Комітет з питань правоохоронної діяльності

28
10 квітня 2020 р.
у режимі відеоконференції за
допомогою платформи ZOOM
10 год. 00 хв.

Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Присутні члени Комітету: Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бакумов О.С., Бужанський М.А., Данілов В.Б., Дануца О.А., Дмитрук А.Г.
(долучився до засіданні Комітету в процесі роботи), Захарченко В.В.,
Іонушас С.К., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамка Г.М., Медяник В.А.,
Михайлюк Г.О., Монастирський Д.А., Неклюдов В.М., Осадчук А.П.,
Павлюк М.В., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Бородін В.В., Галушко М.Л., Мамоян С.Ч.,
Мінько С.А.
Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату
Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступник керівника секретаріату Комітету
Шпортько О.М.; головний консультант Ільтьо Є.С.
Запрошені:
народний депутат України – Шуфрич Нестор Іванович.
Присутні:
народний депутат України – Шуфрич Нестор Іванович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проекти законів України:
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації,
надзвичайного або воєнного стану)» (реєстр. № 3274), поданий народними
депутатами України Шуфричем Н.І., Наталухою Д.А., Колтуновичем О.С.,
Кулінічем І.І. Комітет головний. Перше читання.
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії
правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної
ситуації державного рівня» (реєстр. № 3274-1), поданий народними депутатами
України Бакумовим О.С., Бородіним В.В., Дануцою О.А., Дмитруком А.Г. та
іншими. Комітет головний. Перше читання.
2. Про проект Закону України «Про внесення зміни до розділу XI
«Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо
особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб
у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового
провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
(реєстр. № 3276). Друге читання.

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 10.04.2020 року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 10.04.2020 року.
2. У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Мінька С.А. покласти
обов’язки по підрахунку голосів на члена Комітету Неклюдова В.М.
Проголосовано:

“за” – 20 (одноголосно)
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету).
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(До засідання Комітету долучився народний депутат Дмитрук А.Г.)
ІІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України:
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації,
надзвичайного або воєнного стану)» (реєстр. № 3274), поданий народними
депутатами України Шуфричем Н.І., Наталухою Д.А., Колтуновичем О.С.,
Кулінічем І.І.
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії
правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної
ситуації державного рівня» (реєстр. № 3274-1), поданий народними депутатами
України Бакумовим О.С., Бородіним В.В., Дануцою О.А., Дмитруком А.Г. та
іншими.
Доповіли: н.д. Шуфрич Н. І., н.д. Бакумов О.С., н.д. Мамка Г. М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Монастирський Д.А.,
н.д. Осадчук А.П., Устінова О.Ю.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії
правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної
ситуації державного рівня» (реєстр. № 3274-1) прийняти в першому читанні за
основу, а проект Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу
України (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної
ситуації, надзвичайного або воєнного стану)» (реєстр. № 3274) - відхилити.
Проголосовано:

“за” – 18
“проти” – 0
“утрималось” – 3

(У голосуванні брали участь 21 членів Комітету).
ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до
розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу
України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та
інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час
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судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)»
(реєстр. № 3276). Друге читання.
Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.,
Супроводження матеріалів – керівник секретаріату
Драп’ятий Б.Є.; заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.

Комітету

В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., н.д. Монастирський Д.А.
н.д. Яцик Ю.Г., н.д. Неклюдов В.М., Осадчук А.П.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Повернутись до розгляду у другому читанні законопроекту
за реєстр. № 3276, переглянути попереднє рішення Комітету по поправках № 17
і № 18 та відхилити їх, затвердити порівняльну таблицю до законопроекту в
новій редакції, рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону
України «Про внесення зміни до розділу XI «Перехідні положення»
Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному
провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на
період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)» (реєстр. № 3276) у
другому читанні та в цілому як закон.
Проголосовано:

“за” – 15
“проти” – 1
“утрималось” – 5

(У голосуванні брали участь 21 членів Комітету).

.

Голова Комітету

Д. Монастирський

Голова підкомітету

В. Неклюдов
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