Комітет з питань правоохоронної діяльності

86
20 жовтня 2021 р.
м. Київ
вул. Садова, 3а,
(кімн. 727)
15 год. 00 хв.

Головує: Голова Комітету Іонушас С.К.
Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Мамка Г.М., Павлюк М.В.,
Медяник В.А., Михайлюк Г.О., Мінько С.А., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Дануца О.А.,
Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький О.О.,
Неклюдов В.М.
Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Мамоян С.Ч., Устінова О.Ю.,
Яцик Ю.Г.
Присутні працівники секретаріату Комітету: в.о. керівника
секретаріату Комітету Баранець В.А., заступники керівника секретаріату:
Шпортько О.М., головні консультанти: Грицак П.А., Ільтьо Є.С., старший
консультант: Диба О.А.
Запрошені:
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів – Абрамовський Роман
Романович
Народний депутат України – Штепа Сергій Сергійович
Народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович
Присутні:
Народний депутат України – Бондаренко Олег Володимирович

Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України – Боруховський Богдан Валентинович
Перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України –
Заруба Дмитро Васильович
Начальник управління з питань стягнення шкоди Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб – Плотніченко Олег Петрович
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо встановлення відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність
державного інспектора України з охорони навколишнього природного
середовища, працівника служби державної охорони природно-заповідного
фонду України під час виконання ними службових обов'язків (реєстр. № 4459),
поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше читання.
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо криміналізації відповідальності за невиконання законних вимог
посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища (реєстр. № 5204), поданий народними
депутатами Штепою С.С., Нікітіною М.В. Комітет головний. Перше читання.
3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми
(реєстр. № 5134), поданий народними депутатами Лубінцем Д.В., Батенком Т.І.
та іншими. Комітет головний. Перше читання.
4. Проект Закону про внесення змін до статті 149 Кримінального
кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з
положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної
відповідальності за торгівлю людьми (реєстр. № 5134-1), поданий народним
депутатом Дануцою О.А. Комітет головний. Перше читання.
5. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення зміни до статті 128
Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача"
(реєстр. № 4547). Розгляд пропозицій Президента України
6. Про проект Закону України про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в
місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (реєстр. № 4156). Друге
читання.
7. Про проекти законів для включення до порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України IX скликання:
- про внесення змін до статті 184 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення обов'язку інформування
про тимчасовий виїзд дитини за межі України (реєстр. №6147);
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- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля (реєстр.
№6148);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо скасування правової норми, яка передбачає
відповідальність за порушення вимог оформлення та внесення відомостей до
товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством
документів на вантаж (реєстр. №6158);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо порушення правил перевезення у міському електричному
транспорті (реєстр. №6164);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері охорони природи,
використання природних ресурсів (реєстр. №6175).
8. Про кадрове питання секретаріату Комітету.
9. Різне
1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Пропозицію перенести на одне із наступних засідань
Комітету розгляд Пропозицій Президента до Закону "Про внесення зміни до
статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей
набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного
позивача" (реєстр. № 4547).
Доповів: н.д. Бужанський М.А.
Проголосовано:

“за” – 8
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).
Рішення не прийнято
2. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Іонушаса С.К. про порядок
денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 20 жовтня
2021 року.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
Голова підкомітету Бакумов О.С. звернувся з пропозицією розглянути
законопроект реєстр. № 4459 четвертим в порядку денному засідання Комітету.
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ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
20 жовтня 2021 року із врахуванням пропозиції Голови підкомітету Бакумов О.С.
Проголосовано:

“за” – 15
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо криміналізації відповідальності за невиконання законних
вимог посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища» (реєстр. № 5204). Перше читання.
Доповідає: н.д. Бакумов Олександр Сергійович (н.д. Штепа С.С. надіслав
лист з проханням розглянути законопроект на засіданні Комітету без його
участі).
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації
відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють
державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища»
(реєстр. № 5204) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету)
2) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо встановлення відповідальності за вчинення опору та
втручання в діяльність державного інспектора України з охорони навколишнього
природного середовища, працівника служби державної охорони природнозаповідного фонду України під час виконання ними службових обов'язків»
(реєстр. № 4459). Перше читання.
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Доповідає: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України Боруховський Богдан Валентинович, Перший заступник
Голови Державної екологічної інспекції України Заруба Дмитро Васильович,
н.д. Бакумов Олександр Сергійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О.
В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., Бакумов О.С., Мамка Г.М.,
Михайлюк Г.О., Бондаренко О.В.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
встановлення відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність
державного інспектора України з охорони навколишнього природного
середовища, працівника служби державної охорони природно-заповідного
фонду України під час виконання ними службових обов'язків» (реєстр. № 4459)
відхилити.
Проголосовано:

“за” – 16
“проти” – 0
“утрималось” – 2

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
3) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю
людьми» (реєстр. № 5134). Перше читання.
Про проект Закону «Про внесення змін до статті 149 Кримінального
кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з
положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної
відповідальності за торгівлю людьми (реєстр. № 5134-1). Перше читання.
Народний депутат України Лубінець Дмитро Валерійович звернувся з
проханням перенести розгляд законопроекту реєстр. № 5134 на одне з наступних
засідань Комітету.
Голова підкомітету Бакумов О.С. звернувся з пропозицією перенести
розгляд альтернативного законопроекту реєстр. № 5134-1 на одне з наступних
засідань Комітету.
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.
Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував перенести
законопроектів реєстр. № 5134, 5134-1 на одне з наступних засідань.

розгляд

5

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд законопроектів реєстр. № 5134, 5134-1
на одне з наступних засідань Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
4) СЛУХАЛИ: Пропозиції Президента до Закону "Про внесення зміни до
статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей
набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного
позивача" (реєстр. № 4547). Розгляд пропозицій Президента України.
Доповів: н.д. Яцик Ю.Г., Іонушас С.К.
Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О.
В обговоренні взяли участь: н.д. Іонушас С.К., Яцик Ю.Г., Бужанський
М.А., Кива І.В., Мамка Г.М., Осадчук А.П. Неклюдов В.М., начальник
управління з питань стягнення шкоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Плотніченко Олег Петрович.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до
частин четвертої та п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України
прийняти пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін
до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо
особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу
цивільного позивача» та прийняти Закон в цілому.
Проголосовано:

“за” – 10
“проти” – 0
“утрималось” – 8

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
5) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу
України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму
радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення»
(реєстр. № 4156). Друге читання.
Доповів: н.д. Дануца Олександр Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О.
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В обговоренні взяли участь: н.д. Осадчук А.П.,
Бондаренко О.В., Захарченко В.В., Дануца О.А., Галушка М.Л.

Мамка

Г.М.,

1. Пропозиція народного депутата України Бондаренка О.В. переглянути
рішення по деяким пропозиціям і поправкам до законопроекту, а саме по
поправці № 9:
Проголосовано:

“за” – 4
“проти” – 1
“утрималось” – 10

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету)
Рішення не прийнято
2. Пропозиція народного депутата України Бондаренка О.В. переглянути
рішення по поправці № 33:
Проголосовано:

“за” – 2
“проти” – 1
“утрималось” – 14

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету)
Рішення не прийнято
ВИРІШИЛИ: 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 порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях,
що зазнали радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156) у другому читані та
в цілому як Закон.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету)
7) СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного
шостої сесії Верховної Ради України IX скликання:
- про внесення змін до статті 184 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення обов'язку інформування
про тимчасовий виїзд дитини за межі України (реєстр. №6147);
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- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля реєстр.
(№6148);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо скасування правової норми, яка передбачає
відповідальність за порушення вимог оформлення та внесення відомостей до
товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством
документів на вантаж (реєстр. №6158);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо порушення правил перевезення у міському електричному
транспорті (реєстр. №6164);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері охорони природи,
використання природних ресурсів (реєстр. №6175).
Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович
ВИРІШИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту
Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку
денного шостої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів
реєстр. № 6147, 6148, 6158, 6164, 6175.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету)
8) СЛУХАЛИ: Про кадрове питання секретаріату Комітету.
Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович
ВИРІШИЛИ: У зв’язку із наявністю вакантної посади головного
консультанта секретаріату Комітету з питань правоохоронної діяльності
погодити переведення на зазначену посаду Герасименко Ірини Валеріївни, яка
на даний час обіймає посаду заступника керівника відділу опрацювання
електронних звернень та супроводження електронних петицій Управління з
питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету.)
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9) РІЗНЕ.
9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження розкладу засідань Комітету у листопаді
2021 року.
Доповів: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович
Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А.
В обговоренні взяли участь: Мамка Г.М.
ВИРІШИЛИ: Затвердити розклад засідань Комітету 3 та 17 листопада
2021 року.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету)
9.2 Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував членів Комітету про лист
ДСК від Служби безпеки України, який прийшов на адресу Комітету щодо
зауважень до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
"Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових
засад діяльності Служби безпеки України» (реєстр. № 3196-д).
9.3 Член Комітету Арешонков В.Ю. озвучив питання щодо підписання
Президентом проекту 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).
Заступник голови Комітету Мамка Г.М. запропонував офіційно звернутися
листом до Офісу Президента України з проханням надати роз’яснення щодо
ситуації, яка склалася з підписання 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».
Проголосовано:
“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0
(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету)
Рішення прийнято
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9.4 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. запропонував членам
Комітету на наступному засіданні переглянути предмети відання підкомітетів.
Стенограма засідання Комітету додається.
Голова Комітету

Іонушас С.К.

Секретар Комітету

С. Мінько
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