Комітет з питань правоохоронної діяльності
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22 травня 2020 року
у режимі відеоконференції за
допомогою платформи ZOOM
12 год. 00 хв.
Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Присутні члени Комітету: Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Дануца О.А., Дмитрук А.Г.,
Захарченко В.В., Іонушас С.К., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О.,
Мамка Г.М., 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: Галушко М.Л., Данілов В.Б., Мамоян С.Ч.
Присутні працівники секретаріату Комітету: заступники керівника
секретаріату Комітету: Карчемська Т.М., Баранець В.А.; головні консультанти:
Ільтьо Є.С., Іськова Т.А., Миколюк О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. 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). Друге читання.
2. Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії
з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро
розслідувань.

3. Про затвердження Рекомендацій спільних комітетських слухань на тему:
«Перспективи розвитку, проблематика формування та функціонування інституту
присяжних в Україні», що відбулися 12 лютого 2020 року.
4. Про проекти законів для включення до порядку денного третьої сесії
Верховної Ради України IX скликання:
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
стягнення аліментів на утримання дитини» (реєстр. № 3339), поданий народним
депутатом України Шпак Л.О.;
- «Про внесення змін до статті 188-5 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі охорони
навколишнього природного середовища за невиконання законних вимог
посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища» (реєстр. № 3418), поданий народним
депутатом України Штепою С.С.;
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (реєстр.
№ 3474), поданий Кабінетом Міністрів України;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо зменшення
тиску на бізнес шляхом гуманізації відповідальності за злочини у сфері
господарської діяльності» (реєстр. № 3425), поданий народним депутатом
України Качурою О.А. та іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних
вимог депутата місцевої ради» (реєстр. № 3381), поданий народним депутатом
України Макаровим О.А. та іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення
експертизи з питань права» (реєстр. № 2741), поданий народним депутатом
України Фрісом І.П.

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
22.05.2020 року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
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Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що підрахунок голосів під
час голосування на засіданні Комітету буде здійснювати голова підкомітету
Неклюдов В.М.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 22.05.2020
року, за виключенням третього питання, розгляд якого перенести на наступне
засідання Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 21 член Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. 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). Друге читання.
Доповів: н.д. Медяник В.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
В обговоренні взяли участь: н.д. Монастирський Д.А., н.д. Кива І.В.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації підкомітету щодо врахування та
відхилення поправок і пропозицій, включених до порівняльної таблиці до
проекту Закону за реєстр. № 3354.
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 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) у другому
читанні та в цілому як Закон.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 21 член Комітету).
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ІІ. СЛУХАЛИ: Про визначення представників Верховної Ради України до
складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного
бюро розслідувань.
Доповів: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Кива І.В., н.д. Арешонков В.Ю.,
н.д. Мамка Г.М., н.д. Осадчук А.П., н.д. Бужанський М.А., н.д. Іонушас С.К., н.д.
Устінова О.Ю., н.д. Павлюк М.В.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: 1. Визначити термін надання пропозицій щодо кандидатур
до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора
Державного бюро розслідувань від депутатських фракцій та груп (не більше 5ти осіб), а також від народних депутатів України шляхом самовисунення до
2 червня 2020 року. Засідання Комітету з цього питання провести о 15.00 год.
3 червня 2020 року.
Проголосовано:

“за” – 18
“проти” – 0
“утрималось” – 2

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету).
2. Затвердити регламент розгляду питання щодо кандидатур до складу
комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро
розслідувань за такою процедурою:
1) Голова Комітету інформує про кандидатури, які надійшли від
депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України до складу комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро
розслідувань;
2) Комітет розглядає наявні кандидатури на предмет їхньої відповідності
загальним та кваліфікаційним вимогам, визначеним Законом України «Про
Державне бюро розслідувань»;
3) відбувається обговорення кандидатур за їх участю;
4) після обговорення кандидатур члени Комітету шляхом відкритого
рейтингового голосування в алфавітному порядку визначаються з підтримкою
кожного з претендентів на посаду члена Конкурсної комісії. Три особи, які
набрали найбільшу кількість голосів, вважаються претендентами до складу
Конкурсної комісії, визначеними Комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого належить організація та діяльність органів досудового
розслідування.
5) після завершення рейтингового голосування проводиться голосування
(більшістю голосів присутніх) по кожному із трьох кандидатів, які набрали
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найбільшу кількість голосів до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття
посади Директора Державного бюро розслідувань;
6) голосування за подання Комітету з питань правоохоронної діяльності
стосовно визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро
розслідувань;
Подання Комітету про визначення представників Верховної Ради
України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора
Державного бюро розслідувань оформляється проектом Постанови Верховної
Ради України.
Проголосовано:

“за” – 20
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні брали участь 20 членів Комітету).
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного
третьої сесії Верховної Ради України IX скликання:
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стягнення
аліментів на утримання дитини» (реєстр. № 3339), поданий народним депутатом
України Шпак Л.О.;
- «Про внесення змін до статті 188-5 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі охорони
навколишнього природного середовища за невиконання законних вимог
посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища» (реєстр. № 3418), поданий народним
депутатом України Штепою С.С.;
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (реєстр.
№ 3474), поданий Кабінетом Міністрів України;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо зменшення
тиску на бізнес шляхом гуманізації відповідальності за злочини у сфері
господарської діяльності» (реєстр. № 3425), поданий народним депутатом
України Качурою О.А. та іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних
вимог депутата місцевої ради» (реєстр. № 3381), поданий народним депутатом
України Макаровим О.А. та іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення
експертизи з питань права» (реєстр. № 2741), поданий народним депутатом
України Фрісом І.П.
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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 зазначені проекти
законів, а також проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо особливостей складення протоколу про
адміністративне правопорушення стосовно недодержання встановлених законом
строків (термінів) надання відповіді на звернення або запит народного депутата
України» (реєстр. № 3503), поданий народним депутатом України
Кузьміних С.В.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 21 член Комітету).

Голова Комітету

Д. Монастирський

Секретар Комітету

С. Мінько

Голова підкомітету

В. Неклюдов
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