Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
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травня

2017 р.

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.
Присутні члени Комітету: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мосійчук І.В.,
н.д. Купрій В.М., н.д. Костенко П.П., н.д. Геращенко А.В., н.д. Бухарєв В.В.,
н.д. Дейдей Є.С., н.д. Яценко А.В. н.д. Король В.М., н.д. Мацола Р.М., н.д.
Развадовський В.Й., н.д. Шенцев Д.О.
Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є.,
Шпортько О.М., Баранець В.А., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Іськова Т.А.,
Соболевський І.В.
Запрошені:
народний депутат України – Македон Юрій Миколайович,
народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович,
народний депутат України – Козаченко Леонід Петрович,
народний депутат України – Антонищак Андрій Федорович,
народний депутат України – Бублик Юрій Васильович,
Міністр юстиції України – Петренко Павло Дмитрович,
Міністр внутрішніх справ України – Аваков Арсен Борисович,
Міністр освіти і науки України – Гриневич Лілія Михайлівна.
Присутні:
заступник Міністра юстиції України – Вишневський Андрій
Володимирович,
перший заступник начальника Правового департаменту Національної
поліції України – Грінцов Микола Миколайович,

заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Національної
поліції України – начальник управління – Прохоренко Іван Михайлович,
начальник відділу кримінальної юстиції Управління кримінальної юстиції
Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції
України – Якимчук Тетяна Іванівна,
заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти
і науки України – Карбишева Вікторія Оттівна,
головний спеціаліст відділу дітей з особливими потребами департаменту
загальної та середньої освіти Міністерства освіти і науки України – Клемюк
Валентина Олександрівна,
Генеральний директор Асоціації «Укртютюн» – Хоменко Валентина
Олексіївна,
представник асоціації «Укртютюн» – Рєзніков Артур Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень Кодексу з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини з питань застосування
адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту» (реєстр.
№6401), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше читання.
2. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"
(щодо приведення у відповідність до Закону України "Про Національну
поліцію")» (реєстр. №6276), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше
читання.
3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з
неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298), поданий Кабінетом
Міністрів України. Перше читання.
4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в
Україні» (реєст.№ 6353) поданий народними депутатами України Кожем’якіним
А.А., Паламарчуком М.П., Безбахом Я.Я. та іншими. Перше читання.
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо встановлення строку прийняття процесуального рішення
прокурором під час досудового розслідування)» (реєстр. №6057), поданий
народним депутатом України Македоном Ю.М. Перше читання.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за
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пропаганду і поширення ідеології тероризму» (реєстр. №3506), поданий
народним депутатом України Рабіновичем В.З. Перше читання.
7. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері
виробництва та обігу тютюнових виробів» (реєстр. № 4327), поданий народними
депутатами України Козаченком Л.П., Королем В.М. та іншими. Перше
читання.
8. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну
поліцію» та Кодексу адміністративного судочинства України (щодо доповнення
деяких норм)» (реєстр. №5022), поданий народним депутатом України
Антонищаком А.Ф. Перше читання.
9. Проект Закону «Про внесення змін до статті 219 Кримінального
процесуального кодексу України щодо встановлення граничних строків
досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру» (реєстр.
№6222), поданий народними депутатами України Бубликом Ю.В. та іншими.
Перше читання.
10. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо відповідальності за правопорушення у сфері будівництва» (реєстр.
№5204), поданий народним депутатом України Яценком А.В. Перше читання.
Різне.

1. ПРО ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 24.05.2017 року.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мосйчук І.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу.
Проголосовано:

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

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 24.05.2017 року.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0
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Пропозиція першого заступника Голови Комітету Мосійчука І.В.:
запросити на наступне засідання Комітету Директора Національного
антикорупційного бюро України Ситника А.С., заступника Генерального
прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Холодницького Н.І. для надання інформації щодо систематичних порушень
вимог
кримінального
процесуального
законодавства
співробітниками
відповідних правоохоронних структур.
В обговоренні взяли участь: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Купрій В.М., н.д.
Развадовський В.Й.
Проголосовано:

“за” – 10
“проти” – 0
“утрималось” - 1

Пропозицію підтримано.
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень Кодексу з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини з питань застосування
адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту» (реєстр.
№6401), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше читання.
Доповіли: заст. М-ра юстиції Вишневський А.В., н.д Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Паламарчук М.П.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект в першому читанні за основу.
Проголосовано:

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

ІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
"Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення
волі" (щодо приведення у відповідність до Закону України "Про Національну
поліцію")» (реєстр. №6276), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше
читання.
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Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю представника суб’єкта права
законодавчої ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з
наступних засідань Комітету.
Проголосовано:

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

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та
вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298),
поданий Кабінетом Міністрів України. Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю представника суб’єкта права
законодавчої ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з
наступних засідань Комітету.
Проголосовано:

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

ІV. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення порядку запобігання та
протидії дискримінації в Україні» (реєст.№ 6353), поданий народними
депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П., Безбахом Я.Я. та
іншими. Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Паламарчук М.П.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних
засідань Комітету.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0
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V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо встановлення строку прийняття
процесуального рішення прокурором під час досудового розслідування)»
(реєстр. № 6057) поданий народним депутатом України Македоном Ю.М.
Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.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

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо
відповідальності за пропаганду і поширення ідеології тероризму» (реєстр.
№3506), поданий народним депутатом України Рабіновичем В.З. Перше
читання.
Доповів: 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

VІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
правопорушення у сфері виробництва та обігу тютюнових виробів» (реєстр.
№ 4327) поданий народними депутатами України Козаченком Л.П., Королем
В.М. та іншими. Перше читання.
Доповіли: н.д. Козаченко Л.П., н.д. Паламарчук М.П.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Костенко П.П., н.д. Кожем’якін А.А., н.д.
Геращенко А.Ю., н.д. Купрій В.М., н.д. Король В.М., н.д. Шенцев Д.О., предст.
«Укртютюн» Хоменко В.О.
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект в першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – 10
“проти” – 0
“утрималось” - 2

VІІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про Національну поліцію» та Кодексу адміністративного судочинства України
(щодо доповнення деяких норм)» (реєстр. №5022) поданий народним депутатом
України Антонищаком А.Ф. Перше читання.
Доповів: 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

ІХ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до статті 219
Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення граничних
строків досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру»
(реєстр. №6222) поданий народними депутатами України Бубликом Ю.В. та
іншими. Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.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

Х. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо відповідальності за правопорушення у сфері
будівництва» (реєстр. №5204), поданий народним депутатом України
Яценком А.В. Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
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УХВАЛИЛИ: На прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи зняти з
розгляду зазначений законопроект як такий, що втратив свою актуальність.
Проголосовано:

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

Голова Комітету

А.Кожем’якін

Секретар Комітету

А.Геращенко
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