Комітет з питань правоохоронної діяльності

31
08 травня 2020 року
у режимі відеоконференції за
допомогою платформи ZOOM
13 год. 00 хв.
Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Присутні члени Комітету: Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бакумов О.С., Бужанський М.А., Галушко М.Л. (долучився в ході засідання),
Данілов В.Б., Дануца О.А., Дмитрук А.Г. (долучився в ході засідання),
Захарченко В.В., Іонушас С.К., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О.,
Мамка Г.М. (долучився в ході засідання), Медяник В.А., Михайлюк Г.О.,
Мінько С.А., Неклюдов В.М., Осадчук А.П., Павлюк М.В., Устінова О.Ю.,
Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Бородін В.В., Мамоян С.Ч.
Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату
Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступники керівника секретаріату Комітету:
Карчемська Т.М., Баранець В.А.; головні консультанти: Булаш М.П., Ільтьо Є.С.,
Іськова Т.А., Миколюк О.О.
Запрошені:
народний депутат України – Стефанчук Руслан Олексійович,
народний депутат України – Качура Олександр Анатолійович,
народний депутат України – Остапенко Анатолій Дмитрович,
народний депутат України – Шевченко Євгеній Володимирович,
народний депутат України – Стефанишина Ольга Анатоліївна,
народний депутат України – Костюк Дмитро Сергійович,
народний депутат України – М’ялик Віктор Нечипорович,
народний депутат України – Ткаченко Олександр Михайлович.

Присутні:
народний депутат України – Стефанчук Руслан Олексійович,
народний депутат України – Остапенко Анатолій Дмитрович,
народний депутат України – М’ялик Віктор Нечипорович,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та
природокористування - Бондаренко Олег Володимирович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та
перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати,
депутата місцевої ради» (реєстр. № 3354), поданий народними депутатами
України Стефанчуком Р.О., Качурою О.А. та Яцик Ю.Г. Комітет головний.
Перше читання.
2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо
посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання
діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої
ради) (реєстр. № 3354-1), поданий народним депутатом України Качурою О.А.
Комітет головний. Перше читання.
3. 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.
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 проекти законів:
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
кримінальної
відповідальності
керівників
лісових
господарств
за
необґрунтовану вирубку лісів)» (реєстр. № 2581), поданий народним депутатом
України Костюком Д.С. ;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної
відповідальності керівників лісових господарств» (реєстр. № 2581-1), поданий
народним депутатом України М’яликом В.Н. Комітет головний. Перше
читання.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо питання про виплату винагороди
викривачу)» (реєстр. № 3127), поданий народними депутатами України
Ткаченком О.М. та іншими. Комітет головний. Перше читання.
7. Різне
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1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. про
порядок денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на
08.05.2020 року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що підрахунок голосів під
час голосування на засіданні Комітету буде здійснювати заступник Голови
Комітету Павлюк М.В.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 08.05.2020
року.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті
Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального
кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних
вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової
палати, депутата місцевої ради» (реєстр. № 3354), поданий народними
депутатами України Стефанчуком Р.О., Качурою О.А. та Яцик Ю.Г. Комітет
головний. Перше читання.
Доповіли: н.д. Стефанчук Р.О., н.д. Медяник В.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
(До засідання Комітету долучилися члени Комітету Галушко М.Л.,
Дмитрук А.Г., Мамка Г.М.).
В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., н.д. Куницький О.О.,
н.д. Бужанський М.А., н.д. Неклюдов В.М., н.д. Галушко М.Л., н.д. Яцик Ю.Г.,
н.д. Устінова О.Ю.
(Стенограма додається).
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності
народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради»
(реєстр. № 3354) прийняти за основу та в цілому як Закон.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).
ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу
України (щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та
перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати,
депутата місцевої ради) (реєстр. № 3354-1), поданий народним депутатом
України Качурою О.А. Комітет головний. Перше читання.
Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.
У зв’язку з інформацією суб’єкта права законодавчої ініціативи про
відкликання зазначеного проекту Закону, законопроект не розглядалося.
ІІІ. 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.
Доповіли: н.д. Остапенко А.Д., н.д. Медяник В.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до статті 212-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення» (реєстр. № 2669) прийняти в першому читанні
за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0
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(У голосуванні брали участь 22 члени Комітету).
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. (Виноситься втретє).
Доповіли: н.д. Медяник В.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., н.д. Оадчук А.П.,
н.д. Галушко М.Л.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України 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) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 23 члени Комітету).
V. СЛУХАЛИ: Про проекти законів:
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
кримінальної
відповідальності
керівників
лісових
господарств
за
необґрунтовану вирубку лісів)» (реєстр. № 2581), поданий народним депутатом
України Костюком Д.С. ;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної
відповідальності керівників лісових господарств» (реєстр. № 2581-1), поданий
народним депутатом України М’яликом В.Н. Комітет головний. Перше
читання.
Доповіли: н.д. М’ялик В.Н., н.д. Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А.
(Стенограма додається).
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної
відповідальності керівників лісових господарств за необґрунтовану вирубку
лісів)» (реєстр. № 2581) та «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо кримінальної відповідальності керівників лісових господарств»
(реєстр. № 2581-1) повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 21 член Комітету).
VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо питання про виплату
винагороди викривачу)» (реєстр. № 3127), поданий народними депутатами
України Ткаченком О.М. та іншими. Комітет головний. Перше читання.
Доповіли: н.д. Яцик Ю.Г.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Комітету
Карчемська Т.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., н.д. Алєксєєв С.О.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту
Верховної Ради рекомендувати Верховній Раді України не включати до порядку
денного третьої сесії Верховної Ради України IХ скликання проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо питання про виплату винагороди викривачу)» (реєстр. № 3127) та
повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 21 член Комітету).
3. РІЗНЕ.
1. Заслухали пропозицію Голови Комітету з питань правоохоронної
діяльності Монастирського Д.А. та Голови Комітету з питань екологічної
політики та природокористування Бондаренка О.В. щодо створення робочої
групи за участі народних депутатів України, працівників органів Національної
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поліції, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державного
агентства лісових ресурсів України та інших зацікавлених осіб з метою збору
інформації щодо передумов виникнення лісових пожеж, методів їх запобігання,
обговорення проблем, пов’язаних з виявленням та притягненням до
відповідальності винних осіб, а також напрацювання відповідних законодавчих
ініціатив, спрямованих на подолання цієї проблеми, які внести у вигляді
комплексного проекту Закону на обговорення Верховної Ради України до кінця
третьої сесії.
В обговорені взяли участь: н.д. Осадчук А.П.
Стенограма додається.

Пропозицію підтримано.
2. Голова Комітету Монастирський Д.А. поінформував членів Комітету
про проведення 13 травня 2020 р. о 17.00 год. засідання робочої групи в Офісі
Генерального прокурора з метою обговорення питання впровадження інституту
кримінальних проступків та аналізу поточного стану реформування органів
прокуратури
3. Член Комітету Устінова О.Ю. озвучено ситуацію, яка склалася в
Новопавлівській сільській об’єднаній територіальній громаді, Межівського
району, Дніпропетровської області внаслідок незаконного заволодіння 400 га
землі жителів громади та звернулася з проханням про підтримку Комітетом її
звернень до Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора з
цього приводу.
В обговорені взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Монастирський Д.А.
Стенограма додається.

Голова Комітету

Д. Монастирський

Секретар Комітету

С. Мінько

Заступник Голови Комітету

М. Павлюк
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