
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  83 
 
 

   07    лютого     2018 р. 

 

 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  
 

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

н.д. Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д. Король В.М., н.д. Котвіцький І.О.,            

н.д. Мацола Р.М., н.д. Мисик В.Ю., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. 

Развадовський В.Й., н.д. Яценко А.В. 

 

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

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

 

Запрошені: 
 

народний депутат України – Левченко Юрій Володимирович, 

народний депутат України – Єднак Остап Володимирович, 

народний депутат України – Сотник Олена Сергіївна. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Журжій Андрій Валерійович, 

народний депутат України – Єднак Остап Володимирович, 

народний депутат України – Сотник Олена Сергіївна, 

народний депутата України - Найєм Мустафа-Масі, 

заступник  Генерального прокурора України – Стрижевська Анжела 

Анатоліївна, 

Голова Ради прокурорів України – Місюра Михайло Михайлович, 

заступник Голови Кваліфікаційно–дисциплінарної  комісії прокурорів – 

Шемчук Віктор Вікторович, 

начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури 

України – Романюк Олена Степанівна, 

начальник правового департаменту Національної поліції України - 

Жиденко Володимир Вікторович, 
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радник з правових питань проекту Ради Європи «Подальша підтримка 

реформи кримінальної юстиції в Україні» – Оксана Цимбрівська, 

старший Радник КМЄС з питань прокуратури, громадянин Великої 

Британії – Ян Річардсон, 

менеджер сектору Верховенство права та боротьби з корупцією 

Представництва ЄС в Україні – Манфредас Ламантас, 

спеціаліст  зі зв’язків з Парламентом Представництва ЄС в Україні – Аліса 

Шушковська, 

ЗМІ. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

кодексу України щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян та 

працівників правоохоронних органів» (реєстр. №7451), поданий народними 

депутатами України Королем В.М., Паламарчуком М.П. та іншими. 

2. Про проект Закону України «Про внесення доповнення до 

Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за виготовлення, збут 

або використання пристроїв, що блокують роботу електронних засобів обліку 

(лічильників) з метою розкрадання електричної та теплової енергії)» (реєстр. 

№3819, на заміну), поданий народним депутатом України Безбахом Я.Я. Перше 

читання. 

3. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 214 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо особливостей початку досудового 

розслідування по окремим категоріям правопорушень)» (реєстр. №7315), 

поданий народними депутатами України Безбахом Я.Я., Жеваго К.В. Перше 

читання. 

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

України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за обігом генетично 

модифікованих організмів» (реєстр. №2977), поданий народним депутатом 

України  Левченком Ю.В. Перше читання.  

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

актів України щодо удосконалення відповідальності за порушення лісового 

законодавства та охорони зелених насаджень» (реєстр. №5504), поданий 

народними депутатами України Єднаком О.В., Рибаком І.П. та інш. 

Доопрацьований. Перше читання.  

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

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)" (в частині удосконалення діяльності 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)» (реєстр. №7165), поданий 

народними депутатами України Паламарчуком М.П., Королем В.М. та іншими. 

Перше читання.  
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7. Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів» (реєстр. №7165-1), поданий народними депутатами України  

Сотник О.С., Найєм М-М. Перше читання.  

8. Про проект Закону «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та інших законів України (щодо призначення 

позапланових ревізій, перевірок) (реєстр. №6482), поданий народними 

депутатами України Геращенком А.В., Чорновол Т.М. та Гаврилюком М.В. 

Перше читання.  

9. Про проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної 

поліції України» (реєстр. №4670). Друге читання. 

10. Про орієнтований календарний план проведення засідань Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на період 

роботи восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання (лютий-липень 

2018 року). 

  

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 07.02.2018 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 07.01.2018 року.   

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

  

ІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету щодо проекту Постанови 

«Про деякі питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб) (реєстр. № 7492), поданого народними 

депутатами України Немировським А.В., Королевською Н.Ю. та іншими.   

  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 
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УХВАЛИЛИ:  1). Направити до Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення, який є головним у цьому питанні, листа 

щодо підтримки проекту Постанови «Про деякі питання пенсійного 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби» (реєст. № 7492) за основу та 

в цілому. 

2). Звернутися до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., щодо 

підтримки зазначеного проекту Постанови та необхідності його розгляду на 

найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України. 

 

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 додаткових заходів захисту безпеки 

громадян та працівників правоохоронних органів» (реєстр. №7451), поданий 

народними депутатами України Королем В.М., Паламарчуком М.П. та іншими. 

  

Доповіли:  н.д. Король В.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Яценко А.В., заст. Генпрокурора 

Стрижевська А.А., н.д. Паламарчук М.П., н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

    “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

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

законодавчих актів України щодо удосконалення відповідальності за 

порушення лісового законодавства та охорони зелених насаджень» (реєстр. 

№5504), поданий народними депутатами України Єднаком О.В., Рибаком І.П. 

та інш. Доопрацьований. Перше читання.  

 

Доповів:  н.д. Єднак О.В., н.д. Яценко А.В.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мисик В.Ю., н.д. Король В.М.  
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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 «Про внесення змін до статті 214 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливостей початку 

досудового розслідування по окремим категоріям правопорушень)» (реєстр. 

№7315), поданий народними депутатами України Безбахом Я.Я., Жеваго К.В. 

Перше читання. 
  

Доповіли: н.д. Безбах Я.Я.  

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

 

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

 

УХВАЛИЛИ: На прохання 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 доповнення до 

Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за виготовлення,             

збут або використання пристроїв, що блокують роботу електронних засобів 

обліку (лічильників) з метою розкрадання електричної та теплової енергії)» 

(реєстр. №3819), поданий народним депутатом України Безбахом Я.Я. 

Доопрацьований. Перше читання. 
 

Доповіли: н.д. Безбах Я.Я.  

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

 

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

Мисик В.Ю., н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу.  

 

 Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 
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V. СЛУХАЛИ: Про проекти законів України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (в частині 

удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)» 

(реєстр. №7165), поданий народними депутатами України Паламарчуком М.П., 

Королем В.М. та іншими та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів» (реєстр. №7165-1), поданий народними депутатами України  

Сотник О.С., Найєм М-М. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Сотник О.С. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Найєм М-М., Голова Ради прокурорів 

Місюра М.М., заст. Голови Кваліфкомісії прокурорів Шемчук В.В., н.д. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)" (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів)» (реєстр. №7165) у першому читанні за 

основу, а при доопрацюванні його до другого читання врахувати окремі 

положення проекту Закону за реєстр. №7165-1, озвучені народними депутатами 

України Сотник О.С. та Найємом М-М. 

 

 Проголосовано:  “за” – 8 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  3 

 

У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету (народний депутат 

України Мірошниченко Ю.Р. покинув зал засідань).  

 

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

процесуального кодексу України та інших законів України (щодо призначення 

позапланових ревізій, перевірок) (реєстр. №6482), поданий народними 

депутатами України Геращенком А.В., Чорновол Т.М. та Гаврилюком М.В. 

Перше читання.  
 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний 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. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про Дисциплінарний статут 

Національної поліції України» (реєстр. №4670). Друге читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти заначений 

проект Закону у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) 

за обігом генетично модифікованих організмів» (реєстр. №2977), поданий 

народним депутатом України  Левченком Ю.В. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої 

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про орієнтований календарний план проведення засідань 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 

період роботи восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання (лютий-

липень 2018 року). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

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

 



 8 

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний календарний план проведення 

засідань Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності на період роботи восьмої сесії Верховної Ради України VIII 

скликання (лютий-липень 2018 року), включивши до нього виїзне засідання до 

м. Львова у квітні 2018 р. 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 
3. РІЗНЕ. 
 

І. СЛУХАЛИ: Про пропозицію першого заступника Голови Комітету 

Паламарчука М.П. щодо внесення клопотання про нагородження державною 

нагородою народного депутата України - голови підкомітету з питань 

діяльності органів внутрішніх справ, податкової міліції та інших 

правоохоронних органів Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Короля Віктора Миколайовича орденом «За 

заслуги» II ступеня в честь його 70-ти річчя від дня народження.  
 

Доповів:  н.д. Паламарчук М.П. 
 

УХВАЛИЛИ: За вагомий особистий внесок у розбудову України та 

становлення її правоохоронних органів, сумлінне і бездоганне служіння 

українському народові та в честь 70-ти річчя від дня народження звернутися до 

Голови Верховної Ради України Парубія А.В. з проханням порушити перед 

Президентом України Порошенком П.О. клопотання про нагородження 

народного депутата України Короля Віктора Миколайовича орденом «За 

заслуги» II ступеня. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

 

 

Голова Комітету        А.Кожем’якін  

 

 
Перший заступник  

Голови Комітету                 М.Паламарчук 


