
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  82 
 
 

   17    січня     2018 р. 

 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  

 

Присутні члени Комітету:  н.д. Паламарчук М.П., н.д. Костенко П.П., н.д. 

Купрій В.М., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Карпунцов В.В., н.д. 

Котвіцький І.О., н.д. Мацола Р.М., н.д. Соляр В.М., н.д. Яценко А.В. 

 

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

Баранець В.А., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Іськова Т.А., Туренко О.М.  

 

Запрошені: 
 

народний депутат України – Іллєнко Андрій Юрійович, 

народний депутат України – Богомолець Ольга Вадимівна, 

народний депутат України – Унгурян Павло Якимович, 

народний депутат України – Немиря Григорій Михайлович, 

народний депутат України – Мураєв Євгеній Володимирович, 

народний депутат України – Бублик Юрій Васильович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Іллєнко Андрій Юрійович, 

народний депутат України – Богомолець Ольга Вадимівна, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим 

Анатолійович. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту воєнної 
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агресії Російської Федерації до України)» (реєстр. №7354), поданий народними 

депутатами України Геращенком А.В., Тетеруком А.А. та інш. Перше читання. 

2. Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)» 

(реєстр. №7343), поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., 

Іллєнком А.Ю. та іншими. Перше читання. 

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

кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних 

та фармацевтичних працівників» (реєстр. №6288), поданий народними 

депутатами України Богомолець О.В., Мусієм О.С. та іншими. Перше читання. 

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

кодексу України (щодо розширення переліку кримінально-карних способів 

доведення до самогубства чи самокалічення або замаху на самогубство чи 

самокалічення)» (реєстр. №6748), поданий народними депутатами України 

Унгуряном П.Я.,  Дубілем В.О. та інші. Перше читання.  

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

актів України щодо посилення захисту прав людини у кримінальному 

судочинстві» (реєстр. №2930), поданий народними депутатами України 

Немирею Г.М., Рабіновичем В.З. та іншими. Перше читання.  

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

України (щодо незастосування давності в разі ухилення від сплати податків, 

зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування)» (реєстр. №4765), поданий народним депутатом України  

Мураєвим Є.В. Перше читання.  

7. 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.  
8. Про Звіт за підсумками роботи Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності за сьому сесію Верховної Ради України 

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

9. Про перелік законопроектів Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності для включення до проекту Порядку 

денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (січень – 

липень 2018 року). 

10. Про проект Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на восьму сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (січень – липень 2018 року).  
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1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 17.01.2018 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 17.01.2018 року, 

розглянувши першим та другим питаннями проекти законів за реєстр. №6288 та 

№7343 відповідно.   

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

     

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної 

діяльності медичних та фармацевтичних працівників» (реєстр. №6288), поданий 

народними депутатами України Богомолець О.В., Мусієм О.С. та іншими. 

Перше читання. 
  

Доповіли:  н.д. Богомолець О.В., н.д. Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

Костенко П.П., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Соляр В.М., н.д. 

Карпунцов В.В., н.д. Мацола Р.М., н.д. Котвіцький І.О.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

    “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення 

Голодомору)» (реєстр. №7343), поданий народними депутатами України 

Левченком Ю.В., Іллєнком А.Ю. та іншими. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Іллєнко А.Ю., н.д. Соляр В.М.  

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

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу.  

 

 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 

факту воєнної агресії Російської Федерації до України)» (реєстр. №7354), 

поданий народними депутатами України Геращенком А.В., Тетеруком А.А. та 

інш. Перше читання. 

  

Доповіли: н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Соляр В.М.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпотько О.М., 

головний консультант Іськова Т.А. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

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

Кримінального кодексу України (щодо розширення переліку кримінально-

карних способів доведення до самогубства чи самокалічення або замаху на 

самогубство чи самокалічення)» (реєстр. №6748), поданий народними 

депутатами України Унгуряном П.Я.,  Дубілем В.О. та інші. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Соляр В.М. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

законодавчих актів України щодо посилення захисту прав людини у 

кримінальному судочинстві» (реєстр. №2930), поданий народними депутатами 

України Немирею Г.М., Рабіновичем В.З. та іншими. Перше читання.  

 

Доповів:  н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпотько О.М., 

головний консультант Іськова Т.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

кодексу України (щодо незастосування давності в разі ухилення від сплати 

податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування)» (реєстр. №4765), поданий народним депутатом 

України  Мураєвим Є.В. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Яценко А В. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
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VІІ. 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: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про Звіт за підсумками роботи Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за сьому сесію Верховної 

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

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату К-ту Драп’ятий Б.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт за підсумками роботи Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за сьому сесію Верховної 

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

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про перелік законопроектів Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності для включення до 

проекту Порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (січень – липень 2018 року). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату К-ту Драп’ятий Б.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік законопроектів Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності для включення до 

проекту Порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (січень – липень 2018 року). 
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 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

Х. СЛУХАЛИ: Про проект Плану роботи Комітету Верховної Ради України 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на восьму сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (січень – липень 2018 року).  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату К-ту Драп’ятий Б.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити проект Плану роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 

восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання (січень – липень 2018 

року). 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 
 

 

Голова Комітету        А.Кожем’якін  

 

 
Секретар Комітету                А.Геращенко 


