
           Проект 

Вноситься народними депутатами України – членами  

                           Комітету Верховної Ради України з питань 

                              законодавчого забезпечення правоохоронної 

                              діяльності А. Кожем’якіним та іншими 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВА 

 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 
Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України та 

органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за станом 

правопорядку в державі та у відповідних територіальних громадах 

 

 

Верховна Рада України п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  є : 

 

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути питання про стан 

правопорядку та боротьби із злочинністю в державі та результати реформи 

Національної поліції України. 

2. Про результати розгляду та прийняті рішення Кабінету Міністрів 

України поінформувати Верховну Раду України. 

3. Рекомендувати радам усіх рівнів, протягом місяця з дня прийняття цієї 

Постанови, заслухати інформації прокурорів та керівників органів Національної 

поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на відповідній території. 

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова Верховної Ради 

              України        
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховна Рада України 

 

 

Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 89 Регламенту 

Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України та органів 

місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за станом правопорядку в 

державі та у відповідних територіальних громадах». 

Доповідати проект Постанови на пленарному засіданні Верховної Ради 

України буде народний депутат України Кожем’якін А.А. 

 

Додатки: 

1) Проект Постанови на 1 арк. 

2) Пояснювальна записка на 2 арк.  

3) Електронні копії вищезазначених матеріалів. 

 

 

Народний депутат України     А.А. Кожем’якін 

 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту постанови Верховної Ради України 

«Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів 

України та органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю 

за станом правопорядку в державі та у відповідних територіальних 

громадах» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту 

 

В Україні склалась загрозлива ситуація, пов’язана з високим рівнем 

злочинності в державі. Протягом 8 місяців 2016 року Україні зареєстровано 410 

тисяч кримінальних правопорушень, що на 25% більше, ніж за такий самий 

період минулого року. Простежується тенденція до збільшення корисливих 

злочинів, пов'язаних з викраденням майна громадян, які становлять 70% від усіх 

кримінальних правопорушень. Зокрема, поточного року кількість крадіжок 

зросла на 38%, на 40% збільшилась кількість грабежів, на 30% - розбійних 

нападів. Кількість вчинення злочинів у громадських місцях зросла на 55%, на 

16% збільшилась кількість викрадень транспортних засобів автомобілів. 

Окрім того, протягом останнього часу в Україні стався цілий ряд 

резонансних злочинів, які показали низький рівень професійної підготовки 

поліцейських та неефективну діяльність Національної поліції України щодо 

запобігання та протидії злочинності в цілому. Це, зокрема, події в смт. Кривому 

Озері Миколаївської області 24 серпня 2016 року; побиття громадян під 

Оболонським районним судом в м. Києві 2 серпня 2016 року; події у місті 

Миколаїв 29 серпня 2016 року; події у Святошинському районі м. Києва на 

будівельному майданчику та інших подій, які сколихнули українське 

суспільство. 

Такий стан справ в сфері правопорядку та боротьби із злочинністю в 

державі став предметом розгляду та обговорення в профільному Комітеті 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності. На спеціальному засіданні народними депутатами України- членами 

Комітету було прийнято одноголосне рішення про необхідність прийняття 

Постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення контролю за станом правопорядку в державі та у відповідних 

територіальних громадах, що дасть можливість заслухати керівників органів 

Національної поліції на всіх рівнях, ретельно проаналізувати причини росту 

злочинності, шляхи її подолання та хід проведення реформи Національної 

поліції. 

Прийняття цієї Постанови Верховної Ради України зумовлено 

необхідністю невідкладного розгляду зазначених питань. 

 

 

2. Цілі і завдання акту 

Підтримуючи процес проведення реформи правоохоронних органів, 

розвитку законодавства з урахуванням європейський та світових стандартів 



гостро постала необхідність підвищити ефективність роботи правоохоронних 

органів, виявити та подолати проблемні аспекти реформи, що в результаті 

сприятиме ефективній роботі всієї системи правоохоронних органів. 

 

3. Загальна характеристика і основні положення акту  
Проект Постанови містить рекомендації Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо розгляду питання про стан правопорядку в 

державі, результати реформи Національної поліції України та рекомендації до 

органів місцевого самоврядування щодо заслуховування, протягом місяця з дня 

прийняття цієї Постанови, інформації прокурорів та керівників органів 

Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на відповідній території. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Прийняття Постанови не створює необхідності внесення змін до інших 

законодавчих актів. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація Постанови не потребує виділення додаткових коштів з 

Державного бюджету України. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта 
Ухвалення зазначеної постанови сприятиме подоланню проблемних 

аспектів реформи, що в результаті сприятиме ефективній роботі всієї системи 

правоохоронних органів та вжиттю заходів для покращення криміногенної 

ситуації в Україні. 

 

Народні депутати України 

                                                                                          А.А. Кожем’якін 

 

 

 

 


