С.А., Бородін В.В.
Данілов В.Б., Дмитрук А.Г., Устінова О.Ю.
Присутні працівники секретаріату Комітету: заступники керівника
секретаріату Комітету: Баранець В.А., Шпортько О.М.; головні консультанти:
Булаш М.П., Грицак П.А., Ільтьо Є.С., Іськова Т.А., Миколюк О.О.; старший
консультант: Диба О.А.
Запрошені:
народний депутат України – Князевич Руслан Петрович,
народний депутат України – Горенюк Олександр Олександрович,
народний депутат України – Шевченко Євгеній Володимирович,
народний депутат України – Остапенко Анатолій Дмитрович,
народний депутат України – Цимбалюк Михайло Михайлович,
народний депутат України – Скорик Микола Леонідович,
народний депутат України – Шпенов Дмитро Юрійович.

Присутні:
народний депутат України – Горенюк Олександр Олександрович,
директор Правового департаменту Національної поліції України –
Жиденко Володимир Вікторович,
представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини –
Петльований В’ячеслав Борисович,
представник ГО «Центр протидії корупції» – Денисенко Аліна,
помічники народних депутатів України,
представники ЗМІ ( «4 КАНАЛ», «24», «НАШ», «Україна», «Страна UA»
- інтернет видання, «Шарій нет» - інтернет видання).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної
спадщини» (реєстр. № 2037), поданий народним депутатом України
Князевичем Р.П. Комітет головний. Перше читання.
2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень,
досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів державного бюро
розслідувань)» (реєстр. № 2560), поданий народними депутатами України
Іонушасом С.К., Неклюдовим В.М. та іншими. Комітет головний. Перше
читання.
3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі
документації на багатоквартирний будинок, в якому створено об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку» (реєстр. № 2667), поданий
народними депутатами України Горенюком О.О., Бужанським М.А. та іншими.
Комітет головний. Перше читання.
4. Про проект Закону України «Про внесення зміни до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної
відповідальності за порушення державних стандартів. норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів» (реєстр. № 2580), поданий народним
депутатом України Шевченком Є.В. Комітет головний. Перше читання.
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 212-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 2669),
поданий народним депутатом України Остапенком А.Д. Комітет головний.
Перше читання.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за користування
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житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 2018), поданий народними
депутатами України Цимбалюком М.М. та іншими. Комітет головний. Перше
читання.
7. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо порушення народним депутатам України вимог
Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий народними
депутатами України Скориком М.Л. та іншими. Комітет головний. Перше
читання.
8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне
проведення абортів та примушування до стерилізації без добровільної згоди
потерпілої особи» (реєстр. № 1154), поданий народним депутатом України
Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання.
9. Про зауваження Головного юридичного управління до проекту Закону
України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції
колегією суддів» (реєстр. № 2456). Друге читання.
10. Про проект Закону України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо зміни постійного місця проживання дитини
та заборони спілкування з дитиною одному з батьків» (реєстр. № 2663),
поданий народними депутатами України Мезенцевою М.С. та іншими. Комітет
головний. (Про зняття з розгляду відповідно до ч. 2 ст. 104 Регламенту на
підставі листа авторів про відкликання).
11. Проекти законів для включення до порядку денного третьої сесії
Верховної Ради України ІХ скликання.
12. Різне.
12.1. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань
правоохоронної діяльності.

1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. щодо
кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний
засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 11 березня 2020
року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
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УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
11 березня 2020 року
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).
Пропозиція Голови Комітету: У разі відсутності на засіданнях
Комітету секретаря Комітету Мінька С.А., т.в.о. обов’язки секретаря по
підрахунку голосів покласти на голову підкомітету Неклюдова В.М.
Проголосовано:

“за” – 18
“проти” – 0
“утрималось” – 1

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної
спадщини» (реєстр. № 2037), поданий народним депутатом України
Князевичем Р.П. Комітет головний. Перше читання.
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Алєксєєв С.О.
(Стенограма додається).

У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних
правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів
державного бюро розслідувань)» (реєстр. № 2560), поданий народними
депутатами України Іонушасом С.К., Неклюдовим В.М. та іншими. Комітет
головний. Перше читання.
Доповіли: н.д Іонушас С.К., н.д. Алєксєєв С.О.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.,
заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
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В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А., представник
Національної поліції Жиденко В.В.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення
підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких
здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань)» (реєстр. № 2560)
прийняти в першому читанні за основу.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Під час голосування
відсутній н.д. Галушко М.Л.).
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за порушення
строку передачі документації на багатоквартирний будинок, в якому створено
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (реєстр. № 2667),
поданий народними депутатами України Горенюком О.О., Бужанським М.А. та
іншими. Комітет головний. Перше читання.
Доповіли: н.д. Горенюк О.О., н.д. Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., н.д. Кива І.В.,
н.д. Мамка Г.М. н.д. Монастирський Д.А., н.д Бакумов О.С.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення
відповідальності за порушення строку передачі документації на
багатоквартирний будинок, в якому створено об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку» (реєстр. № 2667) направити до Комітету з питань
правоохоронної діяльності для підготовки на повторне перше читання.
Проголосовано:

“за” – 16
“проти” – 0
“утрималось” - 1

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Галушко М.Л., Мамоян С.Ч. ).
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ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
адміністративної відповідальності за порушення державних стандартів. норм і
правил у сфері благоустрою населених пунктів» (реєстр. № 2580), поданий
народним депутатом України Шевченком Є.В. Комітет головний. Перше
читання.
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті
212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 2669),
поданий народним депутатом України Остапенком А.Д. Комітет головний.
Перше читання.
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за
користування житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 2018),
поданий народними депутатами України Цимбалюком М.М. та іншими.
Комітет головний. Перше читання.
Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
VІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо порушення народним депутатам України
вимог Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий
народними депутатами України Скориком М.Л. та іншими. Комітет головний.
Перше читання.
Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
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У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
VІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального
кодексу
України
щодо
посилення
кримінальної
відповідальності за незаконне проведення абортів та примушування до
стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи» (реєстр. № 1154),
поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний.
Перше читання.
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
ІХ. СЛУХАЛИ: Про зауваження Головного юридичного управління до
проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої
інстанції колегією суддів» (реєстр. № 2456). Друге читання.
Доповів: н.д. Яцик Ю.Г.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: 1. Врахувати пропозиції Головного юридичного управління
Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України «Про внесення
змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення
кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів» (реєстр.
№ 2456).
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч. ).
2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією
суддів» (реєстр. № 2456) прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.
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Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч. ).
Х. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо зміни постійного місця проживання дитини
та заборони спілкування з дитиною одному з батьків» (реєстр. № 2663),
поданий народними депутатами України Мезенцевою М.С. та іншими. Комітет
головний. (Про зняття з розгляду відповідно до частини другої статті 104
Регламенту на підставі листа авторів про відкликання).
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до
частини другої статті 104 Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» зняти з розгляду проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо зміни постійного місця проживання
дитини та заборони спілкування з дитиною одному з батьків» (реєстр. № 2663).
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч. ).
ХІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного
третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту
Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку
денного третьої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів:
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо підсилення
відповідальності за публічну образу військовослужбовців, волонтерів,
учасників Революції гідності» (реєстр. № 3085), поданий народним депутатом
України Порошенком П.О. та іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
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відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України
та перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої
ради» (реєстр. № 3098), поданий народним депутатом України Яцик Ю.Г. та
іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до статті 338 Кримінального кодексу України»
(реєстр. № 3102), поданий народним депутатом України Іонушасом С.К. та
іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України»
(реєстр. № 3105), поданий народним депутатом України Павлюком М.В. та
іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та
інших державних органах» (реєстр. № 3133), поданий народним депутатом
України Гончаренком О.О. та іншими народними депутатами України;
- «Про приведення у відповідність до Конституції України положень
статті 161 Кримінального кодексу України щодо забезпечення рівноправності
громадян» (реєстр. № 3111), поданий народним депутатом України
Колихаєвим І.В. та іншими народними депутатами України.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч. ).
3. РІЗНЕ:
І. СЛУХАЛИ: Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань
правоохоронної діяльності.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Павлюк М.В.
УХВАЛИЛИ: 1. У зв’язку з наявністю вакантної посади головного
консультанта секретаріату Комітету з питань правоохоронної діяльності
перевести на зазначену посаду Грицака Павла Анатолійовича, який на даний
час тимчасово обіймає посаду головного консультанта цього секретаріату на
час відпустки по догляду за дитиною Роденко М.Ю.
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Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч.).
2. У зв’язку із наявністю тимчасово вакантної посади головного
консультанта секретаріату Комітету (на час відпустки по догляду за дитиною
Роденко М.Ю.) перевести на зазначену посаду Плужника Леоніда
Миколайовича, який на даний час обіймає посаду головного консультанта
секретаріату Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Проголосовано:

“за” – 15
“проти” – 0
“утрималось” – 1

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч.).
ІІ. В різному заслухано та обговорено:
1. Пропозицію члена Комітету Арешонкова В.Ю.: під час зустрічі з
керівництвом Національної поліції України та ГУ НП у м. Києві заслухати
питання про незаконні забудови м. Києва та проблеми, які виникають у
інвесторів у зв’язку з цим.
Голова Комітету Монастирський Д.А. висловив думку про можливість
залучити до обговорення цього питання і членів Комітету Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування.
В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А.
2. Інформацію члена Комітету Киви І.В. про офіційне звернення до
Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо зловживання службовим
становищем та одержання неправомірної вигоди тимчасово виконуючим
обов’язки Генерального прокурора В. Чумаком під час переатестації прокурорів
та проведенні добору на вакантні посади прокурорів, а також під час прийняття
рішення про поновлення С. Юлдашева на посаді прокурора міста Києва.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Монастирський Д.А.
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3. Інформацію заступника Голови Комітету Іонушаса С.К. щодо ситуації,
яка склалася навколо народного депутата України – члена Комітету
Устінової О.Ю. (щодо образ з боку працівників правоохоронних органів).
В обговоренні взяли участь: н .д. Мамка Г.М., н. д. Куницький О.О.,
н.д. Монастирський Д.А.
4. Пропозицію члена Комітету Бужанського М.А.: запросити на засідання
Комітету в.о. Генерального прокурора Чумака В.В. з метою з’ясування ситуації,
що склалася у зв’язку з передачею справ від Управління спецрозслідувань
Генеральної прокуратури України до Державного бюро розслідувань.
Стенограма засідання Комітету додається.
Голова Комітету

Д.Монастирський

Т.в.о. секретаря Комітету

В.Неклюдов
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