
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  44 
 
 

   30    березня     2016 р. 

 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  

 

Присутні члени Комітету:  н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мосійчук І.В., н.д. 

Костенко П.П., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я., н.д. 

Бухарєв В.В., н.д. Дейдей Є.С., н.д. Король В.М., н.д. Мацола Р.М., н.д.                

Мисик В.Ю., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й., н.д. Соляр В.М. 
 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є.,  

Шпортько О.М., Баранець В.А., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Гнєтнєв М.К., 

Іськова Т.А., Карчемська Т.М., Соболевський І.В.,  Туренко О.М.  

 

Запрошені: 
 

народний депутат України – Логвинський Георгій Володимирович,   

народний депутат України – Найєм Мустафа - Масі, 

народний депутат України – Ар'єв Володимир Ігорович, 

Міністр внутрішніх справ України – Аваков Арсен Борисович. 

перший заступник Генерального прокурора України  - Севрук Юрій 

Григорович. 

заступник Голови Служби безпеки України  – Глуговський Михайло 

Васильович, 

заступник начальника 1-го наглядового відділу Головного слідчого 

управління ГПУ  – Балабан Руслан Миронович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Найєм Мустафа - Масі, 

народний депутат України – Ар'єв Володимир Ігорович, 
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народний депутат України – Євтушок Сергій Миколайович, 

народний депутат України – Лозовой Андрій Сергійович, 

народний депутат України – Яніцький Василь Петрович, 

перший заступник Генерального прокурора України  - Севрук Юрій 

Григорович, 

заступник Голови Служби безпеки України – Глуговський Михайло 

Васильович, 

заступник начальника 1-го наглядового відділу Головного слідчого 

управління ГПУ  – Балабан Руслан Миронович, 

перший заступник Голови Національної поліції України – Троян Вадим 

Анатолійович, 

заступник Голови - начальник Головного слідчого управління Національної 

поліції України  – Вакуленко Олександр Федорович, 

начальник правового департаменту Національної поліції України  – 

Жиденко Володимир Вікторович, 

перший Заступник Голови Державної пенітенціарної служби України  – 

Лейковський Петро Валерійович, 

директор департаменту охорони, нагляду і безпеки Державної 

пенітенціарної служби України  – Ільтяй Микола Петрович, 

начальник управління адміністративного провадження Адміністрації 

Державної прикордонної служби України - Пінчук Олександр Васильович, 

начальник відділу правового забезпечення Державної пенітенціарної служби 

України –  Мотлях Сергій Григорович, 

начальник відділу Головного департаменту з питань правоохоронної 

діяльності та протидії корупції Адміністрації Президента України – Антипов 

Микола Андрійович,  

заступник начальника Головного департаменту з питань правоохоронної 

діяльності та протидії корупції Адміністрації Президента України – Закорецький 

Олександр Віталійович, 

головний консультант міжвідомчого центру при РНБО  – Вітик Ігор 

Романович, 

член Антикорупційної Ради при Київському міському Голові  – Гриб Віталій 

В’ячеславович, 

експерт, кандидат наук – Автухов Костянтин Анатолійович, 

експерт місії Ради Європи  –Човган Вадим Олександрович. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення 

у прикордонній сфері», поданий народними депутатами України Логвинським 

Г.В., Сотник О.С. та іншими. (реєстр. №4114). Комітет головний. Перше 

читання. 
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2. Про проект Закону «Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про 

Національну поліцію" (щодо відповідності до статті 21 Закону України "Про 

центральні органи виконавчої влади")» (реєстр. № 3863), поданий народним 

депутатом України Найємом М.-М. Комітет головний. Перше читання. 

3. Про проект Закону «Про внесення змін до ст. 23 Закону України "Про 

Національну поліцію" (щодо уточнення деяких положень)» (реєстр. № 4294), 

поданий народним депутатом України Найємом М.-М. Комітет головний. 

Перше читання. 
4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування 

транспортних засобів», поданий народними депутатами України Ар’євим В.І., 

Геращенко А.Ю. та іншими. (реєстр. №3584). Комітет головний. Перше 

читання. 
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України (щодо удосконалення порядку застосування до 

засуджених заходів заохочення і стягнення)» (реєстр. №2251а).  Друге читання. 

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання 

покарань)» (реєстр. №2252а). Друге читання. 

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 93 Кримінально-

виконавчого кодексу України (щодо удосконалення гарантій права засуджених 

на відбування покарання за місцем проживання до засудження або місця 

постійного проживання родичів)» (реєстр. №2253а). Друге читання. 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок)» (реєстр. 

№2254а). Друге читання. 

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які 

утримуються в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань)» 

(реєстр. №2255а). Друге читання. 

10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

попереднє ув'язнення" (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи)» 

(реєстр. №2291а). Друге читання. 

11. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених)» 

(реєстр. №2685). Друге читання. 

12. Про заслуховування  керівників правоохоронних органів щодо ситуації, 

яка склалася з незаконним видобутком бурштину. 

 

 

  

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету на 30.03.2016 року. 
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Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Костенко П.П.  
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 30.03.2016 

року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

      
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ:  Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 

паркування транспортних засобів», поданий народними депутатами України 

Ар’євим В.І., Геращенко А.Ю. та іншими. (реєстр. №3584). Комітет головний. 

Перше читання. 
 

Доповіли:  н.д. Ар’єв В.І., н.д. Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – заст. зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Безбах Я.Я., н.д. 

Геращенко А.Ю., н.д. Король В.М., н.д. Мисик В.Ю., н.д. Соляр В.М.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні  за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 3 

     “утрималось” -  1 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у прикордонній сфері», поданий народними депутатами 

України Логвинським Г.В., Сотник О.С. та іншими. (реєстр. №4114). Комітет 

головний. Перше читання. 
 

Доповів:  н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб‘єктів права законодавчої 

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 



 5 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо удосконалення порядку 

застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення)» (реєстр. №2251а).  

Друге читання. 
 

Доповіли: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Врахувати пропозицію народного депутата України 

Мірошниченка Ю.Р.: «Замість абзацу такого змісту: «клопотати про виклик 

свідків та задавати їм питання» у частині 7 поправки № 32 до статті 134 КВК 

записати таку редакцію: «подавати клопотання не пізніш як за 24 години до 

визначеного часу засідання про залучення до засідання дисциплінарної комісії 

осіб, чия присутність є доцільною для встановлення обставин вчинення 

правопорушення та визначення міри відповідальності», яка змістовно увійде до 

абзацу шостого пункту 2 частини другої статті 134 КВК України в редакції 

проекту». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України.  
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов 

виконання покарань)» (реєстр. №2252а). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А.  
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” -  0 

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 93 

Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо удосконалення гарантій права 

засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або 

місця постійного проживання родичів)» (реєстр. №2253а). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінальної відповідальності 

жінок)» (реєстр. №2254а). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

VII. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, 

які утримуються в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань)» 

(реєстр. №2255а). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
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VIIІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України "Про попереднє ув'язнення" (щодо імплементації окремих 

стандартів Ради Європи)» (реєстр. №2291а). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Врахувати пропозиції народного депутата України 

Мірошниченка Ю.Р.: 

«1) Доповнити пункт 1 Прикінцевих положень Закону такими абзацами: 

  - пункт 3 Закону (зміни до статті 11) щодо збільшення норми площі камер 

для однієї, взятої під варту особи з 2,5 кв.м. на не менше 4 кв.м., вагітних жінок 

та жінок з дитиною не менше 4,5 кв.м., набирає чинності з 1 січня 2018 року, 

оскільки потребує додаткових витрат з Державного бюджету та певного часу на 

реконструкцію установ попереднього ув’язнення;  

  - пункти 5, 6 Закону (статті 13, 131) щодо телефонних дзвінків та доступу до 

глобальної мережі Інтернет осіб, взятих під варту, які набирають чинності з 1 

січня 2017 року, оскільки потребують додаткового фінансування для закупівель 

відповідного обладнання, телефонів, меблів, оргтехніки, додаткового 

облаштування необхідних приміщень та підключення Інтернету.  

     2)  Статті 12 та 13 законопроекту, де йдеться про індивідуальну оцінку 

ризиків, доповнити словами «та пропорційного» у відповідних відмінках». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІX. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання 

засуджених)» (реєстр. №2685). Друге читання. 

 

Доповіли: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Врахувати пропозицію народного депутата України 

Мірошниченка Ю.Р. такого змісту: «У проекті № 2685 поправку № 17 до 

частини восьмої статті 134 КВК України викласти у такій редакції: «8.  

Поміщення засуджених у дільницю посиленого контролю здійснюється з 

дотриманням процедури зазначеної у статтях 134, 135 цього Кодексу», 

оскільки ідентичні за змістом пропозиції народного депутата України 
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Мірошниченка Ю.Р. враховані в змінах до статті 135 КВК України 

законопроекту № 2251а, який Комітетом рекомендовано Верховній Раді України 

прийняти у другому читанні та в цілому як Закон України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

X. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення зміни до статті 15 Закону 

України "Про Національну поліцію" (щодо відповідності до статті 21 Закону 

України "Про центральні органи виконавчої влади")» (реєстр. № 3863), поданий 

народним депутатом України Найємом М.-М. Комітет головний. Перше 

читання. 

 

Доповіли:  н.д. Найєм М.-М., н.д. Король В.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мисик В.Ю., н.д. 

Геращенко А.Ю., н.д. Развадовський В.Й., н.д. Кожем’якін А.А., І-й заст. Голови 

Нацполіції  Троян В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект в першому читанні за основу з урахуванням пропозиції 

першого заступника Голови Комітету Паламарчука М.П. щодо доповнення 

частини першої статті 15 Закону України «Про Національну поліцію» абзацом 

другим такого змісту: 

«Чисельність територіальних органів поліції охорони та міжрегіонального 

територіального органа поліції охорони, якому вони підпорядковані, не входить 

до граничної чисельності поліції та визначається керівником Національної 

поліції з урахуванням укладених договорів охорони та утримуються за рахунок 

коштів отриманих за договорами охорони, а також інших джерел не заборонених 

законом». 
 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до ст. 23 Закону 

України "Про Національну поліцію" (щодо уточнення деяких положень)» 

(реєстр. №4294), поданий народним депутатом України Найємом М.-М. 

Комітет головний. Перше читання. 
 

Доповіли:  н.д. Найєм М.-М., н.д. Король В.М. 
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Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В. 
 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу та в 

цілому як Закон України. 
 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ХІІ. СЛУХАЛИ: Про заслуховування  керівників правоохоронних органів 

щодо ситуації, яка склалася з незаконним видобутком бурштину. 

 

Доповів:  н.д. Мосійчук І.В. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я., н.д. 

Костенко П.П., н.д. Лозовий А.С., н.д. Євтушок С.М., н.д. Яніцький В.П., н.д. 

Соляр В.М., н.д. Кожем’якін А.А., І-й заст. Генпрокурора Севрук Ю.Г., заст. 

Голови СБУ Глуговський М.В., І-й заст. Голови Нацполіції Троян В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підготувати та подати до Верховної Ради України проект 

Постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з 

питань розслідування фактів та обставин незаконного видобутку бурштину в 

Україні» до складу якої пропонується обрати 13 народних депутатів, з 

урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій 

(депутатських груп). 

2. Рекомендувати обрати Головою Тимчасової слідчої комісії Верховної 

Ради України з питань розслідування фактів та обставин незаконного видобутку 

бурштину в Україні народного депутата України Євтушка С.М., заступником 

Голови ТСК – народного депутата України Яніцького В.П. 

3. Постійно здійснювати аналіз діяльності правоохоронних органів та їх 

службових осіб щодо запобігання, протидії та припинення незаконного видобутку 

бурштину, зокрема в Рівненській, Волинській та Житомирській областях.  

 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

3. РІЗНЕ.  

 

І. СЛУХАЛИ: Про кадрові питання секретаріату Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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Доповів:  н.д. Кожем‘якін А.А. 

Супроводження матеріалів – зав. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради 

України В.Гройсмана внести зміни до штатного розпису секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності, перетворивши посаду консультанта на посаду старшого консультанта 

та посаду спеціаліста 1-ї категорії на посаду консультанта. 

2. На підставі зазначеного вище та частини четвертої статті 55 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» внести подання першому 

заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України Слишинскому В.І. про 

призначення: 

 - Зуйок Лариси Михайлівни на посаду старшого консультанта 

секретаріату Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності; 

- Ільтьо Євгенії Сергіївни на посаду консультанта секретаріату Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; 

-  Диби Ольги Анатоліївни на посаду консультанта секретаріату Комітету 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (на час 

відпустки по догляду за дитиною Ільтьо Є. С.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

  

 

 

Голова Комітету        А.Кожем’якін  
 

 
Секретар Комітету                А.Геращенко 


