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До реєстр. № 6321
від 10.04.2017









Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо порядку відвідування установ виконання покарань деякими категоріями осіб)», внесений народним депутатом України Мисиком В.Ю. (реєстр. № 6321 від 10.04.2017), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від        11 квітня 2017 року Комітет на засіданні 24 травня 2017 року (протокол        № 80) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо порядку відвідування установ виконання покарань деякими категоріями осіб)», внесений народним депутатом України Мисиком В.Ю. (реєстр. № 6321 від 10.04.2017), на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Основною метою проекту Закону, як зазначає автор, є усунення випадків зловживань своїми повноваженнями зі сторони осіб, які раніше відбували покарання в установі виконання покарання і наразі відвідують цю установу в спрощеному порядку, передбаченому частинами першою та третьою статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України. 
У поданому законопроекті пропонується доповнити статтю 24 Кримінально-виконавчого кодексу України новою частиною другою, передбачивши, що «спеціально уповноважені представники посадових осіб, визначених частиною першою даної статті, у тому числі помічники-консультанти народних депутатів України, представники засобів масової інформації мають право відвідувати установу виконання покарань, в якій вони відбували покарання, лише на загальних підставах та в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті. На таких осіб не поширюються повноваження, передбачені частиною четвертою даної статті», у зв’язку з чим вважати чинні частини другу – сьому цієї статті відповідно третьою – восьмою.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет звернув увагу на те, що проект Закону (реєстр. № 6321 від 10.04.2017) внесено на реєстрацію з дотриманням вимог частин першої та другої статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, та електронним файлом. Водночас, по суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
Чинною частиною першою статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України визначено, що спеціально уповноважені представники посадових осіб, в тому числі, зокрема, і помічники-консультанти народних депутатів України, мають право без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням – у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації). Новою запропонованою частиною другою статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України у законопроекті пропонується змінити порядок для спеціально уповноважених представників посадових осіб, у тому числі помічників-консультантів народних депутатів України, представників засобів масової інформації відвідування установ виконання покарань, в яких вони відбували покарання.
Комітет звернув увагу на те, що у разі прийняття запропонованої новели виникне певне протиріччя між першою і другою частинами зазначеної статті Кримінально-виконавчого кодексу України. Так, новою частиною другою передбачається виокремлення спеціально уповноважених представників посадових осіб, визначених частиною першою зазначеної статті, в тому числі помічників-консультантів народних депутатів України та представників засобів масової інформації, які відбували покарання у відповідній установі, мають право відвідувати таку установу лише на загальних підставах та в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті. Комітет зауважив, що всі наступні частини цієї статті в контексті відвідування установ виконання покарань, зокрема спеціально уповноваженими представниками посадових осіб та представниками засобів масової інформації, а саме безперешкодно, без обмеження в часі, із забезпечення максимального сприяння працівниками та адміністраціями виконання покарань пересуватися територією установ (частини третя),  набуття ними своїх повноважень (частини четверта) містять посилання саме на частину першу статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України, до якої, як вже зазначалось змін не запропоновано. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо порядку відвідування установ виконання покарань деякими категоріями осіб)», внесений народним депутатом України Мисиком В.Ю. (реєстр. № 6321 від 10.04.2017), і направити його до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник
Голови Комітету						     	П.В.Пинзеник

