Комітет з питань правоохоронної діяльності

55
20 січня

2021 р.

у режимі відеоконференції за
допомогою платформи ZOOM
11 год. 00 хв.
Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Іонушас С.К., Мамка Г.М.,
Михайлюк Г.О., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., Бакумов О.С.,
Бородін В.В., Бужанський М.А., Дануца О.А., Дмитрук А.Г. (долучився в ході
засідання), Захарченко В.В., Колєв О.В., Медяник В.А., Мінько С.А.,
Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Галушко М.Л., Кива І.В.,
Куницький О.О., Мамоян С.Ч.
Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату
Комітету Драп’ятий Б.Є., заступники керівника секретаріату Комітету
Баранець В.А., Шпортько О.М.; головні консультанти: Грицак П.А.,
Миколюк О.О., Чернієнко А.О., Плужник Л.М., Ільтьо Є.С., Булаш М.П.,
старший консультант: Диба О.А., консультант: Трикіша А.І.
Запрошені:
Народний депутат України – Фріс Ігор Павлович
Народний депутат України – Шараськін Андрій Андрійович
Народний депутат України – Фріз Ірина Василівна
Народний депутат України – Кожем’якін Андрій Анатолійович
Народний депутат України – Лабазюк Сергій Петрович
Народний депутат України – Совсун Інна Романівна
Народний депутат України – Павленко Ростислав Миколайович
Народний депутат України – Качура Олександр Анатолійович
Народний депутат України – Тимошенко Юлія Володимирівна
Народний депутат України – Констанкевич Ірина Мирославівна

Присутні:
Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко Антон
Юрійович
Директор Департаменту юридичного забезпечення МВС України – Горбась
Денис Анатолійович
Народний депутат України – Шараськін Андрій Андрійович
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про
Національну поліцію" (щодо відрядження поліцейських до органів державної
влади, підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі специфічними
умовами навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим
(прикомандированим) поліцейським)» (реєстр. № 4203). Друге читання.
2. Про проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи
спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів»
(реєстр. № 3946). Друге читання.
3. Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж»
(реєстр. № 3755). Друге читання.
4. Про проекти законів:
- «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»
(реєстр. № 4335), поданий народними депутатами Фрісом І.П. та іншими.
- «Про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. № 4335-1), поданий
народним депутатом Шараськіним А.А.
Комітет головний. Перше читання.
5. Про проекти законів:
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень
Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до
неї» (реєстр. № 4336), поданий народними депутатами Фрісом І.П. та іншими.
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень
Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. № 4336-1),
поданий народним депутатом Шараськіним А.А.
Комітет головний. Перше читання.
6. Про проект Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»
(реєстр. № 1229), поданий народним депутатом Кожем’якіним А.А. Комітет
головний. Перше читання.
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7. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо запровадження спрощеного порядку
судового розгляду певних категорій справ, у яких особа визнає свою вину»
(реєстр. № 3828), поданий народними депутатами України Лабазюком С.П. та
іншими народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання.
8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення академічної доброчесності» (реєстр. № 3764), поданий народними
депутатами Совсун І.Р. та іншими народними депутатами України. Комітет
головний. Перше читання.
9. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 110
Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3956), поданий народними
депутатами України Фріз І.В. та іншими народними депутатами України.
Комітет головний. Перше читання.
10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо встановлення відповідальності представників влади за
публічне заперечення тимчасової окупації частини території України
Російською Федерацією, а також за порушення заборон щодо встановлення
зв’язків і взаємодії з незаконними органами (посадовими особами), створеними
на тимчасово окупованій території України» (реєстр. № 4087), поданий
народними депутатами України Павленком Р.М. та іншими народними
депутатами України. Комітет головний. Перше читання.
11. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо посилення захисту права власності після
проведення обшуку під час досудового розслідування» (реєстр. № 3454),
поданий народним депутатом України Качурою О.А. Комітет головний. Перше
читання.
12. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
Національну поліцію" щодо підвищення соціального захисту поліцейських та
членів їх сімей, а також відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх
сімей» (реєстр. № 4044), поданий народними депутатами України
Тимошенко Ю.В. та іншими народними депутатами України.
Комітет
головний. Перше читання.
13. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо забезпечення прав потерпілих осіб у
кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої
свободи, статевої недоторканості особи та домашнього насильства» (реєстр. №
4175), поданий народними депутатами Констанкевич І.М. та іншими народними
депутатами України. Комітет головний. Перше читання.
14. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з метою захисту довкілля (щодо посилення відповідальності за дії,
спрямовані на забруднення навколишнього середовища)» (реєстр. № 3597),
поданий народними депутатами Констанкевич І.М. та іншими народними
депутатами України. Комітет головний. Перше читання.
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15. 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
20 січня 2021 року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Заступник Голови Комітету Осадчук А.П. звернувся з пропозицією
перенести розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності
за порушення академічної доброчесності» (реєстр. № 3764) на одне з наступних
засідання, у зв’язку з необхідністю розгляду Комітетом з питань освіти, науки та
інновацій пов’язаного законопроекту.
Голова підкомітету Алєксєєв С.О. звернувся з проханням перенести
черговість розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України "Про Національну поліцію" щодо підвищення соціального захисту
поліцейських та членів їх сімей, а також відновлення пільг для колишніх
міліціонерів та членів їх сімей» (реєстр. № 4044), та розглянути його під № 4 в
порядку денному засідання Комітету.
Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що до Комітету звернувся
народний депутат Качура О.А. з проханням не розглядати проект Закону України
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
посилення захисту права власності після проведення обшуку під час досудового
розслідування» (реєстр. № 3454), у зв’язку із необхідністю доопрацювати
зазначений проект Закону.
Голова Комітету також зазначив, що підрахунок голосів під час
голосування на засіданні Комітету буле здійснювати Заступник Голови Комітету
Павлюк М.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
20 січня 2020 року
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету).
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України "Про Національну поліцію" (щодо відрядження поліцейських до органів
державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі
специфічними умовами навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим
(прикомандированим) поліцейським)» (реєстр. № 4203). Друге читання.
Доповіли: н. д. Павлюк Максим Васильович
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Національну
поліцію" (щодо відрядження поліцейських до органів державної влади,
підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі специфічними
умовами навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим
(прикомандированим) поліцейським)» (реєстр. № 4203) у другому читанні та в
цілому як Закон з пропозиціями від Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету).
2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення,
привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також
свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання
завідомо підроблених таких документів» (реєстр. № 3946). Друге читання.
Доповіли: н.д. Бакумов О.С.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Осадчук А.П., Неклюдов В.М.,
Бакумов О.С., Бужанський М.А., Заступник Міністра внутрішніх справ України
Геращенко А.Ю., Директор Департаменту юридичного забезпечення МВС
України Горбась Д.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
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відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус
особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або
використання завідомо підроблених таких документів» (реєстр. № 3946) у
другому читанні та в цілому як Закон.
Проголосовано:

“за” – 14
“проти” – 1
“утрималось” – 3

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Іонушас С.К.,
Дмитрук А.Г. не брали участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету).
3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності
за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж»
(реєстр. № 3755). Друге читання.
Доповіли: н.д. Медяник В.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства
у сфері захисту природних екосистем від пожеж» (реєстр. № 3755) у другому
читанні та в цілому як Закон з пропозицією від Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).
4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України "Про Національну поліцію" щодо підвищення соціального захисту
поліцейських та членів їх сімей, а також відновлення пільг для колишніх
міліціонерів та членів їх сімей» (реєстр. № 4044). Перше читання.
Доповіли: н.д. Алєксєєв С. О.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Неклюдов В.М.
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо
підвищення соціального захисту поліцейських та членів їх сімей, а також
відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх сімей» (реєстр. № 4044)
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 1
“утрималось” – 4

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).
5) СЛУХАЛИ: Про проекти законів:
- «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»
(реєстр. № 4335), поданий народними депутатами Фрісом І.П. та іншими.
- «Про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. № 4335-1), поданий
народним депутатом Шараськіним А.А.
Комітет головний. Перше читання.
Доповів: н.д. Шараськін А. А., Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Мамка Г.М., Бакумов
О.С., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Осадчук А.П.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів
України:
- обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» (реєстр.
№ 4335) прийняти за основу.
- про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. № 4335-1) відхилити.
Проголосовано:

“за” – 10
“проти” – 4
“утрималось” – 4

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С. О.
не брав участі у голосуванні та подальшому засіданні Комітету).
6) СЛУХАЛИ: Про проекти законів:
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень
Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до
неї» (реєстр. № 4336), поданий народними депутатами Фрісом І.П. та іншими.
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- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень
Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. № 4336-1),
поданий народним депутатом Шараськіним А.А.
Комітет головний. Перше читання.
Доповів: н.д. Шараськін А. А., Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів
України:
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень
Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до
неї» (реєстр. № 4336) прийняти за основу.
- Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень
Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. № 4336-1)
відхилити.
Проголосовано:

“за” – 9
“проти” – 2
“утрималось” – 3

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Устінова О.Ю.
не брала участі у голосуванні, н.д. Яцик Ю.Г., Бородін В.В. не брали участі у
голосуванні та подальшому засіданні Комітету).
7) СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про оперативно-розшукову
діяльність» (реєстр. № 1229), поданий народним депутатом Кожем’якіним А.А.
Перше читання.
У зв’язку з відсутністю субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
8) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо запровадження спрощеного
порядку судового розгляду певних категорій справ, у яких особа визнає свою
вину» (реєстр. № 3828). Перше читання.
Доповіли: Медяник В. А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
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В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо запровадження спрощеного порядку судового розгляду
певних категорій справ, у яких особа визнає свою вину» (реєстр. № 3828)
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. Н.д. Мінько С.А. не
брав участі у голосуванні).
9) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності
за порушення академічної доброчесності» (реєстр. № 3764). Перше читання.
У зв’язку із зверненням субֹ’єкта права законодавчої ініціативи розгляд
зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету.
10) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті
110 Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3956). Перше читання.
Доповіли: н.д. Бакумов О.С.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України»
(реєстр. № 3956) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. Н.д. Арешонков В.Ю.,
Мінько С.А. не брали участі у голосуванні).
11) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності
представників влади за публічне заперечення тимчасової окупації частини
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території України Російською Федерацією, а також за порушення заборон щодо
встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними органами (посадовими особами),
створеними на тимчасово окупованій території України» (реєстр. № 4087).
Перше читання.
Доповіли: н.д. Бакумов О. С.
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
встановлення відповідальності представників влади за публічне заперечення
тимчасової окупації частини території України Російською Федерацією, а також
за порушення заборон щодо встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними
органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території
України» (реєстр. № 4087) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. Н.д. Мінько С.А. не
брав участі у голосуванні, н.д. Дануца О.А. не брав участі у голосуванні та
подальшому засіданні Комітету).
12) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення захисту права
власності після проведення обшуку під час досудового розслідування» (реєстр.
№ 3454). Перше читання.
Знято з розгляду..
13) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав
потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних
правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та
домашнього насильства» (реєстр. № 4175). Перше читання.
Доповіли: н.д. Бужанський М.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо
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кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості
особи та домашнього насильства» (реєстр. № 4175) відхилити.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. Н.д. Мінько С.А. не
брав участі у голосуванні).
14) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з метою захисту довкілля (щодо посилення
відповідальності за дії, спрямовані на забруднення навколишнього середовища)»
(реєстр. № 3597). Перше читання.
Доповіли: н.д. Медяник В. А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
метою захисту довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на
забруднення навколишнього середовища)» (реєстр. № 3597) повернути суб’єкту
права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).
15) В різному заслухано та обговорено:
15.1 Голова Комітету Монастирський Д.А. поінформував про погодження з
головами підкомітетів графіків засідань підкомітетів Комітету, а саме:
Підкомітет з питань законодавства про адміністративні правопорушення та
охоронної і детективної діяльності – проводить засідання щопонеділка з 10.00
до 12.00 в комітетські та пленарні тижні;
Підкомітет з питань організації охорони громадської безпеки і порядку
проводить засідання щопонеділка з 12.00 до 13.00 в комітетські та пленарні
тижні;
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Підкомітет з питань кримінального законодавства та протидії злочинності
проводить засідання щопонеділка з 14.00 до 16.00 в комітетські та пленарні
тижні;
Підкомітет з питань діяльності органів прокуратури проводить засідання
щопонеділка з 16.00 до 17.00 в комітетські та пленарні тижні;
Підкомітет з питань кримінального процесуального законодавства та
оперативно-розшукової діяльності проводить засідання щовівторка з 15.00 до
16.30 в комітетський та пленарний тижні;
Підкомітет з питань діяльності органів правопорядку проводить засідання
щовівторка з 16.30 до 18.00 в комітетський та пленарний тижні;
15.2 Перший заступник Голови Комітету Осадчук А.П. звернувся до Голови
Комітету з проханням направити від Комітету звернення до Національної поліції
України та взяття на контроль питання розшуку дитини, яка наразі є зниклою в
наслідок конфлікту, який відбувся наприкінці 2020 року в м. Балта, Одеської
області.
15.3 Заступника голови Комітету Павлюка М.В. звернувся з пропозицією
запросити на одне із наступних засідань Комітету керівництво Державного бюро
розслідувань.
Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив, що Верховною Радою
України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю», яким
удосконалено положення у частині розгляду звітів, доповідей та інформації
державних органів. Зокрема, за результатами комітетських слухань на тему:
«Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на
Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і
свобод громадянина» Державне бюро розслідувань до 01 лютого 2021 року
повинне надати інформацію про виконання рекомендацій зазначених слухань.
Також, Голова Комітету звернув увагу, що доцільно запросити керівництво
Державного бюро розслідувань у лютому 2021 року, для участі у засіданні
Комітету, яке буде проводитись у приміщенні комітетів Верховної Ради України.
15.4 Голова підкомітету Медяника В.А. зазначив про необхідність розробки
законопроекту щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної
безпеки.
15.5 Заступник голови Комітету Мамка Г.М. порушив питання щодо
заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради України Прем’єр –
міністра України з питання визначення представників до Конкурсної комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро
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розслідувань, а також звернувся до Голови Комітету з проханням направити від
Комітету звернення до Голови Верховної Ради України щодо виконання
Кабінетом Міністрів України вимог закону та визначення представників до
Конкурсної комісії, а також до органу, що здійснює забезпечення діяльності
Президента України стосовно завершення формування та забезпечення роботи
Конкурсної комісії.
Голова Комітету поінформував про одержані відповіді від Кабінету
Міністрів України та Міністерства закордонних справ на звернення Комітету
щодо визначення Кабінетом Міністрів України представників до Конкурсної
комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро
розслідувань.
Стенограма засідання Комітету додається.
Голова Комітету

Д. Монастирський

Секретар Комітету

С. Мінько

Заступник голови Комітету

М. Павлюк

13

