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Затверджено 

рішенням Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної 

діяльності  

(Протокол засідання № 82 від «17» 

січня 2018 р.) 

 

 

Звіт 

про підсумки роботи Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності за період роботи сьомої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2017 – січень 2018 року) 

 

План роботи Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності на вересень 2017 – січень 2018 року 

затверджений на засіданні Комітету 6 вересня 2017 року (протокол засідання 

№ 72 від 06.09.2017 р.) 

За період сьомої сесії Верховної Ради України Комітетом проведено 

11 засідань (з них 1 засідання - виїзне) , на яких розглянуто 85 питань, в тому 

числі 8 питань контролю. 

Основні зусилля протягом звітного періоду, так само як і протягом 

попередніх сесій, були спрямовані на виконання головної функції Комітету - 

законопроектної. 

Разом з тим, Комітет приділяв увагу також розгляду питань контролю, 

зокрема в розрізі моніторингу ефективності застосування прийнятих законів 

України, які набрали чинності у 2016 році та раніше, тобто діяли більше ніж 

один рік. 

За результатами розгляду Верховною Радою України законопроектів, 

підготовлених Комітетом протягом сьомої сесії, ухвалено наступні рішення: 

прийнято Законів - 4; 

прийнято за основу – 1 законопроект; 

прийнято в другому читанні і в цілому - 4; 

повернуто на повторне друге читання - 1; 
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знято з розгляду або повернуто суб’єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання – 38. 

За звітний період до Верховної Ради України подані 38 висновків 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

щодо законопроектів з попереднього розгляду яких Комітет визначений 

головним, у тому числі 2 до розгляду в другому читанні. 

Загалом, станом на 17 січня 2018 року за Комітетом рахується 

592 проекти законів та постанов. З них 286 опрацьовується в Комітеті 

(готується в першому або другому читанні), передано та очікує розгляду 

Верховною Радою України – 162 проекти законів, з них у першому читанні - 

150 законопроектів, 2 законопроекти очікують розгляду з пропозиціями 

Президента України (№№ 1165, 3726), у другому читанні – 10 

законопроектів: реєстр. №№ 1137, 1174, 2016, 2033а, 2291а, 2685, 2890, 4088, 

5442, 6149. 

 

Короткий зміст прийнятих законів України: 

 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального 

провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення 

досудового розслідування» № 2213-VIII від 16.11.2017. 

Цей закон обмежує права правоохоронних органів під час обшуків, 

реформує інститут обшуку і вилучення доказів під час досудового 

розслідування у власників підприємств і підвищує рівень їх захисту. Відтепер 

під час обшуків обов'язково повинен бути присутнім адвокат.  Також процес 

необхідно знімати на камеру, інакше всі зібрані докази будуть вважатися 

отриманими незаконним шляхом.  Відеозапис, який забезпечує слідчий або 

прокурор, є невід'ємним додатком до протоколу обшуку.  Крім цього, адвокати 

отримали право самостійно знімати процес проведення обшуку.  У той же час 

їх попереджатимуть про обов'язок не розголошувати відомості досудового 
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розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора, а також про 

відповідальність за розголошення таких відомостей. Після проведення обшуку 

судовий розгляд відбувається в закритому режимі, щоб не допустити 

розголошення даних про особисте життя сторони. Фіксувати на відео потрібно 

буде навіть судове засідання, на якому правоохоронці будуть отримувати 

дозвіл на обшук. Для захисту учасників кримінального провадження від 

необґрунтованого вилучення документів і техніки прийнятий закон зобов'язує 

обвинувачення обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів 

або їх копій.  Також забороняється вилучати флешки, жорсткі диски і інші 

накопичувачі під час обшуку, натомість сторона обвинувачення повинна 

копіювати необхідну інформацію без вилучення техніки. За цим законом, 

докази, отримані правоохоронцями з порушенням цих норм, будуть визнані 

неприпустимими в суді. Представники бізнесу отримали право на 

підтвердження реєстрації кримінальної справи та отримання виписки з ЄРДР 

за заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення.  Слідчий або 

прокурор зобов'язані надати таку виписку через 24 години з моменту внесення 

до реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне 

правопорушення.  

Заборонили також відкривати однакові справи в різних силових 

відомствах. Крім того, якщо справа закрита, а підсудного не визнали винним, 

відкрити провадження заборонено. 

Закон набрав чинності 7 грудня 2017 року, крім норм щодо застосування 

під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які наберуть 

чинності з 1 січня 2019 року (Опублікований у газеті «Голос України» 

06.12.2017). 

2. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації 

положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» № 2227-

VIII від 06.12.2017. 
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Зазначеним Законом України у законодавство ввели визначення 

"домашнє насильство" - умисне систематичне фізичне, психологічне або 

економічне насильство по відношенню до нинішнього або колишнього 

чоловіка або іншого родича, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або 

погіршення якості життя потерпілого. Покарання – 150 - 240 годин 

громадських робіт або арешт до півроку, або обмеження волі до 5 років, або 

позбавлення волі до 2 років. 

До повнолітнього, який здійснив домашнє насильство, разом із 

покаранням на строк до 3 місяців або довше можуть застосувати такі заходи: 

- заборона перебувати вдома у потерпілого; 

- обмеження спілкування з дитиною, якщо насильство було направлено 

проти неї або скоєне в її присутності; 

- заборона наближатися до будинку, роботи або інших місць, де часто 

буває потерпілий; 

- заборона контактувати з потерпілим, у тому числі, за допомогою 

месенджерів або інших людей; 

- направлення на програму для кривдників. 

Умисне невиконання обмежувальних заходів, або умисне ухилення від 

програми для кривдників караються арештом до півроку або обмеженням волі 

до 2 років. 

У перелік обставин, які пом'якшують покарання, внесли пункт про 

вчинення злочину в стані душевного хвилювання внаслідок жорстокого 

поводження або такого, що принижує честь і гідність, а також якщо з 

потерпілим так поводилися системно. Так, тяжке тілесне ушкодження, 

учинене в такому стані, карається громадськими роботами протягом 150-240 

годин або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі до 

3 років, або позбавленням волі до 2 років. Відтепер зґвалтуванням 

називатимуть вчинення дій сексуального характеру з проникненням в тіло 

іншої особи без добровільної згоди особи.  
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Національна поліція отримала право контролювати поведінку 

кривдника, щоб не допустити повторного насильства, правоохоронці також 

можуть стежити, щоб порушник дотримувався накладених на нього 

тимчасових обмежень і виконував певні обов’язки. 

Закон передбачає створення Єдиного державного реєстру випадків 

домашнього насильства, створення програм для постраждалих і їхніх 

кривдників. 

Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, 

крім підпункту 3 пункту 1 розділу I цього Закону (щодо статті 

67 Кримінального кодексу України), який набирає чинності з дня, наступного 

за днем опублікування цього Закону (Опублікований у газеті «Голос України» 

11.01.2018). 

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

прокуратуру» щодо оптимізації чисельності працівників органів 

прокуратури» № 2232-VIII від 07.12.2017. 

Зазначеним Законом із частини першої статті 14 Закону України «Про 

прокуратуру» виключено положення, де йдеться про зменшення кількості 

прокурорів з 01 січня 2018 року до 10 000 осіб. При цьому зберігається існуюча 

чисельність працівників прокуратури на рівні 15 000 осіб.  

Таким чином, Закон скасовує передбачене чинною нормою зменшення 

кількості посад в органах прокуратури, що дозволить у межах законодавчо 

затвердженої загальної чисельності працівників коригувати необхідну 

кількість прокурорів, слідчих, державних службовців та інших працівників 

органів прокуратури в залежності від обсягу навантаження за напрямами 

діяльності.   

Положення про скорочення штату органів прокуратури було пов'язано з 

тим, що із 20 листопада 2017 року Генеральна прокуратура України втратила 

право починати розслідування, а зазначена функція перейшла до слідчих 

Державного бюро розслідувань, який ще не функціонує. 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/2227-19#n10
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/2341-14/paran328#n328
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/2341-14/paran328#n328
http://gordonua.com/ukr/news/politics/genprokuratura-ukrani-vtratila-pravo-pochinati-rozslduvannya-218066.html
http://gordonua.com/ukr/news/politics/genprokuratura-ukrani-vtratila-pravo-pochinati-rozslduvannya-218066.html
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Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування (Опублікований у газеті «Голос України» 28.12.2017). 

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» 

Закон був прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2017 року, 

02 січня 2018 року підписано Головою Верховної Ради України та направлено 

направлено на підпис Президенту України. 

Закон розроблено з метою впровадження в Україні цивілізованої 

комфортної системи паркування транспортних засобів, що базується на 

європейській практиці та збалансовує інтереси місцевої громади та 

автомобілістів. 

В Законі запроваджується фотозйомка/відеозапис правопорушень, що 

створить механізм невідворотності відповідальності за порушення правил 

зупинки, стоянки та паркування. 

Надається право притягати до відповідальності порушників правил 

зупинки-стоянки автомобілів та за неоплату вартості послуг з паркування не 

тільки поліцейським, а ще й інспекторам з паркування (держслужбовцям 

органів місцевого самоврядування). 

Цей Закон набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування. 

Станом на 17.01.2018 року зазначений Закон знаходиться на підписі у 

Президента України. 

 

Крім зазначеного вище, очікують на рішення Верховної Ради України 

у другому читання наступні законопроекти: 

1. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних 

сигнальних пристроїв), (реєстр. № 1137 ). 
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Законопроектом пропонується викласти в новій редакції статтю 122-5 

Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення вимог 

законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або 

звукових сигнальних пристроїв", встановивши відповідальність за: 

1) надання посадовою особою неправомірного дозволу на 

встановлення та/або використання або зняття з транспортних засобів 

спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв (частина перша);  

2) порушення вимог законодавства щодо використання таких пристроїв 

(частина друга);  

3) наявність таких пристроїв, якщо вони встановлені неправомірно або 

не були зняті (частина третя) та збільшити при цьому штрафні санкції. 

2. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення відповідальності за злочини проти 

військовослужбовців Державної прикордонної служби, Збройних Сил, 

Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, 

Управління державної охорони України, (реєстр. № 1174). 

Законопроект розроблений у зв’язку з необхідністю захисту 

Конституційних прав військовослужбовців Державної прикордонної служби 

України, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління 

Державної охорони України, а також їх родичів під час виконання такими 

військовослужбовцями службових обов’язків. Цей захист реалізується 

шляхом включення до статей 347, 348 та 349 Кримінального кодексу України 

санкцій за посягання на такі права в умовах ведення антитерористичної 

операції та/або бойових дій. На даний час цей законопроект вже потребує 

доопрацювання  через зміни у законодавстві. 

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної 

експлуатації, (реєстр. № 2016). 
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Цим законопроектом передбачається внести зміни до Кримінального 

кодексу України, а саме: у ст. 153 «Насильницьке задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом» - пропонується встановити 

відповідальність за вчинення насильницького задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом відносно неповнолітнього або неповнолітньої у 

вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років; у ст. 155 

«Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» - пропонується 

криміналізувати добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-

річного віку, вчинені повнолітньою особою. Зокрема, встановлення 

мінімального віку статевої зрілості (шістнадцять років), згідно з якими 

біологічне поняття «статева зрілість особи» («що не досягла статевої зрілості») 

замінюється вказівкою на вік потерпілого (особа, «що не досягла 

шістнадцятирічного віку»); у ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» - 

пропонується розширити коло суб’єктів кримінальної відповідальності, 

шляхом застосування словосполучення «близькі родичі або члени сім’ї» в 

розумінні п. 1 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України; ст. 

302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» доповнити 

частиною 4, якою передбачити відповідальність за вчинення такої діяльності 

із залученням малолітньої особи, встановивши покарання у виді позбавлення 

волі на строк від п’яти до десяти років. При підготовці законопроекту реєстр. 

№ 2016 до розгляду в другому читанні, до Комітету надійшло тридцять 

пропозиції від суб’єктів права законодавчої ініціативи, які опрацьовані та 

внесені в Порівняльну таблицю.  

Окрім того, в Комітеті для усунення неузгодженості в КПК та КК при 

прийнятті законопроекту реєстр. № 2016, розроблений законопроект 

реєстр. № 6070, який розглянутий Комітетом з рекомендацією прийняття за 

основу і в цілому. 

4. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо забезпечення окремим категоріям 

засуджених осіб права на правосудний вирок), (реєстр. № 2033а). 
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Зазначеним законопроектом запроваджується тимчасовий механізм 

перегляду вироків у кримінальних справах, в яких особи були засуджені без 

належної доказової бази за тяжкі та особливо тяжкі злочини на підставі 

Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року і досі відбувають 

покарання, – для забезпечення таким особам права на правосудний вирок та 

відновлення їхніх прав. 

Проте, у зв’язку з тим, що законопроектом пропонувалось Розділ ХІ 

КПК України 2012 року "Перехідні положення"  доповнюється пунктами 161 - 

1611, відповідно до яких скаргу на обвинувальний вирок може бути подано 

безпосередньо до суду апеляційної інстанції, в межах територіальної 

юрисдикції якого засуджений відбуває покарання. Термін подання скарг на 

обвинувальні вироки – до 31 грудня 2017 року, законопроект станом на 01 

лютого 2018 року потребує доопрацювання. 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

попереднє ув'язнення" (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи), 

(реєстр. № 2291а). 

Законопроект передбачає доповнення Закону України «Про попереднє 

ув’язнення» новою статтею 131 «Доступ до глобальної мережі Інтернет 

особами, взятими під варту», а також внесення змін до статей 7, 9, 11, 12 та ст. 

13 Закону, з викладенням останньої у новій редакції, з метою наближення 

законодавства України, що регулює порядок та умови утримання осіб, взятих 

під варту, до стандартів обмежень прав людини, визначених у актах Ради 

Європи. 

6. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених), 

(реєстр. № 2685). 

Положення проекту, зокрема, передбачають: надання права 

засудженим на короткострокові побачення з родичами або іншими особами 

без присутності працівника колонії, крім виняткових випадків; уточнюють 

положення щодо кількості та порядку надання побачень; виключають норми, 
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якими передбачається, що засуджені, які тримаються в дисциплінарному 

ізоляторі з виведенням на роботу, в приміщенні камерного типу (одиночній 

камері) повинні працювати окремо від інших засуджених; регламентують 

порядок медико- санітарного забезпечення засуджених; визначають порядок 

листування, телефонних розмов; можливість подання клопотання про 

помилування засудженими до довічного позбавлення волі після відбуття ними 

не менше 15 років призначеного покарання тощо. 

7. Проект Закону України "Про муніципальну варту" 

(реєстр. № 2890). 

Законопроект підготовлено на виконання Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яким 

передбачається право місцевих рад створювати Варту, яка фінансуватиметься 

за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, або за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством, та виконуватиме роль 

підконтрольного громаді механізму забезпечення законності та правопорядку 

на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

8. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння 

вчиненню самогубства), (реєстр. № 4088). 

Метою законопроекту є встановлення кримінальної відповідальності за 

будь-яке сприяння особі у вчиненні нею самогубства чи спроби самогубства, 

шляхом викладення у новій редакції частини першої статті 120 «Доведення до 

самогубства» Кримінального кодексу України, якою розширити перелік 

кримінально-караних способів доведення до самогубства чи його спроби задля 

встановлення належної нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за доведення особи до самогубства чи будь-якого сприяння 

особі у вчиненні нею самогубства, чи спробі вчинити останнє та уникненню 

колізій у кримінальному праві. 
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9. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо 

забезпечення прикордонної безпеки держави, (реєстр. № 5442). 

Законопроект передбачає внесення зміни до статей 18510, 203, 2041 , 

2042, 2221, 255, 258 та 276 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та доповнення цього Кодексу новими статтями: 2031 

«Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну» та 2044 «Порушення 

порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з 

нього». Крім цього, вносяться зміни до Законів України «Про Державну 

прикордонну службу України», «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про створення вільної 

економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної 

діяльності на тимчасово окупованій території України», з метою 

удосконалення заходів, які вживаються Державною прикордонною службою у 

протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим 

правопорушенням у прикордонній сфері. 

Законопроект підготовлений Комітетом для розгляду парламентом в 

другому читанні з рекомендацією Верховній Раді прийняти його в цілому як 

Закон. 

10. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього 

додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської 

конвенції про видачу правопорушників, (реєстр. № 6149). 

Законопроектом пропонується внести зміни до глави 44 «Видача осіб, 

які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)», зокрема до статей 

575, 576, 581, 583-585, 589, 591, 593, а також до статті 208 «Затримання 

уповноваженою службовою особою» Кримінального процесуального кодексу 

України, та викласти в новій редакції статтю 588 «Спрощений порядок видачі 

осіб з України». 
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Зміни спрямовані на імплементацію в законодавство України положень 

Третього та Четвертого додаткових протоколів до Європейської конвенції про 

видачу правопорушників та удосконалення існуючої процедури екстрадиції з 

України правопорушників, які розшукуються компетентними органами 

іноземної держави для проведення розслідування у кримінальній справі або 

виконання вироку.  

У разі прийняття Закону особа отримає право просити про застосування 

щодо неї спрощеного порядку видачі одразу ж після затримання у зв’язку з 

перебуванням у міжнародному розшуку, не очікуючи надходження 

формального запиту про екстрадицію. 

 

Також Комітетом були підготовлені до розгляду в другому читанні: 

1) проект Закону «Про Дисциплінарний статут Національної поліції 

України» (реєстр. № 4670), розглянутий Верховною Радою в другому читанні 

21 грудня 2017 року, але не набрав необхідної кількості голосів і був 

направлений до Комітету на повторне друге читання. 

Законопроектом пропонується затвердити Дисциплінарний статут 

Національної поліції України, який розроблено на виконання вимог Закону 

України «Про Національну поліцію». Відповідно до частини 2 статті 19 Закону 

України «Про Національну поліцію» підстави та порядок притягнення 

поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до 

поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним статутом 

Національної поліції України, який затверджується законом. Вказаним 

Статутом також визначається сутність службової дисципліни в Національній 

поліції, повноваження поліцейських та їх керівників з її дотримання, види 

заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та 

оскарження. Прийняття цього законопроекту вже давно очікує Національна 

поліція України. 

Пропозиції до повторного другого читання приймались Комітетом до 

1 січня 2018 року, відповідно до вимог Закону України «Про Регламент 
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Верховної Ради України». Відповідні пропозиції надійшли від народного 

депутата України Левченка Ю.В.,  які внесені в таблицю та будуть розглянуті 

на засіданні Комітету у 2018 році та запропоновані на розгляд Верховної Ради 

України. 

2) Верховною Радою України 13 квітня 2017 року ухвалений Закон 

України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» 

(законопроект реєстр. № 6284). 

Зазначеним Законом пропонувалося законодавчо врегулювати питання 

здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного 

з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина на 

захист своїх законних прав та інтересів. 

Зокрема, Законом регламентується: 

- принципи та засади приватної детективної (розшукової) діяльності; 

- види та правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності; 

- підстави набуття права на зайняття приватною детективною 

(розшуковою) діяльністю; 

- процедуру видачі свідоцтва про право на заняття приватною 

детективною (розшуковою) діяльністю; 

- види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної 

детективної (розшукової) діяльності; 

- права та обов’язки суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності; 

- питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність; 

- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів приватної детективної 

(розшукової) діяльності. 

Закон підписаний Головою Верховної Ради України А. Парубієм 

03 травня 2017 року та в той же день направлений на підпис Президента 

України. 
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Президент України П. Порошенко не підписав Закон України «Про 

приватну детективну (розшукову) діяльність», застосувавши до нього право 

вето, і 06 червня 2017 року повернув його до Верховної Ради України зі своїми 

пропозиціями для повторного розгляду. 

Застосоване Президентом України вето щодо прийнятого Закону своїм 

юридичним наслідком має скасування останніх результатів голосування за 

нього і відкриття процедури його повторного розгляду у Верховній Раді 

України, яка має право врахувати або не врахувати пропозиції Президента 

України (у запропонованій ним редакції) до Закону і прийняти його знову.  

06.12.2017 Комітетом ухвалено висновок з підтримкою пропозицій  

Президента України та рекомендовано Верховній Раді України прийняти 

Закон в цілому з урахуванням пропозицій Президента України. 

На виконання законопроектної функції членами Комітету і 

працівниками секретаріату був підготовлений та поданий у Верховну Раду 

проект Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», яким 

викладається у новій редакції спеціальний Закон «Про оперативно-розшукову 

діяльність». 

Комітет розглянув на своєму засіданні 17 травня 2017 року проект Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» та рекомендував Верховній 

Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти його 

за основу. Цей проект досі очікує розгляду Верховною Радою України. 

Також Комітетом розроблений на поданий  на розгляд Верховної Ради 

України Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень (реєстр. №7279 від 10.11.2017). Комітет 

розглянув на своєму засіданні проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. 

№ 7279 від 10.11.2017 р.) та альтернативний до нього проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
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досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 7279-1 від 16.11.2017 р.) та прийняв рішення рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України (реєстр. № 7279) за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу, а проект Закону України  

(реєстр. № 7279-1) за результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

Народні депутати-України – члени Комітету прийняли зазначене рішення 

зважаючи на такі основні переваги основного законопроекту: 

1. Запроваджується проста та зрозуміла процедура визначення 

кримінальних проступків за санкцією статті. 

2. Спрощена процедура розслідування у формі дізнання  може бути 

ефективно імплементована в практичну діяльність правоохоронних органів. 

3. Проектом не руйнується існуюча модель кримінально – правових 

інститутів і не змінюються доктринальні підходи кримінального права. 

4. Передбачені механізми запровадження кримінальних проступків на 

практиці можуть бути втілені у стислі терміни і без значних ресурсів. 

5. Законопроект містить лише ті норми, які спрямовані на 

запровадження інституту кримінальних проступків без обтяження нормами, що 

мають бути предметом розгляду в інших законопроектах. 

6. Реалізація положень проекту не змінить концептуальних підходів 

щодо тактики дій і кваліфікації діянь під час досудового розслідування як 

проступків, так і злочинів, а також не потребуватиме змін у навчальному процесі 

підготовки фахівців. 

7. Значна кількість правопорушень передбачені в КУпАП «не 

переводяться» в кримінальні проступки, що є кроком в напрямку гуманізації 

законодавства. 

8. Можливість одночасного розслідування злочину і проступку 

дозволить уникнути колізій щодо проблемних аспектів в практичній діяльності 

слідчих та дізнавачів; 

9. Запропонований підхід схвалюється більшістю установ, що 

здійснюють досудове розслідування злочинів з зазначенням про необхідність 
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невідкладного запровадження інституту кримінальних проступків у практичну 

діяльність задля зменшення  навантаження  на слідчих. 

Крім зазначеного, за результатами особистого прийому громадян у 

Верховній Раді України  народним депутатом України Безбахом Я.Я., у Комітеті 

розроблено проект Закону України «Про внесення змін до пункту 5 розділу XIII 

«Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» щодо пенсійного 

забезпечення слідчих органів прокуратури» та зареєстровано в Апараті 

Верховної Ради України (реєстр. № 6612). Метою зазначеного законопроекту є 

відновлення гарантій соціального захисту пенсіонерів органів прокуратури, які 

вийшли на пенсію з посади слідчого прокуратури та слідчих органів 

прокуратури, які і після початку діяльності Державного бюро розслідувань 

будуть розслідувати розпочаті ними кримінальні провадження. 

Окрім того, протягом звітного періоду на кількох засіданнях 

підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби під 

головуванням народного депутата України, Голови підкомітету 

Мірошниченка Ю.Р., за участі представників Генеральної прокуратури 

України, Інституту кримінально-виконавчої служби України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, офісу Ради Європи 

в Україні, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, профспілки Державної пенітенціарної служби України, науковців та 

інших осіб, які мають досвід роботи у галузі захисту прав і свобод людини, 

розглянуті та опрацьовані питання законопроектів про гуманізацію 

пенітенціарної системи.  

В результаті такої роботи був підготовлений та внесений на розгляд 

проект Закону «Про пенітенціарну систему» (реєстр. № 7337), який Комітетом 

розглянутий та рекомендований Верховній Раді за результатами розгляду в І 

читанні прийняти його за основу. 

Також на засіданнях цього підкомітету опрацьовується редакція тексту 

законопроекту про Дисціплінарний статут пенітенціарної системи.   



17 

 

Щодо  контрольної  функції Комітету 

Протягом звітного періоду здійснювався збір та аналіз інформації з 

питань виконання законодавчих актів України Генеральною прокуратурою, 

Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією та іншими 

правоохоронними органами України. 

Деякі з них були розглянуті Комітетом, зокрема: 

1. Про звернення народного депутата України Мосійчука І.В. та 

народного депутата України Дейдея Є.С. щодо розгляду на 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. Було 

ухвалено рішення про направлення запрошення 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 10 вересня 2017 року на пункті пропуску через державний кордон 

«Шегині» у Львівській області. 

04 жовтня 2017 р. відбулось заслуховування інформації заступника 

Голови Національної поліції України Невгада В.В. та заступника Голови 

Держприкордонслужби Серватюка В.М. щодо подій, які відбулися 

10 вересня 2017 року у пункті пропуску через державний кордон «Шегині» у 

Львівській області та ухвалили рішення взяти до відома інформацію 

заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного 

слідчого управління Невгада В.В. та  першого заступника Голови Державної 

прикордонної служби України Серватюка В.М. щодо подій, які відбулися 10 
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вересня 2017 року на пункті пропуску через державний кордон «Шегині» у 

Львівській області. З метою повного та об’єктивного розгляду зазначеного 

питання звернутися з листом до Державної прикордонної служби України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України та 

Національної поліції України з проханням надати до 13.11.2017 р. ґрунтовну 

інформацію щодо зазначених вище подій. Взяти на контроль Комітету стан 

розслідування вищезазначених подій. 

2. Заслухано інформацію заступника голови Комітету народного 

депутата України Купрія В.М. щодо неналежного, на його думку, реагування 

правоохоронними органами на факти замахів на життя та вбивства членів 

політичної партії «Укроп» та прийнято рішення направити звернення Комітету 

до Генеральної прокуратури України, Національної поліції України та Служби 

безпеки України для перевірки викладених у ньому доводів і відповідного 

реагування. Взяти на контроль проведення повного, об’єктивного та 

неупередженого розслідування кримінальних проваджень щодо вбивства 

М.Бінусова, вчинених нападів на Є.Дідківського, Н.Кокітко та інших 

неправомірних дій по відношенню до членів політичної партії «Укроп».  

3. 18 жовтня 2017 р. Голова Комітету А. Кожем’якін поінформував 

членів Комітету про закінчення 20 листопада 2017 р., визначених 

Прикінцевими та Перехідними положеннями Кримінального процесуального 

кодексу України, повноважень органів прокуратури щодо розслідування 

злочинів підслідних Державному бюро розслідувань України та запропонував  

8 листопада 2017 р. на засіданні Комітету розглянути це питання за участі 

представників Генеральної прокуратури України, Кабінету Міністрів України 

та конкурсної комісії з обрання директора Державного бюро розслідувань 

України. Пропозицію підтримано. 

4. Заслухавши пропозицію народного депутата України – заступника 

Голови Комітету Купрія В.М. щодо інспектування умов тримання під вартою 

осіб в слідчих ізоляторах, ухвалили рішення Комітету про направлення 

народних депутатів України Купрія В.М., Мірошниченка Ю.Р. та інших (за 
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згодою) для інспектування  умов тримання під вартою у слідчих ізоляторах м. 

Києва та Київської області підозрюваних (обвинувачених) у вчиненні 

злочинів, а за необхідності, прийняти рішення щодо інспектування слідчих 

ізоляторів розташованих в інших регіонах України.  За результатами перевірок 

заслухати дане питання на засіданні Комітету з наданням пропозицій щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенітенціарної системи України, 

удосконалення відповідних положень Кримінального процесуального кодексу 

України, Кримінально-виконавчого кодексу України і сфери законодавства 

про попереднє ув’язнення. 

5. 08 листопада 2017 р. відбулось обговорення питання щодо 

повноважень слідчих органів прокуратури після 20 листопада 2017 року, а 

також створення та початок діяльності  Державного бюро розслідувань. 

Доповідали Голова Комітету Кожем’якін А.А., Генеральний прокурор України  

Луценко Ю.В., директор НАБУ Ситник А.С., голова Конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР Майданик Р.А. та 

було прийнято рішення щодо розробки законопроекту, яким передбачити 

продовження повноважень органів прокуратури щодо розслідування справ, які 

підслідні Державному бюро розслідувань, оскільки останнє ще не створено, а 

також, щодо пришвидшення розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 

України законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державне 

бюро розслідувань» щодо уточнення окремих положень» (реєстр. № 5395). 

6. 06 грудня 2017 р. створено робочу групу при Комітеті щодо 

вдосконалення Кримінального процесуального кодексу України. Головою 

робочої групи обрано народного депутата України - заступника Голови 

Комітету Паламарчука М.П. (за згодою).  Голові робочої групи запропоновано 

внести пропозиції щодо заступників та членів робочої групи, а також щодо 

підгруп робочої групи та їх голів відповідно до напрямків вдосконалення 

Кримінального процесуального кодексу України. 

7. В ході засідання Комітету 6 грудня 2017 року відбулося 

знайомство членів Комітету з обраним Директором Державного бюро 
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розслідувань Романом Трубою та його планами щодо організації початку 

функціонування Державного бюро розслідувань. 

8.  20 грудня 2017 р. обговорено звернення народного депутата 

України І. Мосійчука щодо діяльності на території Київської області 

злочинного угрупування та ухвалено рішення про направлення звернення до 

Генерального прокурора України з проханням провести перевірку викладених 

у зверненні народного депутата України Мосійчука І.В. доводів, вжити, за 

наявності підстав, дієвих заходів реагування відповідно до вимог чинного 

законодавства, взяти депутатське звернення на особистий контроль та 

поінформувати  Комітет про результати розгляду. 

9. Комітетом направлено лист до Кабінету Міністрів України щодо 

розгляду на рівні Кабінету Міністрів України питання виявлення причин 

незадовільного стану справ у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки та надання до Комітету, за наявності, відповідних 

пропозицій щодо внесення змін до законодавства. 

10. Також в порядку контролю Комітетом направлено лист до  

Кабінету Міністрів України щодо підготовки та подання  на розгляд Верховної 

Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням 

оновленого грошового забезпечення., як того вимагає  підпункт 2 пункту 9 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 

2017 року № 2148-VIII. 

11. Комітет постійно тримає на контролі питання перебігу пілотного 

проекту "Поліцейський детектив" у восьми регіонах України - у Київській, 

Запорізькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та 

Хмельницькій областях, який спільно розпочали у 2017 році Консультативна 

місія Європейського Союзу та Національна поліція України.  
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12. Важливим заходом у виконанні контрольної функції Комітету 

було проведення 1 листопада 2017 року виїзного засідання Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

в м. Харкові, на якому відповідно до Закону України “Про комітети Верховної 

Ради України” в порядку контролю були розглянуті 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. 

Рішення Комітету щодо виїзного засідання в такому непростому, але 

надзвичайно важливому регіоні, як Харківська область, було прийнято з 

огляду на такі фактори: перший - Харківська область, як прикордонна 

територія, завжди була ласим шматком для сусіда, не просто сусіда, а 

основного нашого ворога на сьогоднішній день. Тому правоохоронні органи, 

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування області повинні 

зробити все, щоб забезпечити захист державного кордону, територіальну 

цілісність та безпеку громадян. 

За результатами заслуховування керівників правоохоронних органів, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Харківської області, 

обговорення актуальних проблемних питань та шляхів їх вирішення, 

Комітетом були опрацьовані пропозиції щодо подальших кроків як 

профільного парламентського Комітету, так органів державної влади 

Харківської області щодо підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в 

регіоні в цілому, зокрема: 

зниження рівня злочинності в регіоні, певного ослаблення суспільної 

напруги, викликаної його впливом; 

підвищення якості розкриття і розслідування кримінальних 

правопорушень; 

зменшення злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин 

і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 
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підвищення рівня правової культури громадян; 

підтримання громадського порядку та безпеки громадян на достатньому 

рівні; 

створення умов для ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі; 

більш широке залучення громадськості до правоохоронної діяльності, 

налагодження партнерських відносин між населенням міста, області та 

органами Національної поліції, підвищення авторитету правоохоронних 

органів. 

Всі пропозиції за результатами заслуховування керівників 

правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Харківської області були опрацьовані, затверджені Рішенням 

Комітету від 8 листопада 2017 року та надіслані відповідним органам для 

використання в роботі. Також всі пропозиції щодо внесення змін до 

законодавства, висловлені представниками органів державної влади та 

місцевого самоврядування, керівниками правоохоронних органів та ректорами 

провідних юридичних вузів Харківщини, системно опрацьовуються 

народними депутатами України-членами Комітету, за результатами цієї 

роботи будуть  прийняті відповідні рішення про внесення цих ініціатив на 

розгляд Верховної Ради України. 

13. Продовжується здійснення контролю за проведенням досудового 

розслідування відповідного кримінального провадження та внутрішнього 

службового розслідування щодо обставин та причин, які призвели до трагічної 

загибелі працівників поліції 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської 

області з щотижневим аналізом доповідей Генеральної прокуратури України 

та Національної поліції України про стан та результати проведення цих 

розслідувань. 

14. Комітетом здійснюється постійний контроль стану розслідування 

злочинів проти людяності, вчинених вищими посадовими особами держави, 

які призвели до особливо тяжких наслідків та масових вбивств українських 
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громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 р. по 22 

лютого 2014 р. 

15. Розглянуті звернення Служби безпеки України і народного 

депутата України Короля В.М. до Голови Комітету, за результатами яких 

підготовлені і направлені відповідні пропозиції до Комітету з питань бюджету 

та Прем’єр-Міністру України щодо збільшення обсягів асигнувань на Службу 

безпеки України в 2018 р. 

Проаналізовано проект Закону про Державний бюджет України на 2018 

рік (реєстр. № 7000) та підготовлено і розглянуто на Комітеті порівняльну 

таблицю щодо фінансування правоохоронних органів  згідно Закону у 2017 р. 

та запланованого на 2018 р. Зазначений проект був проголосований як Закон 

та набув чинності. 

Надзвичайно важливим заходом в законопроектній діяльності стало 

проведення 22 листопада 2017 року міжнародної конференції на тему: 

"Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: проблеми 

застосування та перспективи удосконалення", організатором якої виступив 

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності спільно з Комітетом Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя. Захід відбувся за підтримки 

Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. 

У конференції взяли участь народні депутати, керівники та 

представники правоохоронних органів, міністерств та відомств, представники 

судової гілки влади, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

адвокати, провідні вчені, міжнародні експерти, представники громадських та 

міжнародних організацій. Тема заходу обумовлена тим,  що за п’ять років, 

відколи діє чинний Кримінальний процесуальний кодекс, його застосування 

на практиці показало як його позитивні сторони, так і деякі проблемні. Під час 

конференції відбулися панельні дискусії, присвячені наступним темам: 

підвищення ефективності досудового розслідування; вдосконалення 

процедури застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні; 
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запровадження спрощеного порядку розслідування кримінальних 

правопорушень; особливі порядки кримінального провадження; захист прав 

окремих категорій потерпілих від злочинів у кримінальних провадженнях. 

Під час проведення 22 листопада 2017 року міжнародної 

конференції на тему: "Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: 

проблеми застосування та перспективи удосконалення" було прийнято 

рішення про створення робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо 

напрацювання системних змін до Кримінального процесуального кодексу 

України. З цією метою, Комітетом були запрошені представники органів 

державної влади, провідних вищих навчальних та наукових закладів, 

міжнародні експерти, представники громадських організацій та інші фахівці, 

які бажають долучитись до роботи робочої групи. На даний час сформовані 

підгрупи для роботи над відповідними розділами КПК та починається 

напрацювання відповідних пропозицій. 

Протягом сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

Комітет значну увагу приділяв питанню моніторингу стану виконання та 

ефективності прийнятих Законів України, віднесених до предмету відання 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

зокрема, практиці їх застосування  правоохоронними органами держави. З цією 

метою, підкомітетам Комітету доручено активізувати роботу з використання 

отриманої від правоохоронних органів України інформації у подальшій 

законопроектній роботі та контрольній діяльності  Комітету. 

За  сьому сесію Верховної Ради восьмого скликання, станом на 

17.01.2018 року до Комітету від громадян надійшло 588 звернення, від 

юридичних осіб - 185 звернень, які опрацьовані у Комітеті, та за якими 

Комітетом в межах повноважень вжиті певні заходи реагування. 

Крім  вказаних вище звернень, протягом звітного періоду до Комітету 

надійшло 17 запитів про надання публічної інформації, які опрацьовані у 

Комітеті по суті та їх авторам надані конкретні відповіді. 
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Також протягом сьомої сесії Комітетом у сфері міжнародної 

діяльності проведені: 

1. 2 серпня 2017 року відбулась зустріч Першого заступника Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Миколи Паламарчука з експертами Офісу Ради 

Європи, за участі національного радника Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні, у межах проекту «Подальша підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні» щодо сприяння впровадженню реформи органів 

прокуратури. 

2. 5 вересня 2017 року Перший заступник  Голови Комітету народний 

депутата України Паламарчук М.П. взяв участь в експертному обговоренні на 

тему:  «Рада прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів: поточні потреби та пріоритетні напрямки дій», де були обговорені 

питання організації та діяльності органів прокуратури, функціонування 

незалежних та професійних органів прокурорського самоврядування, зокрема 

функціонування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

3. 7 вересня 2017 року відбулася зустріч Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

А. Кожем'якіна та членів Комітету з представниками Антикорупційної 

ініціативи Європейського Союзу в Україні («EUACI») 

4. 27 вересня 2017 року відбулася зустріч Голови Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. Кожем'якіна та 

першого Заступника Голови Комітету М. Паламарчука з делегацією 

Парламентського комітету з питань безпеки Італійської Республіки, в складі 

якої були присутні сенатор Giacomo Stucchi та депутат профільного комітету 

Roza Maria Villecco Calipari. Італійську делегацію супроводжував Посол 

Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа. Сторони також обговорили 

питання реформування правоохоронної системи України та вдосконалення 

антикорупційного законодавства. Сенатор Giacomo Stucchi поінформував 

учасників зустрічі про основні напрями діяльності Парламентського комітету 
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з безпеки (COPASIR), який систематично та постійно перевіряє діяльність 

органів, які входять в так звану  інформаційну систему безпеки Італії (СІС) 

відповідно до Конституції та закону, особливо шо стосується питань  захисту 

Республіки та її установ. Для виконання цього завдання закон передбачає 

повноваження Комітету, а також дорадчі функції. За результатами 

обговорення сторони домовилися про подальшу співпрацю між Комітетом 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності та Парламентським комітетом з питань безпеки Італійської 

Республіки та обмін досвідом під час роботи над вдосконаленням українського 

законодавства. 

5. З 8 по 13 жовтня 2017 року делегація Верховної Ради України у 

складі народних депутатів України Бухарєва В.В., Паламарчука М.П. та інших, 

на чолі з Головою Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Кожем’якіним А.А. перебувала з робочим візитом 

у Парламенті Швеції (Riksdag). В рамках візиту відбувся широкий спектр 

зустрічей і консультацій, спрямованих на ознайомлення з найкращими 

досягненнями Швеції у сфері парламентського контролю над сектором 

безпеки, оборони, юстиції, а також законодавчого регулювання 

правоохоронної діяльності та роботи парламентських омбудсменів, 

забезпечення прав і свобод громадян тощо. Наряду з вказаними питаннями, 

особлива увага приділяється вивченню досвіду шведських парламентарів 

щодо законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а також досвіду 

взаємодії Парламенту Швеції (Riksdag) з правоохоронними та спеціальними 

органами Швеції по підготовці та прийнятті законодавчих актів, які сприяють 

покращенню боротьби з організованими злочинними угрупованнями, у тому 

числі з міжнародними зв’язками. 

Члени Комітету та працівники секретаріату Комітету взяли 

активну участь у роботі конференцій, робочих групах, створених Комітетом, 

семінарах круглих столах, та інших заходах з питань, присвячених вирішенню 

нагальних практичних та теоретичних проблем законотворчої діяльності та 
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функціонування правоохоронних органів України, віднесених до сфери 

відання Комітету, зокрема в наступних: 

- в роботі групи з розроблення проекту Закону про 

правоохоронні органи та правоохоронну діяльність;  

- в роботі групи з розроблення проекту Закону про Військову 

поліцію; 

- в роботі Робочої групи з питань реформування Державної 

пенітенціарної служби при Комітеті; 

- в курсах навчання з питань аналізу державної політики та 

нормативно- правових актів на відповідність принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків USAID Рада; 

- з вересня 2016 р. по січень 2017 р. взято участь у курсах 

підвищення кваліфікації (навчальний курс «Практичний курс англійської 

мови» у рамках Програми професійної підготовки Україна-НАТО).  

- 01 грудня 2017 року працівники секретаріату взяли участь у 

Методологічному семінарі з питань впровадження прав людини, верховенства 

права та європейських стандартів в межах забезпечення реалізації 

законотворчої функції комітетів для співробітників секретаріатів Комітетів 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності, з питань європейської інтеграції та з питань правової політики та 

правосуддя, а також для співробітників відповідних відділів Головного 

науково-експертного та Головного юридичного управлінь Апарату Верховної 

Ради України. 

- співробітниками секретаріату продовжується проходження 

дистанційного навчального курсу «Робота 2.0. Організація спільної діяльності 

за допомогою інформаційних технологій». 

- у конференції на тему «Роль Парламенту, Глави держави, Уряду 

та громадськості у підвищенні якості законодавчого процесу», що відбулася  

12 грудня 2017 року. 
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- у ІІ Міжнародній конференції з корпоративної безпеки, 18 жовтня 

2017 року, м. Київ, готель Hilton; 

- у II Міжнародному Конгресі приватних детективів, 19 жовтня 

2017, м. Київ, Український Дім; 

- у роботі Експертного семінару «Гармонізація законодавства України 

щодо ґендерної рівності: рекомендації заключних зауважень до восьмої 

періодичної доповіді з виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (CEDAW)» 13-14 грудня 2017 року, 

Вишгородський р-н., комплекс «Собіклаб». 

- у тематичному короткостроковому семінарі «Запобігання корупції» з 

01 по 02 листопада  2017 року, який проходив в Інституті підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління 

при Президентові України. 

- 14 та 15 грудня 2017 р. прийнято участь у тренінгу на тему «Регламент 

Верховної Ради», за організації Програми USAID Рада; 

- у навчальному візиті співробітників Комітетів та Апарату Верховної 

Ради України до Ради Європи і Європейського суду з прав людини 

(м. Страсбург, Франція, 25-26 жовтня 2017 року), з метою ознайомлення з 

діяльністю Європейського суду з прав людини та  Комітету Міністрів Ради 

Європи; 

- з метою допомоги в опануванні базовими практичними 

інструментами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

дотримання встановлених заборон та обмежень, визначених законодавством 

України про запобігання корупції, пройдено онлайн-курс “Конфлікт інтересів: 

треба знати!”; 

- пройдено планові курси підвищення кваліфікації у Національній 

академії державного управління при Президентові України; 

- пройдено тренінг «Цифрові інструменти Google»  

- пройдено тренінг «Ефективні комунікації: як використовувати 

інструменти Інтернету та соціальних медіа в роботі комітетів ВРУ». 
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За результатами напрацювань конференцій, робочих груп, круглих 

столів та семінарів у Комітеті узагальнені відповідні матеріали для 

використання у практичній роботі секретаріату, в тому числі підготовки 

проектів актів парламенту України, внесення законодавчих пропозицій 

(поправок) від суб’єктів права законодавчої ініціативи стосовно 

законопроектів, що готуються до розгляду в другому читанні. 

 

Висновки і пропозиції: 

1. Актуальними залишаються питання: 

- підготовки законопроектів, спрямованих на забезпечення 

реформування правоохоронної системи та діяльності Національної поліції, 

прокуратури, Державного бюро розслідувань, вдосконалення чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, 

законодавства про адміністративні правопорушення; 

- напрацювання системних змін до Кримінального процесуального 

кодексу України; 

- запровадження інституту кримінально проступку (на основі проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження кримінальних проступків», реєстраційний номер 7279); 

- законодавче врегулювання оперативно-розшукової діяльності, зокрема 

розгляд Верховною Радою України  проекту Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» реєстраційний номер 6284); 

- законодавче врегулювання приватної детективної діяльності ( розгляд 

у Верховній Раді підготовленого Комітетом проекту Закону «Про приватну 

детективну діяльність» з пропозиціями Президента України, реєстраційний 

номер 3726); 

- прийняття законопроектів в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху; 

- законодавче забезпечення функціонування роботи Державного бюро 

розслідувань; 
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- аналіз та вдосконалення (за необхідності) законодавства щодо 

відповідальності за порушення в сфері пожежної та техногенної безпеки; 

- прийняття законопроектів щодо гуманізації сфери виконання 

кримінальних покарань; 

- законодавче супроводження реформування пенітенціарної системи. 

Аналіз практики застосування законодавчих актів у діяльності  

правоохоронних органів показує, що з боку Комітету необхідно продовжувати 

постійний і дієвий контроль за відповідністю чинним законам України та 

інших нормативно – правових актів. 

Незміною залишається позиція Комітету стосовного того, що Верховна 

Рада України окрім законотворчої функції, значної уваги має надавати 

виконанню також контрольної функції, а особливо щодо контролю за станом 

виконання чинних законів України. 

 

 

Голова Комітету                                                            А. Кожем'якін   


