
Організаційна структура Комітету Верховної Ради України  

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

   

Голова Комітету 

Кожем'якін А.А. Позаштатні 

консультанти 

Секретар Комітету 

Геращенко А.Ю. 

Секретаріат Комітету 1-й заступник  

Голови Комітету 

Мосійчук І.В. 

Заступник  

Голови Комітету 

Костенко П.П. 

Заступник  

Голови Комітету 

Купрій В.М. 

Підкомітет з 

питань 

діяльності  

органів 

прокуратури  

 

Мисик В.Ю. 

 

Підкомітет з 

питань діяльності 

органів 

внутрішніх справ, 

податкової міліції 

та інших 

правоохоронних 

органів 

Король В.М. 

 

Підкомітет 

кримінального  

законодавства  
 

Соляр В.М. 

 

 Підкомітет з 

питань 

законодавства 

про 

адміністративні 

правопорушенн

я  

 

Яценко А.В. 

Підкомітет з 

питань 

діяльності 

Державної 

пенітенціарної 

служби  

 

Мірошниченко 

Ю.Р. 

Підкомітет з 

питань 

боротьби з 

організованою 

злочинністю  

 

Бухарєв В.В. 

1-й заступник  

Голови Комітету 

Паламарчук М.П. 

Підкомітет  

з кримінального 

процесуального  

законодавства 

та оперативно-

розшукової 

діяльності 

 

Развадовський 

В.Й.  

 



Предмети відання підкомітетів Комітету  

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Підкомітет з 

питань 

діяльності  

органів 

прокуратури  

Підкомітет з 

питань 

кримінального  

законодавства  

Підкомітет з 

питань 

діяльності 

органів 

внутрішніх справ, 

податкової міліції 

та інших 

правоохоронних 

органів  

Підкомітет з 

питань 

діяльності 

Державної 

пенітенціарної 

служби  

Підкомітет з 

питань 

боротьби з 

організованою 

злочинністю  

- організація та 

діяльність органів 

прокуратури 

 

- державний 

захист учасників 

кримінального 

судочинства та 

державний захист 

суддів, працівників 

правоохоронних 

органів 

- кримінальне 

законодавство 

 

- 

- організація та 

діяльність органів 

внутрішніх справ, 

податкової міліції (в 

частині ОРД), органів 

досудового 

розслідування, інших 

правоохоронних 

органів 

- соціальний захист 

працівників 

правоохоронних 

органів та членів їх 

сімей 

 - організація охорони 

громадського порядку 

та громадської 

безпеки 
 

- законодавства про 

адміністративні 

правопорушення 

 

- організація охорони 

громадського порядку 

та громадської 

безпеки 

 

- запобігання злочинам 

та здійснення 

адміністративного 

нагляду за особами, 

звільненими з місць 

позбавлення волі 

- організація і 

діяльність органів 

та установ 

виконання 

покарань 

 

- законодавство з 

питань виконання 

кримінальних 

покарань 

- організація і 

діяльність 

підрозділів з питань 

боротьби з 

організованою 

злочинністю 

- законодавство з 

питань боротьби з 

організованою 

злочинністю 

 - охоронна і  

детективна 

діяльність  

Комітет 

 Підкомітет з 

питань 

законодавства про 

адміністративні 

правопорушення  

Підкомітет з 

питань 

кримінального 

процесуального 

законодавства  

та оперативно-

розшукової 

діяльності  

- кримінальне 

процесуальне 

законодавство 

 

- оперативно -

розшукова 

діяльність 



 


