
 

 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

   69 
 

 

07     червня     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. Геращенко А.В., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я., 

н.д. Дейдей Є.С., н.д. Карпунцов В.В., н.д. Король В.М., н.д. Мацола Р.М.,              

н.д. Мисик В.Ю., 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., Баранець В.А., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Іськова Т.А., 

Карчемська Т.М. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Логвинський Георгій Володимирович, 

народний депутат України – Подоляк Ірина Ігорівна, 

народний депутат України – Тарута Сергій Олексійович, 

народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович, 

народний депутат України – Береза Борислав Юхимович, 

народний депутат України – Немировський Андрій Валентинович, 

народний депутат України – Македон Юрій Миколайович, 

Міністр юстиції України – Петренко Павло Дмитрович  

 

Присутні: 

народний депутат України – Логвинський Георгій Володимирович, 

народний депутат України – Подоляк Ірина Ігорівна, 

народний депутат України – Береза Борислав Юхимович, 

народний депутат України – Македон Юрій Миколайович, 
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заступник Генерального прокурора України – Стрижевська Анжела 

Анатоліївна, 

перший заступник Голови Національної поліції України – Троян Вадим 

Анатолійович, 

заступник директора Департаменту – начальник Управління національної 

безпеки Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки 

Міністерства юстиції України – Стаднік Олена Федорівна, 

начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії 

корупції Генеральної прокуратури України – Сеник Валентина Григорівна, 

прокурор відділу правового аналізу управління правового забезпечення 

Генеральної прокуратури України - Волошина Олеся Олексіївна, 

радник зі зав’язків з парламентом Консультативної Місії ЄС – Алан 

Скурбаті, 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні – Гацелюк Віталій Олександрович, 

Голова асоціації зовнішньої реклами України – Поліщук Оксана Миколаївна,  

юрист компанії "Brothers and Partners" - Буртник Христина Василівна.  

 

 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про Державне 

бюро розслідувань» (реєстр. №6430) поданий Кабінетом Міністрів України. 

Перше читання.  

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо визначення повноважень прокурора при 

оскарженні постанови місцевого суду» (реєстр. №5322), поданий народним 

депутатом України Яценко А.В. Перше читання.    

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

актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору, 

Голокосту, геноциду кримськотатарського народу)» (реєстр. № 4120), поданий 

народними депутатами України Логвинським Г.В., Фельдманом О.Б та інш. 

Перше читання. 

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо обов'язку службових осіб подавати інформацію про наявність 

громадянства (підданства) іншої держави (держав)» (реєст.№ 6216), поданий 

народними депутатами України Македоном Ю.М., Демчаком Р.Є. та іншими. 

Перше читання.  

5. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

заборони розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках культурної спадщини» 

(реєстр. №5679), поданий народними депутатами України Подоляк І.І.,             

Єленським В.Є. та інш. Перше читання.  

6. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

заборони розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або 
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місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів 

населених місць» (реєстр. №5679-1), поданий народним депутатом України 

Тарутою С.О. Перше читання. 

7. 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.  

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо запровадження механізму уникнення 

відповідальності особами, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

корупційних злочинів» (реєстр. №4013а), поданий народним депутатом України 

Рабіновичем В.З. Перше читання.  

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України, щодо термінів обрання запобіжного заходу по 

категоріям справ віднесеним до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України» (реєстр. №6257), поданий народним депутатом України 

Березою Б.Ю. Перше читання.  

10. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 336 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження у 

разі неможливості виконання ухвали про здійснення приводу)» (реєстр. № 6110), 

поданий народними депутатами України Немировським А.В., Шиньковським 

А.В. та іншими. Перше читання.  

11. 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.  

Різне. 

 

 

1. ПРО  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 07.06.2017 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Купрій В.М., н.д. 

Король В.М., н.д. Паламарчук М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 07.06.2017 року.   

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про 

Державне бюро розслідувань» (реєстр. №6430) поданий Кабінетом Міністрів 

України. Перше читання.  

 

Доповів: н.д Паламарчук М.П.  

   Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 

 

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

Геращенко А.Ю.  

 

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 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо визначення повноважень 

прокурора при оскарженні постанови місцевого суду» (реєстр. №5322), поданий 

народним депутатом України Яценко А.В. Перше читання.    

  

 Доповіли: н.д. Яценко А.В., н.д. Мисик В.Ю. 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д Паламарчук М.П., н.д. Карпунцов В.В., н.д. 

Кожем’якін А.А., заст. Генпрокурора Стрижевська А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект в першому читанні за основу. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення 

Голодомору, Голокосту, геноциду кримськотатарського народу)» (реєстр.                      

№ 4120), поданий народними депутатами України Логвинським Г.В., 

Фельдманом О.Б та інш. Перше читання. 

  

   Доповіли: н.д. Логвинський Г.В., н.д Соляр В.М. 

  Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Безбах Я.Я., н.д.           

Мисик В.Ю., н.д. Геращенко А.В., н.д. Король В.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р., 

заст. Генпрокурора Стрижевська А.А., н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект в першому  читанні за основу.  

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  4 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо заборони розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках культурної 

спадщини» (реєстр. №5679), поданий народними депутатами України Подоляк 

І.І.,  Єленським В.Є. та інш. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Подоляк І.І., н.д. Яценко А.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Геращенко А.В., н.д. Мірошниченко Ю.Р., 

н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Саврасов М.В., н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Мосійчук 

І.В., предст. рекламодавців Поліщук О.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  6 
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V. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо заборони розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках 

національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, 

історичних ареалів населених місць» (реєстр. №5679-1), поданий народним 

депутатом України Тарутою С.О. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Яценко А.В.  
Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 14 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  3 

 

VІ. 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. Македон Ю.М., н.д. Мисик В.Ю. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Купрій В.М., н.д. Паламарчук М.П., н.д. 

Геращенко А.В., н.д. Карпунцов В.В., н.д. Кожем’якін А.А., заст. Генпрокурора 

Срижевська А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект в першому  читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” –  12 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 2 

 

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

законодавчих актів України (щодо обов'язку службових осіб подавати 

інформацію про наявність громадянства (підданства) іншої держави (держав)» 

(реєст. № 6216), поданий народними депутатами України Македоном Ю.М., 

Демчаком Р.Є. та іншими. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Македон Ю.М., н.д Соляр В.М. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Король В.М., н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект в першому  читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України, щодо термінів обрання 

запобіжного заходу по категоріям справ віднесеним до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України» (реєстр. №6257), поданий 

народним депутатом України Березою Б.Ю. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Береза Б.Ю., н.д. Карпунцов В.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 

 

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

Мосійчук І.В., н.д. Развадовський В.Й., н.д. Паламарчук М.П.  

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  одноголосно 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 0 

 

ІХ. 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. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект в першому  читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 
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     “утрималось” -  0 

 

Х. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 336 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження у 

разі неможливості виконання ухвали про здійснення приводу)» (реєстр. № 6110), 

поданий народними депутатами України Немировським А.В., Шиньковським 

А.В. та іншими. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й. 

   Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  одноголосно 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження механізму 

уникнення відповідальності особами, які підозрюються або обвинувачуються у 

вчиненні корупційних злочинів» (реєстр. №4013а), поданий народним депутатом 

України Рабіновичем В.З. 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 

 

3. РІЗНЕ.  

 

І. СЛУХАЛИ: Про звернення Митрополита Київського і всієї України 

Онуфрія щодо діяльності Свято-Володимирського храму розташованого при 

Комітеті, а також доданий до звернення лист начальника Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради 

України В. Корната (за вих. № 15-7/44-325 від 21.04.2017 року) щодо гострої 

потреби в службових кабінетах для розміщення народних депутатів України та, у 
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зв’язку з цим, вивільнення кімнати № 713а в адміністративному будинку 

Верховної Ради України по вул. Садовій 3а. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мірошниченко 

Ю.Р., н.д. Развадовсткий В.Й., н.д. Безбах Я.Я.  

 

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо 

закріплення приміщення № 713а по вул. Садовій 3а за Головою підкомітету з 

питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання 

покарань та пробації Комітету Мірошниченком Ю.Р. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

Під час розгляду зазначеного питання був відсутній народний депутат 

України: Купрій В.М. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про пропозицію народного депутата України                 

Геращенка А.Ю. щодо напрацювання системних змін до Кримінального 

процесуального кодексу України за результатами аналізу його 

правозастосування протягом п’яти років від дня набуття чинності нової редакції. 

 

Доповів: н.д. Геращенко А.Ю. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Паламарчук М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Утворити координаційну групу для напрацювання 

системних змін до КПК, до складу якої включити народних депутатів України – 

членів Комітету, працівників секретаріату Комітету, провідних науковців в цій 

галузі та практиків у сфері застосування кримінально-правових норм, а також 

представників громадськості.  

2. Комітету направити звернення до органів державної влади, провідних 

навчальних та наукових установ, провідних практиків у сфері застосування 

кримінально-правових норм та представників громадськості з проханням надати, 

за наявності,  свої пропозиції та зауваження до Кримінально процесуального 

кодексу України з урахуванням наявних прогалин, колізій, невідповідностей та 

на підставі аналізу практики застосування. 

3. Координаційній групі узагальнити отриманні пропозиції і зауваження до 

1 листопада 2017 року та на їх підставі розробити відповідні пропозиції щодо 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, з якими ознайомити 

народних депутатів – членів Комітету. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Голова Комітету А. Кожем’якін та член Комітету В. 

Барвіненко запропонували провести 5 липня 2017 року виїзне засідання 

Комітету в м. Одеса, на якому в порядку контролю розглянути питання про стан 

правопорядку на території Одеської області, виконання правоохоронними 

органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської 

області вимог Конституції та законів України, проблеми та шляхи їх усунення. 

 

Така пропозиція була підтримана присутніми на засіданні членами Комітету. 

 

 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  

 
Секретар Комітету                   А.Геращенко 


