Комітет з питань правоохоронної діяльності

92
15 грудня 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.,
Михайлюк Г.О., Медяник В.А., Мінько С.А., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю.,
Бакумов О.С., Бородін В.В., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Данілов В.Б.,
Дануца О.А., Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Кива І.В., Колєв О.В., Куницький
О.О., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.
Відсутні члени Комітету: Мамоян С.Ч.
Присутні працівники секретаріату Комітету: в.о. керівника
секретаріату Комітету Баранець В.А., заступники керівника секретаріату:
Карчемська Т.М., Шпортько О.М., головні консультанти: Грицак П.А.,
Булаш М.П., Сміян І.І., Герасименко І.В., Гільченко Л.М., Ільтьо Є.С., старший
консультант: Диба О.А.
Запрошені:
Народний депутат України – Маслов Денис Вячеславович
Присутні:
Народний депутат України – Маслов Денис Вячеславович
Народний депутат України – Фролов Павло Валерійович
Народний депутат України – Мошенець Олена Володимирівна

Заступник Міністра внутрішніх прав України – Драп’ятий Богдан
Євгенович
Радник Міністра внутрішніх прав України – Геращенко Антон Юрійович
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації
контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного
декларування товарів (реєстр. № 5420), поданий Президентом України
(визначено Президентом як невідкладний). Друге читання.
2. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих
судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення (реєстр. № 5490),
поданий Кабінетом Міністрів України. Друге читання.
3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
щодо
усунення
дискримінації
вантажовідправника за порушення вимог вагового контролю (реєстр. № 6222),
поданий народними депутатами України Арешонковим В.Ю., Поляком В.М. та
іншими. Перше читання.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою
дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів (реєстр. №5798), поданий народними депутатами України
Масловим Д.В., Фроловим П.В. та іншими. Перше читання.
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою
дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів (реєстр. №5798-1), поданий народним депутатом України
Устіновою О.Ю. Перше читання.
6. Про включення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради
України IX скликання проектів законів України:
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення
деяких положень, пов'язаних з порядком призначення та проведення експертизи
(реєстр. №6285-1);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для протидії проявам
дискримінації (реєстр. №6327-1);
про внесення змін до статті 130 Кримінального кодексу України щодо
зменшення стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ
(реєстр. №6365);
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про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального
процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення
законодавства у сфері громадянства (реєстр. №6372);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо пом'якшення адміністративної відповідальності за
порушення встановленого порядку переобладнання транспортного засобу для
роботи на газовому моторному паливі або альтернативних видах рідкого і
газового палива (реєстр. №6379);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за
порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь (реєстр. №6397);
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розслідування
авіаційних подій та інцидентів в цивільній авіації та Національного бюро
розслідування авіаційних подій (реєстр. №6410).
7. 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 15 грудня 2021
року.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на
15 грудня 2021 року.
Проголосовано:

“за” – 17
“проти” – 0
“утрималось” – 1

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо
криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також
недостовірного декларування товарів» (реєстр. № 5420). Друге читання.
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Доповідає: член Комітету Бакумов Олександр Сергійович, Заступник
голови Комітету – Павлюк Максим Васильович,
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак Павло
Анатолійович
Члени Комітету Бужанський М.А. та Устінова О.Ю. запропонували
визначити доповідачем по законопроекту реєстр.№ 5420 від Комітету на
пленарному
засіданні
Верховної
Ради
України
члена
Комітету
Бакумова Олександра Сергійовича.
В обговоренні взяли участь: Мамка Г.М., Осадчук А.П., Бакумов О.С.
Голова Комітету Іонушас С.К. поставив на голосування пропозицію
підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності
доповнити порівняльну таблицю пропозиціями (поправками) членів комітету
такого змісту:
“1. Статтю 201 викласти в такий редакції:
«Стаття 201. Контрабанда культурних цінностей та зброї
1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних
цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних
матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або
бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, –
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою,
раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням
службового становища, –
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. У статтях 201, 201-1, 201-2, 201-3, 305 цього Кодексу під
переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди поза
митним контролем слід розуміти переміщення предметів контрабанди поза
місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для
нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним звільненням від
митного контролю.
2. У статтях 201, 201-1, 201-2, 201-3, 305 цього Кодексу під переміщенням
через митний кордон України предметів контрабанди з приховуванням від
митного контролю слід розуміти переміщення предметів контрабанди з
використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або
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способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам
вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення
товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом,
а так саме подання документів цьому органу (крім митних режимів експорту та
транзиту), що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги
(з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і
транспортування) або кількості, країни походження, відправника або
одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві
відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та його митної вартості,
що призвело або могло призвести до неправомірного звільнення від сплати
митних платежів або зменшення їх розміру.
3. Для цілей статей 201, 201-1, 201-2, 201-3 цього Кодексу під особою,
раніше судимою за контрабанду слід розуміти особу, що має судимість, за
вчинення злочину передбаченого статтями 201, 201-1, 201-2, 201-3, 305 цього
Кодексу».
2. Назву, частини першу та другу статті 201-1 викласти в такий редакції:
«Стаття 201-1. Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев
1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів
або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів
необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі
митної території України, 2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою,
раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням
службового становища, або у великому розмірі, - ».
3. Частини першу та другу статті 201-2 викласти в такий редакції:
«1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім
підакцизних товарів та електричної енергії), вчинена у значному розмірі, –
2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою,
раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням
службового становища, або у великому розмірі, - ».
4. Частини першу та другу статті 201-3 викласти в такий редакції:
«1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних
товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі, –
2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою,
раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням
службового становища, або у великому розмірі, - ».
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5. Зміни до статті 216 КПК викласти в такий редакції:
«У статті 216:
у частині другій цифри «201-1» виключити;
підпункт перший частини третьої після цифр «200», доповнити цифрами
«201-1, 201-2, 201-3»
Проголосовано:

“за” – 18
“проти” – 0
“утрималось” – 4

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету)
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та
Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації
контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного
декларування товарів» (реєстр. № 5420) у другому читанні та в цілому як
Закон з пропозиціями Комітету.
Проголосовано:

“за” – 18
“проти” – 0
“утрималось” – 4

(У голосуванні приймали участь 22 члени Комітету)
Голова Комітету Іонушас С.К. за пропозицією члена Комітету
Бужанського М.А. запропонував провести восени 2022 року аналіз
правозастосування законопроекту реєстр. № 5420.
2) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих
судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 5490).
Друге читання.
Доповідає: Заступник голови Комітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Карчемська
Тетяна Миколаївна
В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Бужанський М.А.,
Устінова О.Ю., Мошанець О.В., Яцик Ю.Г.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
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правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду
справ про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 5490) у другому читані
та в цілому як Закон.
Проголосовано:

“за” – 18
“проти” – 0
“утрималось” – 2

(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету)
3) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
щодо
усунення
дискримінації
вантажовідправника за порушення вимог вагового контролю (реєстр. № 6222).
Перше читання.
Доповідає: Народний депутат України Арешонков Володимир Юрійович,
Заступник голови Комітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Сміян Ірина Іванівна
Член Комітету Устінова О.Ю. звернулась до Голови Комітету з проханням
розглянути комплексно законопроект реєстр. № 6222 та № 6158, оскільки вони
стосуються однієї сфери регулювання.
В обговоренні взяли участь: н.д. Устінова О.Ю., Куницький О.О.,
Мамка Г.М., Медяник В.А., Павлюк М.В., Арешонков В.Ю.
Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував включити до порядку денного
наступного засідання Комітету законопроект реєстр. № 6158.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо усунення дискримінації вантажовідправника за
порушення вимог вагового контролю (реєстр. № 6222) за основу.
Проголосовано:

“за” – 18
“проти” – 0
“утрималось” – 3

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету)
4) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою
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дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів (реєстр. №5798). Перше читання.
Голова Комітету Іонушас С.К. запропонував членам Комітету провести
обговорення законопроектів реєстр. № 5798, 5798-1 та прийняття рішення
шляхом голосування щодо кожного проекту Закону України.
Доповідає: н.д. Маслов Денис Вячеславович, Фролов Павло Валерійович,
Заступник голови Комітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Євгенія
Сергіївна
В обговоренні взяли участь: н.д. Куницький О.О., Яцик Ю.Г.,
Маслов Д.В., Павлюк М.В., Устінова О.Ю., Медяник В.А., Арешонков В.Ю.,
Мамка Г.М., Осадчук А.П., Неклюдов В.М., Бакумов О.С., Фролов П.В.
Драп’ятий Б.Є. – Заступник міністра внутрішніх справ України,
Геращенко А.Ю. – Радник міністра внутрішніх справ України.
Заступник голови Комітету Медяник В.А. звернувся до представників
Міністерства внутрішніх справ України щодо забезпечення участі керівництва
Національної поліції України та Департаменту патрульної поліції України під
час підготовки законопроекту до другого читання.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та
дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів
(реєстр. №5798) за основу.
Проголосовано:

“за” – 12
“проти” – 4
“утрималось” – 5

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету)
5) СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою
дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів (реєстр. №5798-1). Перше читання.
Доповідає: н.д. Устінова Олександра Юріївна, Заступник голови Комітету
– Медяник В’ячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Євгенія
Сергіївна
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та
дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів»
(реєстр. №5798-1) відхилити.
Проголосовано:
“за” – 11
“проти” – 0
“утрималось” – 0
(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету)
6) СЛУХАЛИ: Про включення до порядку денного шостої сесії Верховної
Ради України IX скликання проектів законів України:
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення
деяких положень, пов'язаних з порядком призначення та проведення експертизи
(реєстр. №6285-1);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України для протидії проявам
дискримінації (реєстр. №6327-1);
про внесення змін до статті 130 Кримінального кодексу України щодо
зменшення стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ
(реєстр. №6365);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального
процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення
законодавства у сфері громадянства (реєстр. №6372);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо пом'якшення адміністративної відповідальності за
порушення встановленого порядку переобладнання транспортного засобу для
роботи на газовому моторному паливі або альтернативних видах рідкого і
газового палива (реєстр. №6379);
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за
порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь (реєстр. №6397);
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розслідування
авіаційних подій та інцидентів в цивільній авіації та Національного бюро
розслідування авіаційних подій (реєстр. №6410).
Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович
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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. № 6285-1, 6327-1, 6365, 6372, 6379, 6397, 6410.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету)
7) СЛУХАЛИ Пропозиції до Плану законопроектної роботи Верховної
Ради України на 2022 рік.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
Супроводження матеріалів — в.о. керівника секретаріату Комітету
Баранець В.А., заст. кер. секретаріату Шпортько О.М.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Пропозиції до Плану законопроектної роботи
Верховної Ради України на 2022 рік.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету).
8) СЛУХАЛИ Заява народного депутата України – Заступника голови
Комітету Мамки Г.М. про включення його до складу наступних підкомітетів:
- з питань діяльності органів прокуратури;
- з питань діяльності органів правопорядку;
- з питань законодавства про адміністративні правопорушення;
- з питань охоронної і детективної діяльності;
- з питань організації охорони громадської безпеки і порядку.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
Супроводження матеріалів — в.о. керівника секретаріату Комітету
Баранець В.А.
ВИРІШИЛИ: Включити народного депутата України – Заступника голови
Комітету Мамку Г.М. до складу всіх вищезазначених підкомітетів.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
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“утрималось” – 0
(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).
9) СЛУХАЛИ Щодо технічного узгодження назв підкомітетів у зв’язку з
утворенням підкомітету з питань охоронної і детективної діяльності.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
Супроводження матеріалів — в.о. керівника секретаріату Комітету
Баранець В.А.
ВИРІШИЛИ: У зв’язку з утворенням нового підкомітету з питань
охоронної і детективної діяльності назву підкомітету з питань законодавства про
адміністративні правопорушення, охоронної і детективної діяльності викласти в
такій редакції: «Підкомітет з питань законодавства про адміністративні
правопорушення».
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).
10) СЛУХАЛИ Про розгляд листа голови підкомітету Дануци О.А., в
якому пропонується нагородити Грамотою Комітету з питань правоохоронної
діяльності працівника прокуратури Левицьку Уляну Іванівну.
Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К.
Супроводження матеріалів — в.о. керівника секретаріату Комітету
Баранець В.А.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови підкомітету Дануци О.А.
щодо нагородження Грамотою Комітету з питань правоохоронної діяльності
працівника прокуратури Левицьку Уляну Іванівну.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).
11) РІЗНЕ
11.1 Про затвердження розкладу засідань Комітету у січні 2022 року.
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Доповів: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович
Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С. зазначив, що на наступному
засіданні Комітету доцільно було б розглянути окремим питанням ухвалення
рекомендацій за наслідками виїзного засідання Комітету, що відбулося
22.11.2021 року у Харкові.
ВИРІШИЛИ: Провести наступне засідання Комітету в перший
пленарний тиждень роботи Верховної Ради України з урахуванням пропозицій
члена Комітету Устінової О.Ю.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету)
11.2 Народний депутат України Сухов Олександр Сергійович звернувся до
членів Комітету щодо бездіяльності, за його твердженням, співробітників
другого слідчого відділу ДБР у Донецькій та Луганській областях та
неналежного процесуального керівництва з боку прокуратури Луганської
області при проведенні досудового розслідування в межах кримінального
провадження № 62021050020000101. Голова Комітету Іонушас С.К.
поінформував про направлення від Комітету звернення до правоохоронних
органів для відповідного реагування в межах, установлених законом.
11.3 Член Комітету Кива І.В. звернувся до Голови Комітету з проханням
направити від Комітету звернення до правоохоронних органів щодо ситуації, яка
мала місце 10 грудня 2021 року за участі Заступника міністра внутрішніх справ
О. Гогілашвілі, наявність у нього діючого паспорта громадянина Російської
Федерації та з інших питань.
11.4 Заступник голови Комітету Мамка Г.М. звернувся до Голови Комітету
з проханням направити від Комітету звернення до Офісу Генерального
прокурора щодо можливого неналежного здійснення досудового розслідування
кримінального провадження за фактом смерті хірурга і військовослужбовця
Олега Бенци з міста Тернополя.
Стенограма засідання Комітету додається.
Голова Комітету

Іонушас С.К.

Секретар Комітету

С. Мінько
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