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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.01.2018 року 

№2271-VIII проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 7279), поданий народними 

депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П., Геращенком А.Ю. 

та іншими народними депутатами України та альтернативний до нього проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (реєстр. № 7279-1), були направлені до Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на повторне перше 

читання. 

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності на своєму засіданні 18 квітня 2018 року (протокол 

засідання № 88) розглянув доопрацьований у Комітеті проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». 
 

Верховна Рада України, приймаючи рішення про повернення зазначених 

законопроектів до Комітету, доручила при підготовці до розгляду основного 

законопроекту (реєстр. № 7279) врахувати пропозиції альтернативного 

законопроекту (реєстр. № 7279-1). 

Комітетом було підготовлено доопрацьований проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», в 

якому узгоджено всі концептуальні позиції та були суттєво доопрацьовані окремі 

їх положення, зокрема: 

чітко визначено принципи та критерії розмежування кримінальних 

проступків та злочинів; 

змінено класифікацію кримінальних правопорушень на кримінальні 

проступки, нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини; 

кримінальним проступком визначено діяння (дія чи бездіяльність), за 

вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 

трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або інше покарання, не 

пов’язане з позбавленням волі; 
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узгоджено питання строків дізнання та судового розгляду 

кримінальних проступків; 

визначено порядок застосування інституту судимості до осіб, які скоїли 

кримінальний проступок; 

визначено кола суб’єктів, що будуть проводити дізнання по кримінальним 

проступкам; 

уточнено перелік можливих негласних слідчих (розшукових) дій під час 

дізнання; 

унормовано питання джерел доказів; 

зазначено, що готування до кримінального проступку не тягне за собою 

кримінальної відповідальності. 

В процесі доопрацювання законопроекту народними депутатами України 

– членами Комітету взято до уваги та частково враховано пропозиції народного 

депутата України Яценка А. В. подані до повторного першого читання, членів 

Комітету, зауваження Головного науково-експертного управління, висновки 

міністерств та відомств.  

З огляду на зазначене, члени Комітету ухвалили рішення («За» - 11, 

«Проти» – 1, «Утримався» - 1) рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у повторному першому читанні проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 7279-д) прийняти за основу, у новій редакції, підготовленій 

Комітетом. 

Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначено Голову Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності  А. Кожем’якіна. 

 

Додатки:  1. Проект Закону – на 35 арк. 

2. Пояснювальна записка - на 5 арк. 

3. Порівняльна таблиця - на 174 арк. 

4. Проект постанови – на 1 арк. 

5. Зазначені документи в електронній формі. 

 

 

Голова Комітету                                                                        А. Кожем’якін  


