Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
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15

березня

2017 р.

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.
Присутні члени Комітету: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мосічук І.В.,
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. Карпунцов В.В., н.д. Король В.М., н.д. Мацола Р.М.,
н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й., н.д. Саврасов М.В., н.д.
Соляр В.М., н.д. Яценко А.В.
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 – Сташук Віталій Филимонович,
Генеральний прокурор України – Луценко Юрій Віталійович,
Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович.
Присутні:
Генеральний прокурор України – Луценко Юрій Віталійович,
Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович,
заступник Міністра юстиції України – Чернишов Денис Вікторович,
начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури
України – Романюк Олена Степанівна,
начальник правового департаменту Національної поліції України –
Жиденко Володимир Вікторович,
начальник управління Генеральної прокуратури України – Швець Вадим
Вікторович,

начальник управління у справах учасників АТО МВС України – Мельник
Василь Васильович,
начальник відділу по роботі з учасниками бойових дій учасників АТО МВС
України – Гєворд Євген Петрович,
Радник зі зв’язків з парламентом Консультативної Місії Європейського
Союзу – Алан Скурбати,
Керівник Компоненту з Верховенства Права Консультативної Місії
Європейського Союзу – Фабіан Льовенберг,
начальник
відділу
комунального
обслуговування
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України – Божко Ольга Анатоліївна.
Представники громадськості:
представник адвокатів «Небесної Сотні» – Титич Віталій Миколайович,
Громадська спілка «Національна асамблея України» – Пєтухов Іван
Михайлович,
ГО «Комісія з питань науки та ІТ» – Гусєв Олег Юрійович.
Представники ЗМІ:
News One – Кучер Андріанна,
Espreso.TV – Погоренна Ірина,
Радіо Свобода – Штекель Михайло,
УНІАН – Поляковська Тетяна,
Київська міська газета – Шепетько Роман.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення
завдань кримінального провадження)» (реєстр. № 5610). Друге читання.
2. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 72
Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування
строку попереднього ув'язнення» (реєстр. №5259). Друге читання.
3. Про проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної
поліції України» (реєстр. №4670). Друге читання.
4. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної
експлуатації» (реєстр. №2016). Друге читання.
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 242
Кримінального процесуального кодексу України» (реєстр. №6070), поданий
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народними депутатами України Соляром В.М. та Луценко І.С. Перше читання.
Комітет головний.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів»
(реєстр. №5364), поданий народними депутатами України Геращенком А.Ю. та
іншими. Перше читання. Комітет головний.
7. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення регулювання діяльності в сфері паркування
транспортних засобів» (реєстр. №5364-1), поданий народними депутатами
України Сташуком В.Ф. та Ємцем Л.О. Перше читання. Комітет головний.
8. 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. Комітет головний.
9. 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.
Комітет головний.
10. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 97 Закону
України "Про Національну поліцію" щодо виплати одноразової грошової
допомоги поліцейському» (реєстр. № 5650), поданий народним депутатом
України Геращенком А.Ю. Перше читання. Комітет головний.
11. РІЗНЕ.

1. ПРО ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету на 08.02.2017 року.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити порядок денний засідання Комітету на
15.03.2017 року.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0
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2. Народного депутата України Карпунцова В.В. обрати членом
підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення
механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)» (реєстр. № 5610).
Друге читання.
Доповів: н.д Паламарчук М.П.
Супроводження матеріалів – заст. зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М.
В обговоренні взяли участь: Генпрокурор Луценко Ю.В., н.д. Кожем’якін
А.А., н.д. Сотник О.С., н.д. Король В.М., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Купрій В.М.,
н.д. Костенко П.П., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Мірошниченко Ю.Р., предст.
Генпрокуратури Романюк О.С., адвокат «Небесної Сотні» Титич В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Розглянути порівняльну таблицю до проекту Закону реєстр.
№5610 та прийняти рішення по поправках:
1) врахувати поправку № 63 н.д. Сотник О.А. та інших н.д.
Проголосовано:

“за” – 2
“проти” – 10
“утрималось” - 4

Поправку відхилено.
2) врахувати поправку № 25 н.д. Сотник О.А. та інших н.д.
Проголосовано:

“за” – 3
“проти” – 6
“утрималось” - 6

Поправку відхилено.
3) врахувати поправку № 27 н.д. Сотник О.А. та інших н.д.
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Проголосовано:

“за” – 3
“проти” – 9
“утрималось” - 4

Поправку відхилено.
4) поправку № 37 н.д. Сотник О.А. та інших н.д. - обговорили.
5) пропозиція Голови Комітету Кожем’якіна А.А.:
«частину першу статті 281 викласти в редакції:
«1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження
підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не
з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його
належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його
розшук».
Проголосовано:

“за” – 15
“проти” – 0
“утрималось” - 1

Враховано.
6) поправку № 84 н.д. Сотник О.А. та інших н.д. - обговорили.
7) поправку № 88 н.д. Яценка А.В. та інших н.д. - обговорили.
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти
законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України.
Проголосовано:

зазначений

“за” – 12
“проти” – 2
“утрималось” – 0

ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 72
Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування
строку попереднього ув'язнення» (реєстр. №5259). Друге читання.
Доповів: н.д Паламарчук М.П.
Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Савченко Н.В., заст Міністра юстиції
Чернишов Д.В., н.д. Король В.М., н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Геращенко А.Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти
зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України.
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Проголосовано:

“за” – 12
“проти” – 0
“утрималось” – 1

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням розглянути
зазначений проект Закону як невідкладний.
Проголосовано:

“за” – 12
“проти” – 0
“утрималось” – 1

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про Дисциплінарний статут
Національної поліції України» (реєстр. №4670). Друге читання.
Доповів: н.д. Король В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В.
В обговоренні взяли участь н.д. Паламарчук М.П., Голова Нацполіції
Князєв С.М., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Сотник О.С., н.д.
Барвіненко В.Д.
УХВАЛИЛИ: 1. Включити до порівняльної таблиці законопроекту №4670
пропозиції народного депутата України Сотник О.С. та врахувати їх:
«1) в частині шостій статті 1 законопроекту після абзацу сьомого додати
абзаци наступного змісту:
«робити копії матеріалів особової справи, висновків службового
розслідування за допомогою технічних засобів з урахуванням обмежень
передбачених законами України в тому числі Кримінальним процесуальним
кодексом України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом
України «Про державну таємницю»;
на неупереджений розгляд скарг, поданих на його рішення, дії чи
бездіяльність, а також на неупереджений розгляд скарг, поданих ним, в тому
числі на рішення, дії чи бездіяльність його керівників;
на правничу допомогу та захист його прав під час розгляду скарг або під
час проведення службових розслідувань;
на захист від переслідування у разі повідомлення про вчинення злочинів,
здійсненних керівництвом та співробітниками Національної поліції України.»;
2) у статті 18 законопроекту після частини десятої додати частину
одинадцяту наступного змісту:
«11. Представником поліцейського може бути адвокат, повноваження
якого підтверджені копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською
діяльністю, ордером та копією договору із представником. Представник
користується правами поліцейського щодо якого проводиться службове
розслідування, крім прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо
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поліцейським і не може бути доручена представнику, а також користується
правами з урахуванням обмежень передбачених законами України в тому числі
Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про захист
персональних даних», Законом України «Про державну таємницю» з моменту
надання підтверджуючих документів дисциплінарній комісії».
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

2. врахувати поправку № 63 н.д. Сотник О.А.
Проголосовано:

“за” – 4
“проти” – 7
“утрималось” - 0

Поправку відхилено.
3. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект у другому читанні та в цілому як Закон у запропонованій редакції.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань
та сексуальної експлуатації» (реєстр. №2016). Друге читання.
Доповів: н.д. Соляр В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті
242 Кримінального процесуального кодексу України» (реєстр. №6070), поданий
народними депутатами України Соляром В.М. та Луценко І.С. Перше читання.
Комітет головний.
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Доповів: н.д. Соляр В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
проект Закону в за основу та в цілому як Закон України.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування
транспортних засобів» (реєстр. №5364), поданий народними депутатами України
Геращенком А.Ю. та іншими. Перше читання. Комітет головний.
Доповіли: н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Король В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Безбах Я.Я., н.д. Развадовський В.Й., н.д.
Паламарчук М.П., н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект у першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – 11
“проти” – 1
“утрималось” - 0

VІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання діяльності в сфері
паркування транспортних засобів» (реєстр. №5364-1), поданий народними
депутатами України Сташуком В.Ф. та Ємцем Л.О. Перше читання. Комітет
головний.
Доповів: н.д. Король В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону.
Проголосовано:

“за” – 11
“проти” – 0
“утрималось” - 1
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VІІІ. 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.
Комітет головний.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В.
В обговоренні взяли участь: предст. Громадськості Гусєв О.Ю., н.д.
Паламарчук М.П.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних
засідань Комітету у зв’язку із необхідністю доопрацювання законопроекту.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

ІХ. 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. № 2133а1), поданий народним депутатом України Мосійчуком І.В. Перше читання.
Комітет головний.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних
засідань Комітету у зв’язку із необхідністю доопрацювання законопроекту.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

Х. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 97
Закону України "Про Національну поліцію" щодо виплати одноразової грошової
допомоги поліцейському» (реєстр. № 5650), поданий народним депутатом
України Геращенком А.Ю. Перше читання. Комітет головний.
Доповіли: н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Король В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
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В обговоренні взяли участь: н.д. Безбах Я.Я., н.д. Развадовський В.Й., н.д.
Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект за основу та в цілому як Закон України.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

Голова Комітету

А.Кожем’якін

Секретар Комітету

А.Геращенко
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