Комітет з питань правоохоронної діяльності

89
17 листопада

2021 р.

м. Київ
вул. Садова, 3а,
(кімн. 727)
15 год. 00 хв.

Головує: Голова Комітету Іонушас С.К.
Присутні члени Комітету: Мамка Г.М., Павлюк М.В., Медяник В.А.,
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., Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Осадчук А.П., Данілов В.Б., Михайлюк Г.О.,
Мамоян С.Ч., Устінова О.Ю.
Присутні працівники секретаріату Комітету: в.о. керівника
секретаріату Комітету Баранець В.А., заступники керівника секретаріату:
Карчемська Т.М., головні консультанти: Грицак П.А., Сміян І.І.,
Герасименко І.В., Ільтьо Є.С., старший консультант: Диба О.А.
Запрошені:
Народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики –
Гетманцев Данило Олександрович
Директор Бюро економічної безпеки України – Мельник Вадим Іванович
В. о. Директора Державного бюро розслідувань – Сухачов Олексій
Олексанрович
Заступник Директора Державного бюро розслідувань – Соколов
Олександр Володимирович

Керівник Управління правового
розслідувань – Халанчук Олена Сергіївна

забезпечення

Державного

бюро

Присутні:
Народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович
Народний депутат України – Скороход Анна Костянтинівна
Директор Бюро економічної безпеки України – Мельник Вадим Іванович
В. о. Директора Державного бюро розслідувань – Сухачов Олексій
Олексанрович
Заступник Директора Державного бюро розслідувань – Соколов
Олександр Володимирович
Заступник Міністра внутрішніх прав України – Драп’ятий Богдан
Євгенович
Керівник Управління правового забезпечення Державного бюро
розслідувань – Халанчук Олена Сергіївна
Начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції
України – Бурлака Владислав Васильович
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 кодексу України
щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються
проведення профілактичних щеплень (реєстр. № 6084), поданий Кабінетом
Міністрів України. Друге читання
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань
(реєстр. № 5305), поданий народними депутатами Яцик Ю.Г., Медяником В.А.
та іншими. Друге читання.
5. Про інформацію директора Бюро економічної безпеки України
Вадима Мельника щодо створення Бюро економічної безпеки України та
готовності до розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на
функціонування економіки держави.
6. Питання включення народних депутатів України до складу
підкомітетів Комітету.
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7. Про проекти законів для включення до порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України IX скликання:
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо посилення авторитету адвокатури (реєстр. №6206);
про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
авторитету адвокатури (реєстр. № 6207);
про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (щодо посилення відповідальності за перевищення
встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених
пунктах) (реєстр. №6214);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо усунення дискримінації вантажовідправника за
порушення вимог вагового контролю (реєстр. №6222);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення (реєстр. №6246);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності за правопорушення у
сфері пожежної безпеки (реєстр. №6280);
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення
експертизи (реєстр. №6285);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо удосконалення правових засад діяльності Національної
гвардії України (реєстр. №6292);
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної
та кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними
послугами (реєстр. №6295).
8. Різне
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 17 листопада
2021 року.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
Член Комітету Бакумов О.С. звернувся з пропозицією включити до порядку
денного засідання Комітету питання про здійснення робочої поїздки членів
Комітету до міста Харкова.
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Член Комітету Арешонков В.Ю. звернувся з пропозицією змінити
черговість розгляду питання № 5 порядку денного.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
17 листопада 2021 року із внесеними пропозиціями.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 18 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.
Доповідає: н.д. Лубінець Д.В., Дануца О.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак Павло
Анатолійович
В обговоренні взяли участь: заступник Міністра внутрішніх прав України
Драп’ятий Б.Є., н.д. Мамка Г.М.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
кримінальної відповідальності за торгівлю людьми» (реєстр. № 5134) повернути
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 17
“проти” – 0
“утрималось” – 2

(У голосуванні приймали участь 19 членів 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.
Доповідає: н.д. Дануца О.А.
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Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак Павло
Анатолійович
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «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) повернути суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – 15
“проти” – 0
“утрималось” – 3

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
3) СЛУХАЛИ: Про інформацію директора Бюро економічної безпеки
України Вадима Мельника щодо створення Бюро економічної безпеки України
та готовності до розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на
функціонування економіки держави.
Доповідає: Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник.
Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Карчемська
Тетяна Миколаївна
В обговоренні взяли участь: н.д. Неклюдов В.М., Павлюк М.В., Мамка Г.М.,
Яцик Ю.Г., Кива І.В., Захарченко В.В.
Інформацію заслухано
Пропозиція Заступника Голови Комітету Мамки Г.М. звернутися з листом
від Комітету до Кабінету Міністрів України щодо оперативного сприяння
початку роботи Бюро економічної безпеки України, зокрема присвоєння
юридичної адреси.
4) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро
розслідувань» (реєстр. № 5305). Друге читання.
Доповідає: н.д. Алєксєєв С.О., В. о. Директора Державного бюро
розслідувань Сухачов Олексій Олексанрович
Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Карчемська
Тетяна Миколаївна
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В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., Бужанський М.А.,
Мамка Г.М., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Яцик Ю.Г., Арешонков В.Ю.
в.о. Директора Державного бюро розслідувань Сухачов О.О., заступник
Директора Державного бюро розслідувань Соколов О.В.
Голова Комітету Іонушас С.К. нагадав членам Комітету про проведення
комітетських слухань 01 грудня 2021 року на тему: «Діяльність Державного
бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань
завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина».
Голова Комітету Іонушас С.К. поставив на голосування поправки №59 та 61
народного депутата України Яцик Ю.Г., оскільки підкомітетом рішення не
прийнято по зазначених поправках.
1) врахувати поправку № 59 (порівняльна таблиця станом на 17.11.2021 р.);
Проголосовано:

“за” – 10
“проти” – 0
“утрималось” – 6

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
Рішення прийнято, поправку враховано.
2) врахувати поправку № 61 (порівняльна таблиця станом на 17.11.2021 р.);
Проголосовано:
“за” – 2
“проти” – 0
“утрималось” – 11
(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
Рішення не прийнято, поправку відхилено
Голова Комітету Іонушас С.К. поставив на підтвердження поправки №64,
65, 66 та на голосування поправки Комітету.
3) поставити на підтвердження поправку № 64 (порівняльна таблиця станом
на 17.11.2021 р.) н.д. Монастирського Д.А. та Павлюка М.В. підкомітетом
вона врахована;
Проголосовано:
“за” – 13
“проти” – 1
“утрималось” – 3
(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
Рішення прийнято
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4) поставити на підтвердження поправку № 65 (порівняльна таблиця станом
на 17.11.2021 р.) н.д. Яцик Ю.Г., підкомітетом вона врахована;
Проголосовано:

“за” – 12
“проти” – 1
“утрималось” – 3

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
Рішення прийнято
5) поставити на підтвердження поправку № 66 (порівняльна таблиця станом
на 17.11.2021 р.) н.д. Медяника В.А., підкомітетом вона врахована;
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 0
“утрималось” – 5

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
Рішення прийнято
6) доповнити порівняльну таблицю поправками Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з
врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати
Верховній Раді України прийняти проект Закону України та рекомендувати
Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності
Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5305) у другому читані та в цілому
як Закон з відповідним техніко-юридичним доопрацюванням.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0
(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету)
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5) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів,
що стосуються проведення профілактичних щеплень» (реєстр. № 6084). Друге
читання.
Доповідає: н.д. Іонушас С.К.
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Євгенія Сергіївна
В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., Мамка Г.М.,
Бужанський М.А., Устінова О.Ю. (підключилась он-лайн), Павлюк М.В.,
Неклюдов В.М.
1) доповнити порівняльну таблицю новою поправкою № 73 такого змісту:
«Статтю 3213 Кримінального кодексу України доповнити новою частиною
четвертою такого змісту:
4. Особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних
хвороб звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно
заявила про ці факти органу, службова особа якого згідно із законом наділена
правом повідомляти про підозру, до отримання таким органом інформації про це
кримінальне правопорушення з інших джерел».
Проголосовано:

“за” – 10
“проти” – 1
“утрималось” – 3

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету)
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з
врахованими та відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати
Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за
підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень»
(реєстр. № 6084) у другому читанні та в цілому як Закон з пропозицією
Комітету.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету)
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6) СЛУХАЛИ: Питання включення народних депутатів України до складу
підкомітетів Комітету.
Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович
Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець
Володимир Анатолійович
УХВАЛИЛИ:
1. Включити народного депутата України – члена Комітету з питань
правоохоронної діяльності Дануцу О.А. до складу підкомітету з питань
кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань
правоохоронної діяльності.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету)
Рішення прийнято
2. Створити у складі Комітету з питань правоохоронної діяльності
підкомітет з питань охоронної і детективної діяльності та обрати народного
депутата України Галушка Миколу Леонідовича – головою підкомітету з питань
охоронної і детективної діяльності.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету)
Рішення прийнято
7) СЛУХАЛИ: Про здійснення робочої поїздки членів Комітету до міста
Харкова 22 листопада 2021 року, під час якої буде проведено позачергове
засідання Комітету у режимі відеоконференції.
Доповідає: н.д. Бакумов О.С., Куницький О.О.,
Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець
Володимир Анатолійович
В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., Устінова О.Ю.,
Павлюк М.В.
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ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію члена Комітету Бакумова О.С.
щодо здійснення робочої поїздки членів Комітету до міста Харкова 22 листопада
2021 року, під час якої буде проведено позачергове засідання Комітету у режимі
відеоконференції.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету)
Рішення прийнято
8) Різне
8.1 Народний депутат України Скороход А.К. звернулася до членів Комітету
з пропозицією провести закрите засідання Комітету та розглянути питання про
стан досудового розслідування кримінального провадження щодо загибелі
народного депутата України Антона Полякова.
Голова Комітету поінформував н.д. Скороход А.К., що Комітетом
направлено лист до Міністерства внутрішніх справ України про стан досудового
розслідування зазначеного кримінального провадження, з результатами розгляду
зазначеного звернення членів Комітету та н.д. Скороход А.К. буде повідомлено
додатково.
8.2 Заступник голови Комітету Павлюк М.В. запропонував членам Комітету
звернутися із запитом до Президента України щодо інформування Комітету про
правовий статус 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” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету)
Рішення прийнято
8.3 Голова підкомітету Яцик Ю.Г. звернулась до Голови Комітету з
проханням направити від Комітету звернення до Офісу Генерального прокурора
щодо розгляду можливості зміни підслідності в ряді кримінальних проваджень
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по харчуванню на ВП «Запорізька АЕС» де фігурує ТОВ «Комбінат
громадського харчування АЕС».
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету)
Рішення прийнято
Стенограма засідання Комітету додається.
Голова Комітету

Іонушас С.К.

Секретар Комітету

С. Мінько
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