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Головує: Голова Комітету Іонушас С.К.
Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., 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., Мамоян С.Ч., Устінова
О.Ю., Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Данілов В.Б., Павлюк М.В., Мамка Г.М.
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:
Народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович
Присутні:
Заступник Міністра внутрішніх справ України – Драп’ятий Богдан
Євгенович
Начальник Департаменту карного розшуку НПУ – Дзюбинський Вадим
Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. 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.
2. 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.
3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України щодо врегулювання окремих питань застосування запобіжних
заходів в кримінальному провадженні (реєстр. № 5892), поданий народними
депутатами Неклюдовим В.М., Медяником В.А. та іншими. Комітет головний.
Перше читання.
4. Проект Закону про внесення змін до статті 219 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (щодо розширення повноважень інспекторів з
паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю) (реєстр. № 4594). Друге
читання.
5. Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління до
проекту 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.
6. Про проекти законів для включення до порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України IX скликання:
проект Закону про внесення змін до статті 154 Кримінального
процесуального кодексу України (щодо гарантії незалежності члена
Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до
публічної інформації) (реєстр. №6178);
проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення
законодавства у сфері міграції (реєстр. №6184);
проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та
Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за
порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра,
(реєстр. №6185).
7. Про створення підкомітетів Комітету, предмети їх відання, обрання
голів підкомітетів Комітету та складу підкомітетів.
8. Різне
2

1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Іонушаса С.К. про порядок
денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 3 листопада
2021 року.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
Голова підкомітету Бакумов О.С. звернувся з пропозицією перенести
розгляд законопроектів реєстр. № 5134, 5134-1 на наступне засідання Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).
Рішення прийнято
Голова підкомітету Бакумов О.С. звернувся з пропозицією включити до
порядку денного засідання Комітету заяву щодо відкликання його з посади
голови підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії
злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної
діяльності за власним бажанням.
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).
Рішення прийнято
Голова підкомітету Бакумов О.С. запропонував членам Комітету включити
до порядку денного засідання Комітету питання про направлення депутатського
запиту до Президента України щодо інформування Комітету про правовий
статус 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).
Проголосовано:

“за” – 18
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“проти” – 0
“утрималось” – 2
(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету).
Рішення прийнято
Член Комітету Бужанський М.А. звернувся з пропозицією перенести
розгляд питання № 7 порядку денного на наступне засідання Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету).
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
3 листопада 2021 року із врахуванням прийнятих пропозицій.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю
людьми (реєстр. № 5134). Перше читання.
Розгляд зазначеного питання перенесено на наступне засідання Комітету.
2) СЛУХАЛИ: 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.
Розгляд зазначеного питання перенесено на наступне засідання Комітету.
3) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо врегулювання окремих питань
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застосування
запобіжних
заходів
(реєстр. № 5892). Перше читання.

в

кримінальному

провадженні

Доповідає: н.д. Неклюдов В.М., Яцик Ю.Г.
Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Шпортько
Олена Миколаївна
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Бужанський М.А., Бакумов
О.С., Устінова О.Ю., Кива І.В., Начальник Департаменту карного розшуку НПУ
Дзюбинський В.В., Медяник В.А., Яцик Ю.Г.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо врегулювання окремих питань застосування запобіжних заходів в
кримінальному провадженні (реєстр. № 5892) повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 12
“проти” – 0
“утрималось” – 6

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
4) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до статті 219 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (щодо розширення повноважень
інспекторів з паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю)
(реєстр. № 4594). Друге читання.
Доповідає: н.д. Медяник В.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк Олена
Олександрівна
В обговоренні взяли участь: н.д. Дмитрук А.Г.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до статті 219 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (щодо розширення повноважень інспекторів з
паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю) (реєстр. № 4594) у
другому читані та в цілому як Закон.
Проголосовано:

“за” – 15
“проти” – 1
“утрималось” – 2
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(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
5) СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління
до проекту 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 О.А.
Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Шпортько
Олена Миколаївна
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в другому читанні проекту 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) прийняти його в другому читанні та в цілому з врахуванням
пропозицій народних депутатів України Дануци О.А. та інших, поданих з метою
врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної
Ради України від 29.10.2021 року.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
6) СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного
шостої сесії Верховної Ради України IX скликання:
проект Закону про внесення змін до статті 154 Кримінального
процесуального кодексу України (щодо гарантії незалежності члена
Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до
публічної інформації) (реєстр. №6178);
проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення
законодавства у сфері міграції (реєстр. №6184);
проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та
Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за
порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра,
(реєстр. №6185).
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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. № 6178, 6184, 6185
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
8) СЛУХАЛИ: Про створення підкомітетів Комітету, предмети їх відання,
обрання голів підкомітетів Комітету та складу підкомітетів.
Розгляд зазначеного питання перенесено на наступне засідання Комітету.
9) РІЗНЕ.
9.1 Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував членів Комітету про
кількість законопроектів, звернень та скарг, які опрацьовуються працівниками
секретаріату Комітету та запропонував звернутися до керівництва Апарату
Верховної Ради України про збільшення штатної чисельності працівників
секретаріату Комітету з питань правоохоронної діяльності на 2 штатні одиниці
головних консультантів.
9.2 Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував членів Комітету про лист
від Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних
відносин щодо проведення міжкомітетських слухань з питань захисту прав
людини громадян Республіки Білорусь, які шукають захист на території України,
та реагування на незаконні дії самопроголошеного Президента Республіки
Білорусь Олександра Лукашенка.
9.2 Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував членів Комітету про лист
народного депутата України Скороход А.К. щодо ініціювання проведення
закритого засідання Комітету у зв’язку із загибеллю народного депутата України
Полякова А.Е.
Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував направити лист від Комітету
до Міністерства внутрішніх справ України щодо вжиття заходів реагування для
всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального
провадження.
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9.3 Член Комітету Бужанський М.А. поінформував членів Комітету щодо
можливої бездіяльності співробітників Національної поліції у Сумській області
стосовно перешкоджанню журналістській діяльності та запропонував направити
звернення до Міністерства внутрішніх справ України про проведення перевірки
викладених у зверненні доводів.
9.4 Голова Комітету Іонушас С.К. ознайомив членів Комітету із заявою
народного депутата України Бакумова О.С. щодо відкликання його з посади
голови підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії
злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної
діяльності за власним бажанням.
Голова Комітету Іонушас С.К. повідомив, що у зв’язку із перенесенням
розгляду питання про створення підкомітетів Комітету та з метою забезпечення
безперервності діяльності Комітету є пропозиція розглянути заяву народного
депутата України Бакумова О.С. на наступному засіданні Комітету.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бужанський М.А., Михайлюк Г.О.,
Павлюк М.В., Куницький О.О., Яцик Ю.Г., Іонушас С.К., Бакумов О.С.
Голова підкомітету Бакумов О.С. зазначив про конфлікт інтересів та
повідомив, що з метою уникнення конфлікту інтересів, він не прийматиме участі
у голосуванні.
ВИРІШИЛИ: Підтримати заяву народного депутата України
Бакумова О.С. про відкликання його з посади голови підкомітету з питань
кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради
України з питань правоохоронної діяльності за власним бажанням.
Проголосовано:

“за” – 14
“проти” – 0
“утрималось” – 0

Рішення прийнято
9.5 Член Комітету Бакумов О.С.
ознайомив членів Комітету із
підготовленим запитом до Президента України щодо інформування Комітету
про правовий статус 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).

8

Голова Комітету Іонушас С.К. звернув увагу, що Комітетом направлено
звернення до Президента України із цього питання та запропонував перенести
розгляд зазначеного питання на наступне засідання Комітету.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на наступне
засідання Комітету.
Проголосовано:

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

Рішення прийнято
9.6 Член Комітету Кива І.В. порушив питання щодо ситуації, яка сталася з
ним 1 листопада 2021 року на Столичному шосе, а саме затримання
працівниками Національної поліції України його автомобіля, яке тривало
близько трьох годин та запропонував звернутися до Міністерства внутрішніх
справ України з проханням провести перевірку викладених обставин та
змістовно поінформувати про підстави такого тривалого зупинення, а за
наявності законних підстав провести службове розслідування.
Стенограма засідання Комітету додається.
Голова Комітету

Іонушас С.К.

Секретар Комітету

С. Мінько

9

