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   18    травня     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. Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д. 

Дейдей Є.С., н.д. Король В.М., н.д. Котвіцький І.О., н.д. Мацола Р.М., н.д.                

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

Шенцев Д.О. 
 

 

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

Шпортько О.М., Баранець В.А., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Іськова Т.А., 

Карчемська Т.М., Роденко М.Ю.,  Туренко О.М.  

 

Запрошені: 
 

народний депутат України - Дмитренко Олег Миколайович, 

народний депутат України - Гарбуз Юрій Григорович, 

народний депутат України - Заставний Роман Йосипович , 

народний депутат України - Дідич Валентин Володимирович, 

народний депутат України - Парасюк Володимир Зіновійович, 

народний депутат України - Мураєв Євгеній Володимирович, 

народний депутат України - Денисенко Анатолій Петрович, 

народний депутат України - Поляков Максим Анатолійович,  

народний депутат України - Петренко Олег Миколайович, 

народний депутат України - Алексєєв Ігор Сергійович, 

народний депутат України - Вінник Іван Юлійович, 

міністр юстиції України – Петренко Павло Дмитрович, 

Голова Державної пенітенціарної служби України  - Палагнюк Володимир 

Миколайович. 
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Присутні: 

народний депутат України – Найєм Мустафа - Масі, 

Міністр юстиції України – Петренко Павло Дмитрович, 

перший заступник Міністра юстиції України – Севостьянова Наталія 

Іларіонівна, 

т.в.о. Голови Державної пенітенціарної служби України – Лейковський 

Петро Валерійович, 

Голова Державної виконавчої служби України в 2014 р. – Старенький 

Сергій Євгенович, 

заступник начальника Головного департаменту з питань правоохоронної 

діяльності та протидії корупції Адміністрації Президента України –  

Закорецький Олександр Віталійович, 

директор департаменту взаємодії з органами та інформаційно-аналітичної 

роботи Міністерства юстиції України – Козловська Наталія Анатоліївна, 

начальник відділу взаємодії з ВРУ департаменту взаємодії з органами та 

інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України – Панчук 

Наталія Олексіївна, 

керівник проектного офісу при Міністерстві юстиції України – Кубраков 

Олександр Миколайович, 

асистент проекту Рамкової програми співробітництва Ради Європи та ЄС 

для Грузії, України та Молдови "подальша підтримка пенітенціарної реформи в 

Україні"  – Кебало Володимир Васильович, 

директор департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної 

техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби надзвичайних 

ситуацій – Щербаченко Олександр Миколайович, 

професор, доктор юридичних наук – Богатирьов Іван Григорович, 

Голова Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ  

пенітенціарної служби Андрієнко Олег Андрійович. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

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

(реєстр. №2291а). Комітет головний. Друге читання. Зауваження Головного 

юридичного управління. 

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог законодавства у сферах цивільного захисту, захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, пожежної 

та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб» (реєстр. 

№2342а), поданий народним депутатом України Дмитренком О.М. Комітет 

головний. Перше читання. 
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3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 9-2 Закону 

України "Про оперативно-розшукову діяльність" (щодо підстав закриття 

оперативно-розшукових справ)» (реєстр. №2153), поданий народним депутатом 

України Гарбузом Ю.Г. Комітет головний. Перше читання.  

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 191 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності осіб, які 

займають відповідальне і особливо відповідальне становище, за вчинення 

корупційних злочинів)» (реєстр. №2385а), поданий народним депутатом України 

Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше читання.  

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 354 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за підкуп 

працівника підприємства, установи чи організації)» (реєстр. №2384а), поданий 

народним депутатом України Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше 

читання. (Виноситься вдруге). 

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо права на судовий захист та 

підтвердження повноважень захисника на участь у кримінальному провадженні» 

(реєстр. № 3178), поданий народним депутатом України Дідичем В.В. Комітет 

головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо деяких положень про закриття 

кримінального провадження, вирішення цивільного позову в кримінальному 

провадженні, звільнення від кримінальної відповідальності» (реєстр. № 3520), 

поданий народним депутатом України Парасюком В.З. Комітет головний. 

Перше читання. (Виноситься вдруге). 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо уточнення загальних положень про 

запобіжні заходи)» (реєстр. №3794), поданий народним депутатом України 

Мураєвим Є.В. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

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

актів України щодо розповсюдження та реклами електронних сигарет (цигарок)» 

(реєстр. №2697), поданий народним депутатом України Денисенком А.П. 

Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге).  

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

кодексу України (щодо підвищення відповідальності за порушення, пов'язані з 

корупційною складовою)» (реєстр. №2614), поданий народними депутатами 

України Поляковим М.А., Силантьєвим Д.О. та ін. Комітет головний. Перше 

читання. ГНЕУ – відхилити.  (Виноситься втретє). 

 11. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності за 

порушення у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою) (реєстр. №2998), поданий народними депутатами 

України Білецьким А.Є., Петренком О.М. та ін. Комітет головний. Перше 

читання. (Виноситься втретє). 
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 12. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення виконання рішень міжнародних 

організацій з метою захисту прав людини» (реєстр. № 2907), поданий народними 

депутатами України Алексєєвим І.С., Сторожуком Д.А. Комітет головний. 

Перше читання. ГНЕУ – на доопрацювання. (Виноситься втретє). 

 13. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

військовослужбовцями» (реєстр. № 3156), поданий народними депутатами 

Пашинським С.В., Вінником І.Ю. та ін. Комітет головний. Перше читання. 

(Виноситься вчетверте). 

 14. Про заслуховування інформації Міністра юстиції України П. Петренка 

та Голови Державної пенітенціарної служби України В. Палагнюка з питань 

реформування Державної пенітенціарної служби України.  

 

  

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету на 18.05.2016 року. 
 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 18.05.2016 

року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

      
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

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

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

Зауваження Головного юридичного управління. 

 

Доповів:  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 

проект Закону у другому читанні  та в цілому як Закон України з урахуванням 
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зауважень і пропозицій Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за порушення вимог законодавства у сферах цивільного захисту, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб» 

(реєстр. №2342а), поданий народним депутатом України Дмитренком О.М. 

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‘єкта права законодавчої 

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

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

9-2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (щодо підстав 

закриття оперативно-розшукових справ)» (реєстр. №2153), поданий народним 

депутатом України Гарбузом Ю.Г. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

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

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

191 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності осіб, які 

займають відповідальне і особливо відповідальне становище, за вчинення 
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корупційних злочинів)» (реєстр. №2385а), поданий народним депутатом України 

Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

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

 

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

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

354 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за підкуп 

працівника підприємства, установи чи організації)» (реєстр. №2384а), поданий 

народним депутатом України Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше 

читання. (Виноситься вдруге). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 

 

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

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо права на судовий захист 

та підтвердження повноважень захисника на участь у кримінальному 

провадженні» (реєстр. № 3178), поданий народним депутатом України            

Дідичем В.В. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

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

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо деяких положень про 

закриття кримінального провадження, вирішення цивільного позову в 

кримінальному провадженні, звільнення від кримінальної відповідальності» 

(реєстр. № 3520), поданий народним депутатом України Парасюком В.З. 

Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України на підставі статті 95 

Регламенту Верховної Ради України зняти з розгляду проект закону «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо деяких 

положень про закриття кримінального провадження, вирішення цивільного 

позову в кримінальному провадженні, звільнення від кримінальної 

відповідальності» (реєстр. № 3520) у зв’язку з заявою народного депутата 

України Парасюка В.З. про його відкликання з Верховної Ради України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо уточнення загальних 

положень про запобіжні заходи)» (реєстр. №3794), поданий народним депутатом 

України Мураєвим Є.В. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься 

вдруге). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В. 

 

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

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

законодавчих актів України щодо розповсюдження та реклами електронних 
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сигарет (цигарок)» (реєстр. №2697), поданий народним депутатом України 

Денисенком А.П. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге).  

  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

УХВАЛИЛИ: На прохання суб‘єкта права законодавчої ініціативи 

перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального кодексу України (щодо підвищення відповідальності за 

порушення, пов'язані з корупційною складовою)» (реєстр. №2614), поданий 

народними депутатами України Поляковим М.А., Силантьєвим Д.О. та ін. 

Комітет головний. Перше читання.  (Виноситься втретє). 

 

Доповів:  н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Развадовський В.Й.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

Проголосовано:   “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення 

відповідальності за порушення у галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою) (реєстр. №2998), поданий 

народними депутатами України Білецьким А.Є., Петренком О.М. та ін. Комітет 

головний. Перше читання. (Виноситься втретє). 

 

Доповів:  н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

УХВАЛИЛИ: На прохання суб‘єктів права законодавчої ініціативи 

перенести вчетверте розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 
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Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання рішень 

міжнародних організацій з метою захисту прав людини» (реєстр. № 2907), 

поданий народними депутатами України Алексєєвим І.С., Сторожуком Д.А. 

Комітет головний. Перше читання. (Виноситься втретє). 

  

Доповів:  н.д. Развадовський В.Й. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів військовослужбовцями» (реєстр. № 3156), поданий 

народними депутатами Пашинським С.В., Вінником І.Ю. та ін. Комітет 

головний. Перше читання. (Виноситься вчетверте). 

 

Доповів:  н.д. Король В.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Дейдей Є.С., н.д. 

Мисик Ю.В., н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Мосійчук І.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:   “за” – 14 

     “проти” – 1 

     “утрималось” -  0 
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ХІV. СЛУХАЛИ:  Про заслуховування інформації Міністра юстиції 

України П.Петренка та Голови Державної пенітенціарної служби України 

В.Палагнюка з питань реформування Державної пенітенціарної служби України.  

 

Доповіли:  н.д. Кожем’якін А.А., Міністр юстиції Петренко П.Д., І-й заст. 

М-ра юстиції Севостьянова Н.І.  

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мисик Ю.В., н.д. Безбах Я.Я., н.д.             

Король В.М., н.д. Мосійчук І.В., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Геращенко А.Ю., 

Голова профспілки співроб. пенітенц. служби Андрієнко О.А., т.в.о. Голови 

Держ. пенітенц. служби Лейковський П.В., екс-Голова Держ. викон. служби 

2014р. Старенький С.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію, надану Міністром юстиції України 

Петренком П.Д. та Першим заступником Міністра юстиції України 

Севостьяновою Н.І., взяти до відома. 

2. Утворити при Комітеті з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності робочу групу щодо реформування Державної 

пенітенціарної служби України, керівником якої обрати народного депутата 

України – голову підкомітету Мірошниченка Ю.Р., а контроль за виконанням 

зазначеного рішення покласти на першого заступника Голови Комітету 

Мосійчука І.В. 

3. За результатами діяльності робочої групи підготувати та провести 

слухання у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності на тему: «Реформування Державної пенітенціарної служби України». 

 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 
 

Голова Комітету        А.Кожем’якін  

 

 
Секретар Комітету                А.Геращенко 


