Комітет з питань правоохоронної діяльності

36
17 червня 2020 року
м. Київ
вул. Садова, 3-А, каб. 416
15 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),
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: Бородін В.В., Данілов В.Б., Мамоян С.Ч.
Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату
Комітету Драп’ятий Б.Є.; заступники керівника секретаріату Комітету:
Шпортько О.М., Карчемська Т.М.; головні консультанти: Ільтьо Є.С.,
Іськова Т.А., Плужник Л.М.
Запрошені:
народний депутат України – Фріс Ігор Павлович,
народний депутат України – Кожем’якін Андрій Анатолійович.
народний депутат України – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна,
народний депутат України – Волошин Олег Анатолійович,
народний депутат України – Булах Лада Валентинівна,
Міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович.

Присутні:
народний депутат України – Фріс Ігор Павлович,
народний депутат України – Булах Лада Валентинівна,
народний депутат України – М'ялик Віктор Ничипорович,
заступник Міністра юстиції України – Висоцька Олена Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проекти законів України:
- «Про приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010), поданий
народними депутатами України Галушком М.Л. та Медяником В.А.;
- «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1),
поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А. та іншими народними
депутатами України.
Комітет головний. Перше читання.
2. Про проект Закону «Про амністію у 2020 році» (реєстр.№ 3181), поданий
народним депутатом України Фрісом І.П. Комітет головний. Перше читання.
3. Про проект Закону України «Про амністію засуджених (щодо запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)» (реєстр. № 3397), поданий Кабінетом Міністрів
України. Комітет головний. Перше читання.
4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах
виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення» (реєстр. № 3396),
поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше читання.
5. Про проекти Законів України:
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії
злочинам на грунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності)» (реєстр. № 3316), поданий народним депутатом України
Василевською-Смаглюк О.М.;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або
пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім'ї,
позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти)»
(реєстр. № 3316-1), поданий народним депутатом України Волошиним О.А.;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
впорядкування відповідальності за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості)»
(реєстр. № 3316-2), поданий народними депутатами України Булах Л.В. та
іншими народними депутатами України;
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«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості» (реєстр. №
3316-3), поданий народним депутатом України Бакумовим О.С.
6. Про проекти законів та постанов для включення до порядку денного
третьої сесії Верховної Ради України IX скликання:
- проект Постанови Верховної Ради України «Про звільнення Авакова А.Б.
з посади Міністра внутрішніх справ України» (реєстр. № 3606), поданий
народними депутатами України Рудик К.О., Устіновою О.Ю. та іншими
народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під
вартою її батьків» (реєстр. № 3603), поданий народним депутатом України
Яцик Ю.Г. та іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у
діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»
(реєстр.№ 3627), поданий Кабінетом Міністрів України;
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства про вибори» (реєстр. № 3629),
поданий народним депутатом України Корнієнком О.С. та іншими народними
депутатами України.;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів»
(реєстр.№ 3633), поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А.
7. Різне

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
17.06.2020 року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., н.д. Бакумов О.С.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 17.06.2020
року.
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Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 20 члени Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Бужанський М.А., н.д. Галушко М.Л.).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України:
- «Про приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010), поданий
народними депутатами України Галушком М.Л. та Медяником В.А.;
- «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1),
поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А. та іншими народними
депутатами України.
Комітет головний. Перше читання.
Доповіли: н.д. Медяник В.А., н.д. Мамка Г.М., н.д. Галушко М.Л.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Медяник В.А., н.д. Мамка Г.М.,
н.д. Яцик Ю.Г., н.д. Монастирський Д.А., н.д. Устінова О.Ю., н.д. Павлюк М.В.,
н.д. Кива І.В.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010) прийняти в
першому читанні за основу, а проект Закону України «Про приватну детективну
(розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1) відхилити.
Проголосовано:

“за” – 13 (з уточненням)
“проти” – 0
“утрималось” – 5 (з уточненням)

(У голосуванні брали участь 18 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бужанський М.А., Дануца О.А.).
ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про амністію у 2020 році» (реєстр.
№ 3181), поданий народним депутатом України Фрісом І.П. Комітет головний.
Перше читання.
Доповіли: н.д. Фріс І.П., н.д. Бакумов О.С.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
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В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П., н.д. Мамка Г.М., н.д.
Устінова О.Ю., н.д. Монастирський Д.А.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про амністію у 2020 році» (реєстр. № 3181) повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 9
“проти” – 3
“утрималось” – 4

(У голосуванні брали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бужанський М.А., Галушко М.Л.,
Дануца О.А., Кива І.В.).
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про амністію засуджених
(щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)» (реєстр. № 3397), поданий Кабінетом
Міністрів України. Комітет головний. Перше читання.
Доповіли: заст. Міністра юстиції Висоцька О.В., н.д. Бакумов О.С.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.М., н.д. Павлюк М.В., н.д.
Осадчук А.П.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)»
(реєстр. № 3397) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 11
“проти” – 0
“утрималось” – 3

(У голосуванні брали участь 14 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бужанський М.А., Галушко М.Л.,
Дануца О.А., Кива І.В., Куницький О.О., Мамка Г.М.).
ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
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в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення» (реєстр.
№ 3396), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше
читання.
Доповіли: заст. Міністра юстиції Висоцька О.В., н.д. Бакумов О.С.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.М.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення»
(реєстр. № 3396) відхилити.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 13 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бужанський М.А., Галушко М.Л.,
Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Кива І.В., Куницький О.О., Мінько С.А.).
V. СЛУХАЛИ: Про проекти Законів України:
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії
злочинам на грунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності)» (реєстр. № 3316), поданий народним депутатом України
Василевською-Смаглюк О.М.;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або
пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім'ї,
позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти)»
(реєстр. № 3316-1), поданий народним депутатом України Волошиним О.А.;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
впорядкування відповідальності за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості)»
(реєстр. № 3316-2), поданий народними депутатами України Булах Л.В. та
іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості» (реєстр.
№ 3316-3), поданий народним депутатом України Бакумовим О.С.
Доповіли: н.д. Булах Л.В., н.д. Бакумов О.С.
Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.
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В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.М., н.д. Устінова О.Ю.,
н.д. Мамка Г.М., н.д. М’ялик В.Н.
(Стенограма додається).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні проекти законів
«Про внесення змін до
Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на грунті ненависті за
ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності)» (реєстр. № 3316),
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення
кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або пропаганду відмови від
народження дітей, руйнування інституту сім'ї, позашлюбних і протиприродних
статевих відносин та розпусти)» (реєстр. № 3316-1), «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України (щодо впорядкування відповідальності за
злочини, скоєні з мотивів нетерпимості)» (реєстр. № 3316-2), «Про внесення змін
до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за вчинення злочинів
з мотивів нетерпимості» (реєстр. № 3316-3) відхилити.
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 1
“утрималось” – 2

(У голосуванні брали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А.,
Кива І.В., Мінько С.А., Медяник В.А.).
VІ. СЛУХАЛИ: Про проекти законів та постанов для включення до
порядку денного третьої сесії Верховної Ради України IX скликання:
- проект Постанови Верховної Ради України «Про звільнення Авакова А.Б.
з посади Міністра внутрішніх справ України» (реєстр. № 3606), поданий
народними депутатами України Рудик К.О., Устіновою О.Ю. та іншими
народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під
вартою її батьків» (реєстр. № 3603), поданий народним депутатом України
Яцик Ю.Г. та іншими народними депутатами України;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у
діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»
(реєстр.№ 3627), поданий Кабінетом Міністрів України;
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства про вибори» (реєстр. № 3629),
поданий народним депутатом України Корнієнком О.С. та іншими народними
депутатами України.;
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- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів»
(реєстр.№ 3633), поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А.
Доповіли: н.д. Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп'ятий Б.Є.
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 та постанов.
Проголосовано:

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

(У голосуванні брали участь 16 членів Комітету. Під час голосування
відсутні н.д. Алєксєєв С.О., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А.,
Кива І.В., Мінько С.А., Медяник В.А.).
3. РІЗНЕ.
1. Заслухали виступ народного депутата України – члена Комітету
Арешонкова В.Ю. щодо діяльності Комітету з питань правоохоронної
діяльності.
Стенограма додається.

В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., н.д. Монастирський Д.А.
2. Заслухали інформацію заступника Голови Комітету Мамки Г.М.:
1) щодо відсутності результатів досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 62019000000001792 від 21 листопада 2019 року за фактом
можливого вчинення службовими особами Служби безпеки України
незаконного впливу на народних депутатів України від політичної партії
«Опозиційна платформа – За життя» (з цього приводу Комітет 25.11.2019 року
звертався до Державного бюро розслідувань);
2) щодо нападу 23 травня 2020 року в м. Києві на офіс «Опозиційної
платформа – За життя» (при цьому народний депутат України зазначив, що
вказані дії поліцією були кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу
України, а для встановлення всіх обставин події та відібрання пояснень до поліції
було доставлено 17 осіб).
Пропозиція Голови Комітету: Реалізовуючи контрольну функцію
Комітету, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 11, ст. 14 та 17 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України», звернутися:
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1) до Державного бюро розслідувань з прохання поінформувати Комітету
про результати досудового розслідування № 62019000000001792 від 21
листопада 2019 року;
2) до Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора щодо
надання інформації щодо кримінального провадження, відкритого за фактом
нападу на офіс «Опозиційної платформа – За життя» у м. Києві 23.05.2020 р. та
вжиті заходи реагування у встановлений законом термін.
Пропозицію підтримано.
3. Заступник Голови Комітету Павлюк М.В. звернув увагу членів
Комітету на звернення, що надходять до Комітету з приводу ситуації, що
склалася з окремими кандидатами, які, відповідно до рішення внутрішньої
конкурсної комісії від 13.11.2019 р. № 38, стали переможцями на зайняття посад
в центральному апараті Державного бюро розслідувань, однак так і не були
призначені на посади та запропонував запросити на засідання Комітету в.о.
Директора ДБР Соколова О.В. для обговорення цієї ситуації.
4. Народний депутат України – член Комітету Куницький О.О.
запропонував запросити на засідання Комітету Голову Національної поліції
України Клименка І.В. з метою обговорити питань озвучених членами Комітету
на попередніх зустрічах.
Заступник
Голови
Комітету
Іонушас
С.К.
зазначив,
що
1 червня 2020 р. на закритому засіданні Комітету було прийнято рішення через
місяць заслуховувати Голову Національної поліції щодо подій, що стались в
Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року та в м. Бровари
Київської області відбулися 29 травня 2020 року, а також з інших питань.
В обговорені взяли участь: н.д. Устінова О.Ю., н.д. Осадчук А.П., н.д.
Іонушас С.К., н.д. Монастирський Д.А., н.д. Бакумов О.С.
Стенограма додається.

Голова Комітету

Д. Монастирський

Секретар Комітету

С. Мінько

9

