До реєстр. № 4002 від 01.09.2020

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правоохоронної діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітетом з питань правоохоронної діяльності за дорученням Голови
Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 01 вересня 2020 року на засіданні
30 вересня 2020 року (протокол № 45) розглянуто проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення
відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист
національної безпеки і територіальної цілісності України» (реєстр. № 4002),
поданий народними депутатами України Монастирським Д.А., Мінько С.А. та
іншими.
Метою законопроекту є законодавче закріплення здійснення контролю і
нагляду за дотриманням законодавства про санкції і запровадження
фінансової та кримінальної відповідальності за порушення встановлених
обмежувальних заходів (санкцій).
Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується:
встановити кримінальну відповідальність за умисне порушення вимог
законодавства щодо застосування спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій);
внести зміни до ст. ст. 96-3 та 96-9 Кримінального кодексу України,
якими запровадити можливість застосування заходів кримінально-правового
характеру до юридичних осіб у випадку вчинення їх уповноваженою особою
від імені та в інтересах відповідної юридичної особи кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 209-2 Кримінального кодексу України;
покласти функції нагляду і контролю за дотриманням законодавства про
санкції на спеціально уповноважений державний орган, визначений Кабінетом
Міністрів України, та запровадити фінансову відповідальність за порушення
законодавства про санкції.
Народні депутати України – члени Комітету вважають, що реалізація
законопроєкту
дозволить
удосконалити
законодавче
регулювання
застосування санкцій щодо суб'єктів, які створюють загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності
України, сприяють терористичній діяльності, порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства та держави.
Під час обговорення було зосереджено увагу на тому, що під час
підготовки зазначеного законопроекту до другого читання необхідно
ґрунтовно опрацювати розмір санкцій у запропонованій редакції статті 209-2

Кримінального кодексу України та інші зауваження, які надійшли від
правозастосовних органів.
Заслухавши інформацію підкомітету, всебічно обговоривши питання,
Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму,
діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України»
(реєстр. № 4002), за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу.
Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності Монастирського Д.А.
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної
Ради України та проект Постанови Верховної Ради України додаються.
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