
 

 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

  73 
 

20     вересня     2017 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. Бухарєв В.В., 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. Соляр В.М., н.д. Саврасов 

М.В., н.д. Шенцев Д.О. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є., Баранець 

В.А., Гільченко Л.М., Карчемська Т.М., Туренко О.М., Роденко М.Ю. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Луценко Ірина Степанівна; 

народний депутат України – Попов Ігор Володимирович; 

народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович; 

народний депутат України – Тимошенко Юрій Володимирович; 

народний депутат України – Бублик Юрій Васильович; 

народний депутат України – Парасюк Володимир Зіновійович; 

народний депутат України – Усов Костянтин Глібович; 

народний депутат України – Заставний Роман Йосипович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Пацкан Валерій Васильович; 

представник ГО «Добровольці АТО» Сломчинський Олексій  Андрійович. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 149 

Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів)» (реєстр.№ 6243), поданий народними депутатами 
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України Луценко І.С., Пацканом В.В. та іншими. Перше читання. Комітет 

головний. 
2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо окремих питань оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів досудового розслідування, прокурора під час 

досудового розслідування з метою усунення корупційних проявів)» (реєстр. № 

4760) поданий народним депутатом України Поповим І.В. Перше читання. 

Комітет головний. 
3.  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. Комітет головний. 

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 216 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо зміни підслідності 

незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів)» (реєстр. № 5704), поданий народним депутатом України 

Тимошенко Ю.В. Перше читання. Комітет головний.  

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 219 

Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення граничних 

строків досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру» 

(реєстр. № 6222), поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В. Перше 

читання. Комітет головний. (Виноситься вдруге) 

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

кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну забудову 

прибережних захисних смуг водних об'єктів» (реєстр. № 4949), поданий 

народним депутатом України Парасюком В.З. Перше читання. Комітет 

головний. (Виноситься вдруге) 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог природоохоронного законодавства» (реєстр. №4367), поданий 

народним депутатом України Усовим К.Г. Перше читання. Комітет головний 

(Виноситься вдруге). 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 81 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо зміни порядку вирішення 

питання про відвід)» (реєстр. №3880), поданий народними депутатами України 

Заставним Р.Й., Юриком Т.З. Перше читання. Комітет головний (Виноситься 

вдруге). 

9. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо удосконалення порядку виклику свідків та потерпілих у 

кримінальному провадженні» (реєстр. № 3682), поданий народним депутатом 

України Геращенком А.Ю. Перше читання. Комітет головний (Виноситься 

вдруге). 

10. Про орієнтовний календарний план проведення засідань Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на період роботи 
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сьомої сесії Верховної Ради України VIII скликання (вересень 2017- січень 2018 

року) 

 РІЗНЕ 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: 1) Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. про 

присутність народних депутатів – членів Комітету на засіданні Комітету та  

враховуючи наявність кворуму, надійшла пропозиція відкрити засідання 

Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Відкрити засідання Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2) Пропозицію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. про затвердження 

порядку денного засідання Комітету на 20.09.2017 року. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 20.09.2017 

року.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 149 

Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів)» (реєстр.№ 6243), поданий народними депутатами 

України Луценко І.С., Пацканом В.В. та іншими. Перше читання. Комітет 

головний. 

 

Доповів: н.д. Пацкан В.В., н.д.  Соляр В.М. 

Супроводження матеріалів – гол. консультант Карчемська Т.М. 

 

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

Соляр В.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект у першому читанні за основу. 
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Проголосовано:  “за” –  7 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 6 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих питань 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування, 

прокурора під час досудового розслідування з метою усунення корупційних 

проявів)» (реєстр. № 4760) поданий народним депутатом України Поповим І.В. 

Перше читання. Комітет головний. 
 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – гол. консультант Карчемська Т.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 

 

ІІІ. 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. Комітет головний. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – гол. консультант Роденко М.Ю. 

 

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 

 

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

216 Кримінального процесуального кодексу України (щодо зміни підслідності 

незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів)» (реєстр. № 5704), поданий народним депутатом України 

Тимошенко Ю.В. Перше читання. Комітет головний. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – гол. консультант Роденко М.Ю. 
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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 

 

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

219 Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення 

граничних строків досудового розслідування до моменту повідомлення про 

підозру» (реєстр. № 6222), поданий народним депутатом України Бубликом 

Ю.В. Перше читання. Комітет головний.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  На прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи, розгляд 

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну 

забудову прибережних захисних смуг водних об'єктів» (реєстр. № 4949), 

поданий народним депутатом України Парасюком В.З. Перше читання. 

Комітет головний.  

 

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 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства» 

(реєстр. № 4367), поданий народним депутатом України Усовим К.Г. Перше 

читання. Комітет головний. 
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Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – гол. консультант Туренко 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 

 

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

81 Кримінального процесуального кодексу України (щодо зміни порядку 

вирішення питання про відвід)» (реєстр. № 3880), поданий народними 

депутатами України Заставним Р.Й., Юриком Т.З. Перше читання. Комітет 

головний. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – гол. консультант Гільченко Л.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 

 

ІX. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку виклику свідків 

та потерпілих у кримінальному провадженні» (реєстр. № 3682), поданий 

народним депутатом України Геращенком А.Ю. Перше читання. Комітет 

головний.  
  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – гол. консультант Карчемська Т.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  На прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи, розгляд 

зазначеного питання перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

    “утрималось” - 0 

 

X. СЛУХАЛИ: Про орієнтовний проект календарного плану проведення 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 
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правоохоронної діяльності на період роботи сьомої сесії Верховної Ради України 

VIII скликання (вересень 2017 р. – січень 2018 р.).  

  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

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

 

Голова Комітету Кожем’якін А.А. та голова підкомітету з питань 

діяльності органів прокуратури Мисик В.Ю. запропонували провести                          

1 листопада 2017 року виїзне засідання Комітету у м. Харкові, на якому в 

порядку контролю розглянути питання про стан правопорядку на території 

Харківської області, виконання правоохоронними органами, органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування Харківської області вимог Конституції та 

законів України, проблеми та шляхи їх усунення. 

Така пропозиція була підтримана присутніми на засіданні Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний проект календарного плану 

проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності на період роботи сьомої сесії Верховної 

Ради України VIII скликання (вересень 2017 р. – січень 2018 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0  

 

3. РІЗНЕ 

І. СЛУХАЛИ: Про звернення народного депутата України Мосійчука І.В. 

та народного депутата України Дейдея Є.С. щодо розгляду на наступному 

засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності питання про заслуховування Голови Державної прикордонної служби 

України, Міністра внутрішніх справ України та Голови Національної поліції 

України у зв’язку з незаконним перетинанням Державного кордону України та 

застосування фізичної сили проти службових осіб Державної прикордонної 

служби України та працівників Національної поліції України з боку групи осіб, в 

тому числі народних депутатів України, що мало місце 10 вересня 2017 року на 

пункті пропуску через державний кордон «Шегині» у Львівській області. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

В обговоренні взяли участь: н.д. Костенко П.П., н.д. Мосійчук І.В., н.д. 

Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Запросити на засідання Комітету 4 жовтня 2017 року Міністра 

внутрішніх справ України Авакова А.Б., Голову Національної поліції України 

Князєва С.М. та Голову Державної прикордонної служби України Цигикала П.О. 

для заслуховування інформації щодо подій, які відбулися 10 вересня 2017 року у 

пункті пропуску через державний кордон «Шегині» у Львівській області. 
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Проголосовано:       “за” – одноголосно  

“проти” – 0  

“утрималось” – 0 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Короля В.М. 

щодо розгляду пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2018 рік» щодо фінансування Служби безпеки України. 

 

Доповів: н.д. Король В.М. 

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

 

Інформацію заслухано. 

 

 

 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  

 

 

 

Секретар Комітету                   А.Геращенко 


