
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  59 
 

 

07     грудня     2016 р. 

 
 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  

 

Присутні члени Комітету: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Купрій В.М., 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 Котвіцький І.О., н.д. Мисик 

В.Ю., н.д. Мацола Р.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й. 

 

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., Соболевський І.В., Роденко М.Ю., Туренко О.М., Диба О.А. 

 

Запрошені: 
 

народний депутат України – Карпунцов Валерій Віталійович, 

народний депутат України – Немировський Андрій Валентинович, 

народний депутат України – Петренко Олег Миколайович,  

народний депутат України – Сидорович Руслан Михайлович, 

Генеральний прокурор України - Луценка Юрій Віталійович, 

т. в.о. Голови Національної поліції - Троян Вадим Анатолійович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Карпунцов Валерій Віталійович, 

народний депутат України – Луценко Ігор Вікторович, 

народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі, 

т. в.о. Голови Національної поліції - Троян Вадим Анатолійович, 

перший заступник Генерального прокурора України - Сторожук Дмитро 

Анатолійович, 

заступник Генерального прокурора України  – Стрижевська Анжела 

Анатоліївна, 
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начальник правового департаменту Національної поліції України -  

Жиденко Володимир Вікторович, 

заступник начальника департаменту кіберполіції Національної поліції 

України – Чубаєвський Віталій Іванович, 

начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури 

України  –Романюк Олена Степанівна, 

ректор Національної академії прокуратури України – Присяжнюк Іван 

Іванович, 

проректор Національної академії прокуратури України –  Севрук Юрій 

Григорович, 

радник Міністра внутрішніх справ України  – Шкіряк Зорян Несторович, 

начальник відділу підготовки та підвищення кваліфікації державного 

службовця органів прокуратури Національної академії прокуратури України – 

Наулік Наталія Степанівна, 

начальник відділу охорони тваринного світу департаменту охорони 

природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України – 

Домашлінець Володимир Григорович, 

спеціаліст зі зв’язків з парламентом Консультативної місії ЄС - Аліса 

Шушковська,  

спеціаліст з політичних питань Консультативної місії ЄС -  Ковальчук 

Ярослав, 

координатор проектів ОБСЄ - Ірина Іванків, 

представник пенсіонерів органів внутрішніх справ Петровський Валерій 

Вікторович, 

представники ЗМІ. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про передумови та причини, які призвели до трагічних подій 04 грудня 

2016 року в селі Княжичі Київської області, у результаті яких загинули 

працівники поліції та стан службового та досудового розслідування.  

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

Державне бюро розслідувань" щодо уточнення окремих положень» 

(реєстр. №5395), поданий народним депутатом України Паламарчуком М.П. 

Перше читання.    
3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 469 

Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань 

удосконалення інституту угод про визнання винуватості між прокурором та 

підозрюваним чи обвинуваченим» (реєстр. №5211), поданий народним 

депутатом України Паламарчуком М.П.   Перше читання.   

4. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у сфері 

інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю”, (реєстр. № 2133а), 
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поданий народними депутатами України” Кожем’якіним А.А., Бухарєвим В.В. та 

іншими.   Повторне перше читання. 

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у сфері 

інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю» (реєстр. № 2133а-1), 

поданий народним депутатом України Мосійчуком І.В.  Перше читання. 

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

прокуратуру" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)" (в частині визначення правового 

статусу Національної академії прокуратури України)» (реєстр. №5226-

доопрацьований), поданий народними депутатами України Карпунцовим В.В., 

Помазановим А.В. Перше читання. 

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

Національну поліцію" (щодо уточнення вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посади поліцейського)» (реєстр. № 5367), поданий народними 

депутатами України Немировським А.В., Рибаком І.П., Чепиногою В.М.  Перше 

читання. 

8. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 13 Закону 

України "Про Національну поліцію" (щодо утворення дорожньої поліції)» 

(реєстр. №5277), поданий народними депутатами України Немировським А.В., 

Развадовським В.Й.  Перше читання. 

9. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 78 Закону 

України "Про Національну поліцію" (щодо уточнення стажу служби)» (реєстр. 

№3875), поданий народними депутатами України Развадовським В.Й., 

Паламарчуком М.П., Безбахом Я.Я. та інш. Перше читання. 

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

Національну поліцію" щодо діяльності Професійної спілки працівників 

Національної поліції», поданий народними депутатами України Паламарчуком 

М.П., Королем В.М. (реєстр. № 3853). Перше читання. 

11. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо захисту тварин від жорстокого поводження)» (реєстр. № 

4895), поданий народним депутатом України Яценком А.В. Перше читання.  

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

актів України щодо протидії жорстокому поводженню з тваринами» (реєстр. 

№4895-1), поданий народними депутатами України Білецьким А.Є., Петренком 

О.М., Мацолою Р.М та іншими. Перше читання. 

13. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження 

з тваринами» (реєстр. № 5199), поданий народним депутатом України Дейдеєм 

Є.С. Перше читання.  

14. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо захисту тварин від жорстокого поводження)» (реєстр. № 5199-1), 

поданий народними депутатами України Сидорович Р.М., Сотник О.С. Костенко 

П.П.,  Опанасенко О.В. Перше читання.  
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15. Про проект Закону України «Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону 

України "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових спеціальних 

звань» (реєстр. №5006). Друге читання. 

16. Різне: 

- про звернення народного депутата України Купрія В.М. щодо вилучення 

та зберігання речових доказів арештованого майна в рамках кримінального 

провадження; 

- кадрове питання секретаріату Комітету; 

- інше. 

 

 

1. ПРО  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету на 07.12.2016 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити порядок денний засідання Комітету на 07.12.2016 

року.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ЗАСЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. про  

послідовну діяльність Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності спрямованої на вирішення питання щодо 

необхідності виконання Кабінетом Міністрів України вимог Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій 

соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та 

членів їхніх сімей». 
 

В обговоренні взяли участь: пенсіонер МВС Петровський В.В.  

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про передумови та причини, які призвели до трагічних подій 

04 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області, у результаті яких загинули 

працівники поліції та стан службового та досудового розслідування.  

 

Доповіли: т.в.о. Голови Нацполіції Троян В.А., І-й заст. Генпрокурора 

Сторожук Д.А., н.д. Король В.М.,  н.д Паламарчук М.П. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Купрій В.М., н.д. Безбах Я.Я., н.д. 

Барвіненко В.Д., н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Дейдей Є.С., н.д. Мірошниченко 

Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й., н.д. Мисик В.Ю., н.д. Мустафа Наєм. 

 

УХВАЛИЛИ: 1.  Взяття на контроль Комітету проведення досудового 

розслідування відповідного кримінального провадження та внутрішнього 

службового розслідування щодо обставин та причин, які призвели до трагічної 

загибелі працівників поліції 04 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської 

області з щотижневим аналізом доповідей Генеральної прокуратури України та 

Національної поліції України про стан та результати проведення цих 

розслідувань. 

2. У Комітеті, спільно з Міністерством внутрішніх справ України та 

Національною поліцією України, розробити та подати на розгляд Верховної 

Ради України законопроект в якому мають чітко визначатися структура органів 

поліції, їх повноваження та порядок взаємодії, а також порядок та заходи 

контролю формування професійного ядра ключових служб Національної поліції 

України (оперативні та слідчі підрозділи, патрульна поліція, поліція особливого 

призначення, підрозділи охорони та інші). 

3. Створити при Комітеті на базі підкомітету з питань діяльності органів 

внутрішніх справ, податкової міліції та інших правоохоронних органів, який 

очолює народний депутат України Король В.М., робочу групу щодо надання 

оцінки реформі Національної поліції  України та шляхів вирішення проблемних 

аспектів функціонування Національної поліції. 

 

Проголосовано:  “за” –  одноголосно 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 0 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови підкомітету Развадовського В.Й.: звернутися від 

Комітету до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. з листом щодо 

вироблення механізму виконання положень Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту 

колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей», 

внісши відповідні зміни до проекту Закону України «Про Держаний бюджет 

України на 2017 рік». 

 

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

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 
 

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

України "Про Державне бюро розслідувань" щодо уточнення окремих 

положень» (реєстр. №5395), поданий народним депутатом України 

Паламарчуком М.П. Перше читання.    

 

Доповіли: н.д Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 

 

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 Закону 

України "Про прокуратуру" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (в частині визначення 

правового статусу Національної академії прокуратури України)» (реєстр. №5226-

доопрацьований), поданий народними депутатами України Карпунцовим В.В., 

Помазановим А.В. Перше читання. 
 

Доповіли:  н.д. Карпунцов В.В., н.д. Мисик В.Ю. 

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

 

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

Мірошниченко Ю.Р., ректор Нац акад. прокуратури Присяжнюк І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу та в цілому як Закон 

України. 

 

Проголосовано:   “за” – 14 

     “проти” – 1 

     “утрималось” -  0 

 

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

469 Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань 

удосконалення інституту угод про визнання винуватості між прокурором та 

підозрюваним чи обвинуваченим» (реєстр. №5211), поданий народним 

депутатом України Паламарчуком М.П.   Перше читання.   

 

Доповіли: н.д Паламарчук М.П., н.д. Развадовський В.Й. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” –  12 

     “проти” –  1 

     “утрималось” – 1 

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у 

сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю”, (реєстр. № 

2133а), поданий народними депутатами України” Кожем’якіним А.А., 

Бухарєвим В.В. та іншими.   Повторне перше читання. 

 

Доповів: н.д. Бухарєв В.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Развадовський В.Й., н.д. Геращенко А.Ю., 

н.д. Кожем’якін А.А., предст. Нацполіції Жиденко В.В., Чубаєвський В.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 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 деяких 

законів України щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у 

сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю» (реєстр. №           

2133а-1), поданий народним депутатом України Мосійчуком І.В.  Перше 

читання. 

 

Доповів: Бухарєв В.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних 

засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

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

України "Про Національну поліцію" (щодо уточнення вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посади поліцейського)» (реєстр. №5367), поданий 

народними депутатами України Немировським А.В., Рибаком І.П., Чепиногою 

В.М.  Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Немировський А.В., Король В.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  одноголосно 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 0 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до 

статті 13 Закону України "Про Національну поліцію" (щодо утворення 

дорожньої поліції)» (реєстр. №5277), поданий народними депутатами України 

Немировським А.В., Развадовським В.Й.  Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Немировський А.В., Король В.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський В.В. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Развадовський В.Й. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

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

78 Закону України "Про Національну поліцію" (щодо уточнення стажу служби)» 

(реєстр. №3875), поданий народними депутатами України Развадовським В.Й., 

Паламарчуком М.П., Безбахом Я.Я. та інш. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 
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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 

 

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

«Про Національну поліцію" щодо діяльності Професійної спілки працівників 

Національної поліції», поданий народними депутатами України Паламарчуком 

М.П., Королем В.М. (реєстр. № 3853). Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Король В.М., н.д. 

Развадовський В.Й., н.д. Барвіненко В.Д., предст. Нацполіції Жиденко В.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 1 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту тварин від жорстокого поводження)» 

(реєстр. № 4895), поданий народним депутатом України Яценком А.В. Перше 

читання.  

 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

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

законодавчих актів України щодо протидії жорстокому поводженню з 

тваринами» (реєстр. №4895-1), поданий народними депутатами України 

Білецьким А.Є., Петренком О.М., Мацолою Р.М та іншими. Перше читання. 

  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 1 

     “утрималось” -  0 

 

XІІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності 

за жорстоке поводження з тваринами» (реєстр. № 5199), поданий народним 

депутатом України Дейдеєм Є.С. Перше читання.  
 

Доповів:  н.д. Дейдей Є.С.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А. 

 

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

н.д. Барвіненко В.Д.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального кодексу України (щодо захисту тварин від жорстокого 

поводження)» (реєстр. № 5199-1), поданий народними депутатами України 

Сидорович Р.М., Сотник О.С. Костенко П.П.,  Опанасенко О.В. Перше читання.  

 

Доповів:  н.д. Костенко П.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону 

 

Проголосовано:   “за” – 11 

     “проти” – 2 

     “утрималось” -  0 

 

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

71 і 83 Закону України "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових 

спеціальних звань» (реєстр. №5006). Друге читання. 

  

Доповів:  н.д. Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський В.В. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

3. РІЗНЕ. 

 

I. СЛУХАЛИ: Про звернення народного депутата України Купрія В.М. 

щодо вилучення та зберігання речових доказів арештованого майна в рамках 

кримінального провадження. 

 

Доповів:  н.д. Купрій В.М. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією 

вивчити зазначене питання, проаналізувати практику застосування та внести, за 

необхідності, відповідні зміни до законодавства щодо створення єдиного реєстру 

речових доказів та арештованого майна, ведення та оприлюднення статистичних 

даних, а також посилення заходів контролю за збереженням такого майна. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Про кадрові питання секретаріату Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

 

Доповів:  н.д. Кожем‘якін А.А. 

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

 

УХВАЛИЛИ: На підставі частини четвертої статті 55 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» внести подання першому заступнику 

Керівника Апарату Верховної Ради України Боднару П.О. про призначення 

консультанта секретаріату Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Диби Ольги Анатоліївни на посаду старшого 

консультанта секретаріату Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності на час відпустки по догляду за дитиною Зуйок Л.М. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про лист Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань запобігання і протидії корупції Соболєва Є.В. щодо Рішення Комітету від 

16.11.2016 р. про ініціювання проведення спільного засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності щодо результатів розслідування правоохоронними органами 

кримінальних проваджень, пов’язаних із подіями Революції гідності, також щодо 

очищення правоохоронних та судових органів від посадових осі, причетних до 

переслідування учасників Революції гідності та притягнення їх до кримінальної 

відповідальності. 

 

Доповів:  н.д. Кожем’якін А.А.  

 

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

Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Дейдей Є.С.  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підготувати від імені членів Комітету та подати на 

реєстрацію до Апарату Верховної Ради України проект постанови щодо 

необхідності заслуховування інформації Генерального прокурора Луценка Ю.В. 

про стан та результати розслідування кримінальних проваджень стосовно 

злочинів, вчинених під час Революції Гідності в період з 21.11.2013 року по 

22 лютого 2014 року проти учасників мирних акцій протесту.  

2. Запропонувати членам Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

підтримати під час голосування у Верховній Раді України ухвалення зазначеної 

постанови, що дозволить заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради 

України інформацію Генерального прокурора Луценка Ю.В. про результати 
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розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень, 

пов’язаних з подіями Революції Гідності. 

 

Проголосовано:   “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

 
 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  
 

 
 

Секретар Комітету                   А.Геращенко 

 


