
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  90 
 
 

   23    травня     2018 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. Геращенко А.Ю., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д. 

Карпунцов В.В., н.д. Король В.М., н.д. Мацола Р.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: Шпортько О.М.,  

Баранець В.А., Карчемська Т.М., Гільченко Л.М., Іськова Т.А., Роденко М.Ю.  

 
Запрошені: 

народний депутат України – Бублик Юрій Васильович, 

народний депутат України – Шухевич Юрій-Богдан Романович, 

народний депутат України – Ємець Леонід Олександрович, 

народний депутат України – Шинькович Андрій Васильович, 

Міністр внутрішніх справ України – Аваков Арсен Борисович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Шухевич Юрій-Богдан Романович, 

Директор Державного бюро розслідувань – Труба Роман Михайлович, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим 

Анатолійович,  

заступник голови Національної поліції України - керівник патрульної 

поліції – Фацевич Олександр Юрійович  

директор правового департаменту Національної поліції України  – 

Жиденко Володимир Вікторович, 

заступник директора департаменту юридичного забезпечення МВС 

України – Лотоцький Юрій Володимирович, 
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Представник Уповноваженого з прав людини з питань зв'язків із 

громадськістю та інформаційних технологій – Мамалига Андрій 

Володимирович, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри політичних наук 
Київського національного університету будівництва і архітектури, 
помічник-консультант народного депутата України Шухевича Ю.Р. – 
Мамонтов Ігор Олександрович. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

України щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності 

Державного бюро розслідувань» (реєстр. №7450). Повторне перше читання. 

2.Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України з 

окремих питань діяльності Міністерства внутрішніх справ та Національної 

поліції» (реєстр. №7470), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше 

читання.  

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

актів України щодо використання найменування та ознак належності до 

Національної поліції України» (реєстр. №7474), поданий Кабінетом Міністрів 

України. Перше читання. 

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

актів України щодо удосконалення окремих положень цих актів з огляду на 

внесені Законом № 2120-VIII зміни» (реєстр. №8166), поданий народним 

депутатом України Бубликом Ю.В. 

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

актів України щодо встановлення відповідальності за заперечення факту 

правомірності боротьби за незалежність України у XX столітті, факту 

Голодомору 1932-1933 років в Україні» (реєстр. №5692), поданий народним 

депутатом України Шухевичем Ю.Р. Перше читання.  

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

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

порушення правового режиму використання прибережних захисних смуг» 

(реєстр. №5721), поданий народним депутатом України Шухевичем Ю.Р. 

Перше читання.  

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

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу 

та швидкість реакції та за проїзд на заборонний сигнал світлофора)» (реєстр. 
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№7432), поданий народними депутатами України Ємцем Л.О. та Березою Б.Ю. 

Перше читання.  

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

кодексу України" (щодо посилення кримінальної відповідальності)» (реєстр. 

№4710), поданий народними депутатами України Шиньковичем А.В., Герегою 

О.В. Перше читання.  

 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 23.05.2018 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 23.05.2018 року з 

такими уточненнями, корегувати в ході засідання черговість розгляду 

законопроектів, зокрема, розглянувши першим та другим питанням проекти 

законів за реєстр. №№5692 та 5721. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

  

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за 

заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX 

столітті, факту Голодомору 1932-1933 років в Україні» (реєстр. №5692), 

поданий народним депутатом України Шухевичем Ю.Р. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Шухевич Ю.Р.   

 Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 
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УХВАЛИЛИ: На прохання автора законопроекту – народного депутата 

України Шухевича Ю.Р. рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на  

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за порушення правового режиму використання прибережних 

захисних смуг» (реєстр. №5721), поданий народним депутатом України 

Шухевичем Ю.Р. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Шухевич Ю.Р., пом. н.д. Шухевича Ю.Р. - Мамонтов І.О.   

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

 

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

Геращенко А.Ю.  

 

Пропозиція підкомітету: Рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти зазначений законопроект за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 5 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  5 

 “не голосувало” -  1 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

Пропозиція не підтримана. 
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на  

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – 8 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  3   

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 
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ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності 

Державного бюро розслідувань» (реєстр. №7450). Повторне перше читання. 

 

Доповіли:  н.д. Паламарчук М.П.  

  Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: Директор ДБР Труба Р.М., н.д.                   

Кожем’якін А.А., н.д. Купрій В.М.  

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання до розгляду 

Верховною Радою України проекту Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро 

розслідувань» (реєстр. № 5395-д). 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 (У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законів 

України з окремих питань діяльності Міністерства внутрішніх справ та 

Національної поліції» (реєстр. №7470), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Перше читання.  
 

Доповів: заст. Міністра внутр. справ Троян В.А., н.д. Король В.М. 

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

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект за основу та в цілому як Закон України. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак 

належності до Національної поліції України» (реєстр. №7474), поданий 

Кабінетом Міністрів України. Перше читання. 

 

Доповів: заст. Міністра внутр. справ Троян В.А., н.д. Король В.М. 
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Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець А.А. 
 

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

Мірошниченко Ю.Р., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Паламарчук М.П.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект за основу та в цілому як Закон України. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень цих актів з 

огляду на внесені Законом № 2120-VIII зміни» (реєстр. №8166), поданий 

народним депутатом України Бубликом Ю.В. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

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

 

Підтримано прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи – 

народного депутата Бублика Ю.В. щодо перенесення розгляду зазначеного 

питання на одне з наступних засідань Комітету. 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції та за проїзд на заборонний сигнал 

світлофора)» (реєстр. №7432), поданий народними депутатами України Ємцем 

Л.О. та Березою Б.Ю. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.  

 Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 
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VІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України" (щодо посилення кримінальної 

відповідальності)» (реєстр. №4710), поданий народними депутатами України 

Шиньковичем А.В., Герегою О.В. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

 

 

 
Голова Комітету        А.Кожем’якін  

 
 

Секретар Комітету        А.Геращенко 


