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Головує:  Голова Комітету Іонушас С.К. 

 

Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Мамка Г.М., Павлюк М.В., 

Медяник В.А., Михайлюк Г.О., Мінько С.А., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А., 

Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян 

С.Ч. Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: в.о. керівника 

секретаріату Комітету Баранець В.А., заступники керівника секретаріату: 

Карчемська Т.М., Шпортько О.М., головні консультанти: Булаш М.П., Грицак 

П.А., Миколюк О.О., Ільтьо Є.С., Чернієнко А.О., Сміян І.І. старший 

консультант: Диба О.А. 

 

Запрошені: 

Народний депутат України – Шуляк Олена Олексіївна 

Міністр молоді та спорту України – Гутцайт Вадим Маркович 

Міністр внутрішніх справ України – Монастирський Денис Анатолійович 

 

Присутні: 

Народний депутат України – Шуляк Олена Олексіївна 

Заступник Міністра внутрішніх справ – Драп'ятий Богдан Євгенович  
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Заступник Міністра розвитку громад та територій України – Козловська 

Наталія Вікторівна 

Заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської 

інтеграції – Чесноков Андрій Володимирович 

Перший заступник Генерального прокурора – Говда Роман Михайлович 

Прокурор управління правового забезпечення – Верба Андрій Сергійович 

Начальник управління з питань стягнення шкоди Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб – Плотніченко Олег Петрович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління до 

проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення добору та підготовки прокурорів» (реєстр. № 5158). Друге 

читання. 
2. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення зміни до статті 128 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача" 

(реєстр. № 4547). Розгляд пропозицій Президента України 

3. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5877), 

поданий народними депутатами Павлюком М.В. та іншими. Перше читання 

4. Про проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку 

з підготовкою та проведенням футбольних матчів" у зв'язку з ратифікацією 

Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та 

обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів 

(реєстр. №5764), поданий Президентом України. Перше читання 

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції 

України (реєстр. № 4622), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше 

читання. 

6. Про Проект Закону про внесення зміни до статті 95 Закону України 

"Про Національну поліцію" (реєстр. № 5417), поданий Кабінетом Міністрів 

України. Перше читання. 

7. Про розклад засідань Комітету у жовтні 2021 року. 

8. Про затвердження Звіту про роботу Комітету під час п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання (лютий 2021 р. –  липень 2022 р.). 

9. Про розподіл обов’язків між Головою Комітету та його заступниками, 

секретарем Комітету, головами підкомітетів та членами Комітету. 

10. Про проекти законів для включення до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України IX скликання: 
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- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та 

дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів 

(реєстр. № 5798); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5877); 

 - про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо створення подвійної системи регулярних пенітенціарних 

інспекцій) (реєстр. № 5885); 

-  про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо врегулювання окремих питань застосування запобіжних заходів в 

кримінальному провадженні  (реєстр. № 5892); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері надання соціальних 

послуг (реєстр. № 6017); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються 

проведення профілактичних щеплень (реєстр. № 6084); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних 

вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України (реєстр. № 6105). 

11. Різне 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував членам Комітету в питанні 

«Різне» обговорити пропозицію щодо аналізу практики застосування 

законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб, з питань, 

віднесених до предметів відання Комітету, в межах здійснення Комітетом з 

питань правоохоронної діяльності контрольної функції, та з цією метою 

запросити на одне із наступних засідань Комітету Генерального прокурора. 

 

1. СЛУХАЛИ: Пропозицію внести зміни до порядку денного засідання 

Комітету та доповнити порядок денний  питанням перегляду Порівняльної 

таблиці до проекту Закону України «Про внесення змін до адміністративного та 

кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної 

безпеки України» (реєстр. 3959-1), затвердженої рішенням Комітету від                          

16 червня 2021 року (протокол № 77). 

 

Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К. 
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ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного засідання Комітету від                

6 жовтня 2021 року та доповнити порядок денний питанням про перегляд 

рішення Комітету від 16 червня 2021 року (протокол № 77) щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до адміністративного та кримінального 

законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки 

України» (реєстр. 3959-1). 

  

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 3 

 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Іонушаса С.К. про порядок 

денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 6 жовтня 2021 

року. 

 

Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

6 жовтня 2021 року із внесеними змінами.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління 

до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення добору та підготовки прокурорів» (реєстр. № 5158). Друге 

читання. 

  

 Доповів: н.д. Неклюдов Владлен Михайлович 

 Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» 

(реєстр. № 5158) прийняти його в другому читанні та в цілому з врахуванням 

пропозицій народних депутатів України Неклюдова В.М. та інших, поданих з 
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метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України від 04.08.2021 року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету) 

 

 2) СЛУХАЛИ: Пропозиції Президента до Закону "Про внесення зміни до 

статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 

набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного 

позивача" (реєстр. № 4547). Розгляд пропозицій Президента України 

   

  Доповів: н.д Яцик Юлія Григорівна   

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Іонушас С.К., Павлюк 

М.В., Мамка Г.М., Бакумов О.С., Яцик Ю.Г. 

 

 Розгляд зазначеного питання перенесено на одне із наступних засідань 

Комітету. 

  

3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877). 

Перше читання. 

   

  Доповів: н.д. Шуляк Олена Олексіївна, Павлюк Максим Васильович 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Устінова О.Ю.,                  

Арешонков В.Ю., Павлюк М.В., Бужанський М.А., Кива І.В., Дануца О.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Комітет, керуючись положеннями частини третьої статті 

93, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 1 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України, рекомендує Верховній Раді України проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності у сфері містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877) включити 

до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту, відповідно до 
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частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту за реєстр. № 5877. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення зміни до статті 3 Закону 

України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" у зв'язку з 

ратифікацією Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, 

охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних 

заходів» (реєстр. № 5764). Перше читання. 

 

  Доповів: Заступник Міністра молоді та спорту України з питань 

європейської інтеграції Чесноков Андрій Володимирович, н.д. Михайлюк 

Галина Олегівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Неклюдов В.М., Бужанський 

М.А., Іонушас С.К., Алєксєєв С.О. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України включити проект 

Закону України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку 

з підготовкою та проведенням футбольних матчів" у зв'язку з ратифікацією 

Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та 

обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів» 

(реєстр. № 5764) до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України і за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 1 

    “утрималось” – 3 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 
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5) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України та 

Національної поліції України (реєстр. № 4622). Перше читання. 

  

  Доповів: заступник Міністра внутрішніх справ Драп'ятий Богдан 

Євгенович, н.д. Алєксєєв Сергій Олегович. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

   В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Іонушас С.К. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності 

Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України (реєстр. 

№ 4622) в першому читанні за основу. 

  

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

  

6) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 

95 Закону України "Про Національну поліцію" (реєстр. № 5417). Перше 

читання. 

 

 Доповів: заступник Міністра внутрішніх справ Драп'ятий Богдан 

Євгенович, н.д. Алєксєєв Сергій Олегович. 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Устінова О.Ю., Павлюк М.В.,                          

Дануца О.А., Мамка Г.М., Алєксєєв С.О. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про внесення зміни до статті 95 Закону України "Про 

Національну поліцію" (реєстр. № 5417) в першому читанні за основу із 

врахуванням пропозицій голови підкомітету з питань діяльності органів 

правопорядку Алєксєєва С.О. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 
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(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

7) СЛУХАЛИ: Про затвердження розкладу засідань Комітету у жовтні 

2021 року. 

  

 Доповів: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

  Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 
   В обговоренні взяли участь: Мамка Г.М. 

 
ВИРІШИЛИ: Затвердити розклад засідань Комітету 6 жовтня, 13 жовтня 

(он-лайн) та 20 жовтня 2021 року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

8) СЛУХАЛИ: Про затвердження Звіту про роботу Комітету під час п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (лютий 2021 р. –  липень                

2021 р.). 

  

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про роботу Комітету під час п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

9) СЛУХАЛИ: Про розподіл обов’язків між Головою Комітету та його 

заступниками, секретарем Комітету, головами підкомітетів та членами Комітету. 

 

    Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: Павлюк М.В. 
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ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розподіл обов’язків між Головою Комітету та 

його заступниками, секретарем Комітету, головами підкомітетів та членами 

Комітету. 

2. У зв’язку з обранням  народного депутата України Медяника В’ячеслава 

Анатолійовича заступником Голови Комітету увільнити від виконання 

обов’язків голови підкомітету з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення та охоронної і детективної діяльності 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

10) СЛУХАЛИ: Про перегляд порівняльної таблиці до проекту Закону 

України «Про внесення змін до адміністративного та кримінального 

законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки 

України» (реєстр. 3959-1), затвердженої рішенням Комітету від  16 червня 2021 

року (протокол № 77). 

 

  Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

1. пропозиція Голови Комітету Іонушаса С.К. повернутися до перегляду 

порівняльної таблиці до проекту Закону України «Про внесення змін до 

адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження 

діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. 3959-1), затвердженої 

рішенням Комітету від  16 червня 2021 року (протокол № 77). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету) 

 

Рішення прийнято 

 

2. пропозиція Голови Комітету Іонушаса С.К. переглянути рішення по 

деяким пропозиціям і поправкам до законопроекту, а саме по поправкам № 194 

та №248: 

 

1) Рішення по поправці № 194 з «враховано» змінити на «враховано 

частково.  
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Пропонується частину третю статті 216 Кримінального процесуального 

кодексу України, запропоновану законопроектом за реєстр. № 3959-1 підтримати 

в редакції Комітету, яку містить Порівняльна таблиця (підпункт 8 пункту 3 

Розділу І законопроекту) за виключенням з пункту 1 частини третьої статті 

216 КПК (основна підслідність БЕБУ) статті 223-2 Кримінального кодексу 

України (Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів), яка, наразі, вже виключена з Кримінального Кодексу на підставі 

Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів» № 738-IX від 19.06.2020. 

 

2) Поправку № 248 відхилити. 

 

3) Доповнити порівняльну таблицю новою поправкою № 249 такого 

змісту: 

 «Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 2 такого змісту:  

2. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, відомості щодо 

яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до набрання чинності 

цим Законом та перебувають у провадженні Національного 

антикорупційного бюро України на момент набрання чинності цим 

Законом, продовжується здійснюватися детективами Національного 

антикорупційного бюро України відповідно до вимог Кримінального 

процесуального кодексу України». 

 

Затвердити Порівняльну таблицю до проекту Закону України                         

реєстр. № 3959-1 у новій редакції. 

 

В обговоренні взяли участь: Бужанський М.А., Мамка Г.М. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 3 (з уточненням) 

     

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету) 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до адміністративного та кримінального 

законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки 

України» (реєстр. 3959-1), прийняти у другому читанні та в цілому як Закон 

у новій редакції. Доповідачем з цього питання на засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України – Павлюка М.В. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

11) СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного 

шостої сесії Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та 

дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів 

(реєстр. № 5798); 

- про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху (реєстр. № 

5798-1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5877); 

 - про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо створення подвійної системи регулярних пенітенціарних 

інспекцій) (реєстр. № 5885); 

-  про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо врегулювання окремих питань застосування запобіжних заходів в 

кримінальному провадженні  (реєстр. № 5892); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері надання соціальних 

послуг (реєстр. № 6017); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення 

профілактичних щеплень (реєстр. № 6084); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних 

вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України (реєстр. № 6105). 

   

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного шостої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів 

реєстр. № 5798, 5798-1, 5877, 5885, 5892, 6017, 6084, 6105. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 0 

     

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

 

11) Різне. 

 

11.1 Член Комітету Бужанський М.А. запропонував розглянути на 

наступному засіданні Комітету проект Закону України «Про внесення змін до 

статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону 

України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні»                                 

(реєстр. № 5110). 

 

11.2 Голова Комітету Іонушас С.К. звернувся до членів Комітету з 

пропозицією повторно звернутися до Комітету з питань національної безпеки, 

оборони та розвідки щодо розгляду проекту Закону України проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" 

щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки 

України» (реєстр. № 3196-д), у випадку не отримання відповіді на попереднє 

звернення Комітету. 

 

11.3 Заступник голови Комітету Мамка Г.М. звернувся з пропозицію про 

включення до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України 

проект Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про 

Державне бюро розслідувань" щодо розблокування діяльності комісії з 

проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро 

розслідувань» (реєстр. № 5117) 

 

11.4 Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував членам Комітету 

ініціювати зустріч з Генеральним прокурором та обговорити пропозицію щодо 

аналізу практики застосування законодавчих актів у діяльності державних 

органів, їх посадових осіб, з питань, віднесених до предметів відання Комітету, 

в межах здійснення Комітетом з питань правоохоронної діяльності контрольної 

функції. 

 

11.5 Член Комітету Куницький О.О. озвучив інформацію стосовно ситуації, 

яка склалася з його помічниками-консультантами. 

 

11.6 Член Комітету Кива І.В. озвучив інформацію щодо можливих 

порушень, як на його думку, в діяльності ПрАТ «ХК«Київміськбуд». 
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11.7 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. запропонував членам 

Комітету організувати зустріч з Головою Комітету Верховної Ради України з 

питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та обговорити питання 

необхідності створення робочої групи з питань захисту інтересів держави у 

кримінальних правопорушеннях у соціальній сфері.  

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Іонушас С.К. 

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 
         
 


