
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  50 
 
 

   01    червня     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. Купрій В.М., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. 

Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д. Король В.М., н.д. Мацола Р.М., 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., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Іськова Т.А., Роденко М.Ю.,  

Соболевський І.В., Туренко О.М.  

 

Запрошені: 
 

народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович, 

народний депутат України – Заставний Роман Йосипович , 

народний депутат України – Дмитренко Олег Миколайович, 

народний депутат України – Голубов Дмитро Іванович, 

народний депутат України – Дідич Валентин Володимирович, 

народний депутат України – Мураєв Євгеній Володимирович, 

народний депутат України – Денисенко Анатолій Петрович, 

народний депутат України – Ємець Леонід Олександрович, 

народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович, 

Міністр екології та природних ресурсів України – Семерак Остап 

Михайлович, 

Міністр молоді та спорту України – Жданов Ігор Олександрович, 

Міністр аграрної політики та продовольства України – Кутовий Тарас 

Вікторович 

 

Присутні: 

народний депутат України – Денисенко Анатолій Петрович, 
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народний депутат України – Мураєв Євгеній Володимирович, 

Міністр екології та природних ресурсів України – Семерак Остап 

Михайлович, 

заступник Міністра молоді та спорту України – Войтович Ярослав 

В’ячеславович, 

І-й заступник Голови Державної служби України з надзвичайних          

ситуацій – Мельчуцький Олег Григорович, 

І-й заступник Голови Державного агентства рибного господарства                               

України –  Гвозденко Павло Валерійович, 

заступник начальника Головного департаменту з питань правоохоронної 

діяльності та протидії корупції АПУ – Закорецький Олександр Віталійович. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 265 

Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних 

матеріалів» (реєстр. № 4612), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. (Попередній реєстр. №2518а). 

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

адміністративні правопорушення (щодо зняття відповідальності за порушення 

правил навчання карате)» (реєстр. № 4604), поданий Кабінетом Міністрів 

України. Комітет головний. Перше читання. (Попередній реєстр. № 3731). 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статей 256 і 285 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо електронної копії 

постанови суду)» (реєстр. №4558), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Комітет головний. Перше читання. (Попередній реєстр. №2546а). 

4. Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з 

корупційними злочинами" (реєстр. №1165 – доопрацьований Комітетом).  

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

кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді» 

(реєстр. №2545), поданий народним депутатом України Власенком С.В. 

Комітет головний. Перше читання.  

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 365-2 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)» (реєстр. 

№2383а), поданий народним депутатом України Заставним Р.Й. Комітет 

головний. Перше читання.  

7. 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. (Виноситься вдруге). 

8. 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 втретє). 

9. 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. (Виноситься вдруге). 

10. Проект Закону «Про внесення змін до статті 27 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо приведення у відповідність до 

Конституції України та узгодження із Законом України "Про забезпечення права 

на справедливий суд")» (реєстр. №3268), поданий народним депутатом 

Голубовим Д.І. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

11. 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 втретє). 

12. 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 втретє). 

13. 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 втретє).  

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

кодексу України (щодо забезпечення права на захист житла)» (реєстр. № 1720), 

поданий народним депутатом України Ємцем Л.О. Комітет головний. Перше 

читання.  

15. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо заборони публічної демонстрації 

терористичної атрибутики чи символіки» (реєстр. №3505), поданий народним 

депутатом України  Рабіновічем В.З. Комітет головний. Перше читання 
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1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету на 01.06.2016 року. 
 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 01.06.2016 

року. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

      
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ:  Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 

265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних 

матеріалів» (реєстр. № 4612), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. (Попередній реєстр. №2518а). 

 

Доповіли:  Міністр екології Семерак О.М., н.д. Безбах Я.Я. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону за основу  та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  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 

втретє).  

 

Доповіли: н.д. Денисенко А.П., н.д. Костенко П.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Кожем’якін А.А.  
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

ІІІ. 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 

втретє). 

  

Доповіли:  н.д. Мураєв Є.В., н.д. Безбах Я.Я. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Геращенко А.Ю., 

н.д. Мосійчук І.В., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

    “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

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

України про адміністративні правопорушення (щодо зняття відповідальності за 

порушення правил навчання карате)» (реєстр. № 4604), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. (Попередній реєстр. № 

3731). 

 

Доповіли: заст. Мін. молоді Войтович Я.В., н.д. Безбах Я.Я. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.  

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону за основу  та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

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

256 і 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо 

електронної копії постанови суду)» (реєстр. №4558), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. (Попередній реєстр. 

№2546а). 

 

Доповіли: І-й заст. Гол. Держрибагентства Гвозденко П.В., н.д.             

Костенко П.П.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Король В.М., н.д. 

Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в 

боротьбі з корупційними злочинами" (реєстр. №1165 - доопрацьований 

Комітетом).  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гнєтнєв М.К. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України ухвалити Закон 

України в новій редакції. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 

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

365-2 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)» (реєстр. 

№2383а), поданий народним депутатом України Заставним Р.Й. Комітет 

головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Король В.М.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 
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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 

 

VІII. 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 

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

Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.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 

 

ІХ. 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 втретє). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

X. 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, 
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пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб» 

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

Комітет головний. Перше читання. (Виноситься вдруге). 

  

Доповів: н.д. Купрій В.М.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: І-й заст. Голови Держслужби з надзвич.          

ситуацій Мельчуцький О.Г., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Кожем’якін А.А. 

 

Пропозиція І-го заст. Голови Комітету Купрія В.М.: розглянути 

зазначений проект Закону з реєстр. №2342а за відсутності суб’єкта права 

законодавчої ініціативи. 

 

Проголосовано:  “за” – 4 

     “проти” – 6 

     “утрималось” -  1 

 

Пропозиція не підтримана.  Розгляд питання перенесено на одне з 

наступних засідань Комітету. 

 

 

XІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до статті 27 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо приведення у 

відповідність до Конституції України та узгодження із Законом України "Про 

забезпечення права на справедливий суд")» (реєстр. №3268), поданий народним 

депутатом Голубовим Д.І. 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 

 

ХІІ. 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 втретє). 
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Доповів:  н.д. Король В.М. 

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

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:   “за” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

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

Кримінального кодексу України (щодо забезпечення права на захист житла)» 

(реєстр. № 1720), поданий народним депутатом України Ємцем Л.О. Комітет 

головний. Перше читання.  

 

Доповіли:  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 

 

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

деяких законодавчих актів України щодо заборони публічної демонстрації 

терористичної атрибутики чи символіки» (реєстр. №3505), поданий народним 

депутатом України  Рабіновічем В.З. Комітет головний. Перше читання 

 

Доповіли:  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 
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ХV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності судді» (реєстр. №2545), поданий народним депутатом України 

Власенком С.В. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант  Соболевський І.В. 

 

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 

 

 

 
 

Голова Комітету        А.Кожем’якін  

 

 
Секретар Комітету                А.Геращенко 


