Комітет з питань правоохоронної діяльності
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14 липня 2021 р.
м. Київ
вул. Садова, 3а,
(кімн. 727)
15 год. 00 хв.
Головує: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Іонушас С.К., Мамка Г.М.,
Михайлюк Г.О., Мінько С.А., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бакумов О.С., Бужанський М.А., Бородін В.В., Галушко М.Л., Дануца О.А.,
Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян С.Ч.,
Медяник В.А., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Кива І.В.
Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату
Комітету Драп’ятий Б.Є., заступник керівника секретаріату Комітету:
Баранець В.А., головний консультант: Ільтьо Є.С., старший консультант:
Диба О.А.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про заяву Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена
Борисовича про відставку.
2. Про проекти законів України:
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції
України, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону та військовослужбовців» (реєстр. № 5050), поданий
народним депутатом Крейденком В.В.

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників
правоохоронних органів» (реєстр. № 5050-1), поданий народними депутатами
Медяником В.А. та іншими. Комітет головний. Перше читання.
3. Про проекти законів України:
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо
гарантій прав українських та іноземних інвесторів» (реєстр. № 5142), поданий
народними депутатами Янченко Г.І. та іншими.
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо удосконалення діяльності з питань управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 5142-1), поданий народним
депутатом Радіною А.О. Комітет головний. Перше читання.
4. Про план роботи Комітету на шосту сесію Верховної Ради України
дев'ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.).
5. Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.).
6. 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
14 липня 2021 року.
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
14 липня 2021 року.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1) СЛУХАЛИ: Про заяву Міністра внутрішніх справ України Авакова
Арсена Борисовича про відставку.
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Голова Комітету Монастирський Д.А. зазначив, що у зв’язку з наявною
інформацією про можливе внесення його кандидатури на посаду Міністра
внутрішніх справ України та з метою уникнення потенційного конфлікту
інтересів, доручає Першому заступнику голови Комітету Осадчуку А.П. вести
засідання під час розгляду першого питання порядку денного.
Доповів: Перший заступник голови Комітету Осадчук А.П.
Супроводження матеріалів - керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є.
В обговоренні взяли участь: Медяник В.А., Мамка Г.М., Устінова О.Ю.,
Куницький О.О., Колєв О.В.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом
голосування щодо заяви Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена
Борисовича про відставку з посади.
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 2
“утрималось” – 6 (з уточненням)

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Голова Комітету
Монастирський Д.А. не приймав участі у голосуванні).

2) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України:
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції
України, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону та військовослужбовців» (реєстр. № 5050). Перше
читання.
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників
правоохоронних органів» (реєстр. № 5050-1). Перше читання.
Виступили: н.д. Медяник В’ячеслав Анатолійович, Алєксєєв Сергій
Олегович
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
В обговоренні взяли участь: Куницький О.О., Медяник В.А., Мамка Г.М.,
Устінова О.Ю., Арешонков В.Ю., Неклюдов В.М.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів
України:
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- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції
України, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону та військовослужбовців» (реєстр. № 5050) відхилити;
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників
правоохоронних органів» (реєстр. № 5050-1) прийняти за основу.
Проголосовано:

“за” – 19
“проти” – 2
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).

3) СЛУХАЛИ: Про проекти законів України:
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо
гарантій прав українських та іноземних інвесторів» (реєстр. № 5142). Перше
читання.
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо удосконалення діяльності з питань управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 5142-1). Перше читання.
Виступили: н.д. Яцик Юлія Григорівна
Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів
України:
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо
гарантій прав українських та іноземних інвесторів» (реєстр. № 5142) повернути
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання;
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо удосконалення діяльності з питань управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 5142-1) повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0
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(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету).
4) СЛУХАЛИ: Про план роботи Комітету на шосту сесію Верховної Ради
України дев'ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.).
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів — кер. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є.
заст. кер. секретаріату Шпортько О.М.
ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи Комітету на шосту сесію Верховної
Ради України дев'ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.).
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету).
5) СЛУХАЛИ: Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного
шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень 2021 р. –
січень 2022 р.).
Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А.
Супроводження матеріалів — кер. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є.
заст. кер. секретаріату Шпортько О.М.
ВИРІШИЛИ: Затвердити пропозиції Комітету до проекту Порядку
денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень
2021р. – січень 2022 р.).
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету).
6) Різне.
6.1 Голова Комітету Монастирський Д.А. повідомив членам Комітету про
проведення позачергового засідання Комітету 16 липня 2021 р..
6.2 Голова Комітету Монастирський Д.А. за пропозицією членів Комітету
Павлюка М.В, Бакумова О.С. та інших запропонував включити до порядку
5

денного та розглянути питання про продовження роботи Комітету після
закінчення чергової сесії Верховної Ради України.
1) Пропозиція Голови Комітету Монастирського Д.А.: включити до
порядку денного питання про продовження роботи Комітету після закінчення
чергової сесії Верховної Ради України.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету).
Пропозицію підтримано.
ВИРІШИЛИ: Продовжити роботи Комітету після закінчення чергової сесії
Верховної Ради України до початку роботи шостої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання.
Проголосовано:
“за” – 11
“проти” – 0
“утрималось” – 9
(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету).
Голова Комітету

Д. Монастирський

Секретар Комітету

С. Мінько
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