Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
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червня

2018 р.

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.
Присутні члени Комітету: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мосійчук І.В., н.д.
Купрій В.М., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я., н.д.
Бухарєв В.В., н.д. Карпунцов 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. Саврасов М.В., н.д.
Шенцев Д.О.
Присутні працівники секретаріату Комітету:
Драп’ятий Б.Є.,
Карчемська Т.М., Шпортько О.М., Булаш М.П., Ільтьо Є.С., Туренко О.М.,
Диба О.А.
Запрошені:
Міністр внутрішніх справ – Аваков Арсен Борисович,
народний депутат України – Мураєв Євгеній Володимирович,
народний депутат України – Микитась Максим Вікторович,
народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович,
народний депутат України – Ляшко Олег Валерійович,
народний депутат України – Бублик Юрій Васильович,
народний депутат України – Усов Костянтин Глібович,
народний депутат України – Левченко Юрій Володимирович,
Представник Президента України у Верховній Раді України - Луценко Ірина
Степанівна.
Присутні:
народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович,
народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі,
Директор Державного бюро розслідувань - Труба Роман Михайлович,
заступник Міністра юстиції України - Чернишов Денис Вікторович,
заступник Міністра внутрішніх справ України - Троян Вадим Анатолійович,

ректор Національної академії внутрішніх справ - Чернєй Володимир
Васильович,
перший заступник Директора правового департаменту Національної поліції
України - Грінцов Микола Миколайович,
директор Департаменту державного екологічного нагляду Державної
екологічної інспекції України - Черевко Віктор Миколайович,
керівник Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента
України - Букалов Олександр Павлович,
спеціаліст зі зв’язків з Парламентом Консультативної Місії ЄС Шушковська Аліса.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» щодо уточнення окремих положень» (реєстр. №5395-Д).
Друге читання.
2. Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері
безпеки дорожнього руху» (реєстр. №7286), поданий Кабінетом Міністрів
України. Перше читання.
3. Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки» (реєстр. №8327), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше
читання.
4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо підслідності злочинів Державному бюро розслідувань)»
(реєстр. №8123), поданий народним депутатом України Мураєвим Є.В. Перше
читання.
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо забезпечення засади змагальності)»
(реєстр. №8280), поданий народним депутатом України Микитасем М.В. Перше
читання.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
Національну поліцію" (щодо відрядження поліцейських до державних
(міждержавних) органів, підприємств, установ і організацій та присвоєння
чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням
на службі в поліції)» (реєстр. №8339), поданий народним депутатом України
Тетеруком А.А. Перше читання.
7. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 263
Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за носіння,
зберігання, придбання, передачу чи збут вибухових речовин або вибухових
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пристроїв)» (реєстр. №7413), поданий народними депутатами України Ляшком
О.В., Мосійчуком І.В., Лозовим А.С. Перше читання.
8. 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. Перше читання.
9. Про пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення
волі більш м'яким покаранням» (реєстр. №2292).
10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення вимог природоохоронного законодавства» (реєстр. №4367), поданий
народним депутатом України Усовим К.Г. Перше читання.
11. 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.
12. Різне.

1. ПРО
КОМІТЕТУ.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 06.06.2018 року та
кількість присутніх членів Комітету.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи наявність кворуму, відкрити засідання
Комітету та розпочати роботу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 06.06.2018 року з
такими уточненнями:
- перенести на одне з наступних засідань Комітету розгляд проекту Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
(реєстр. № 7286), який у порядку денному є другим;
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- розглянути другим питанням пропозиції Президента України до Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни
довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням» (реєстр. № 2292), який в
порядку денному є дев’ятим питанням;
- розглянути третім питанням проект Закону реєстр. № 8339, який в порядку
денному є шостим питанням.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до Закону України
"Про Державне бюро розслідувань" щодо уточнення окремих положень»
(реєстр. №5395-Д). Друге читання.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А., Голова ДБР Труба Р.М.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Купрій В.М., н.д. Паламарчук М.П., н.д.
Мірошниченко Ю.Р., н.д. Найєм М.-М., н.д. Геращенко А.Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Розглянути порівняльну таблицю до проекту Закону реєстр.
№5395-Д та прийняти рішення по окремих поправках:
1) врахувати поправку № 6 н.д. Тарути С.О.
Проголосовано:

“за” – 5
“проти” – 2
“утрималось” – 9

Поправку відхилено.
2) врахувати поправку № 21 н.д. Найєма М.-М.
Проголосовано:

“за” – 4
“проти” – 0
“утрималось” – 11
“не голосувало” - 1

Поправку відхилено.
3) врахувати поправку № 39 та № 41 н.д. Тарути С.О., н.д. Гончаренка О.О.
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Проголосовано:

“за” – 5
“проти” – 0
“утрималось” – 10
“не голосувало” - 1

Поправку відхилено.
2. Рекомендувати Верховній Раді України
законопроект у другому читанні та в цілому як Закон.
Проголосовано:

прийняти

зазначений

“за” – 15
“проти” – 0
“утрималось” - 1

У голосуванні приймали участь шістнадцять членів Комітету.
ІІ. СЛУХАЛИ: Про пропозиції Президента України до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни
довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням» (реєстр. № 2292).
Доповіли: заст. Мін-ра юстиції Чернишов Д.В., н.д. Мірошниченко Ю.Р.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
пропозиції Президента України та відхилити Закон.
Проголосовано:

України

підтримати

“за” – 15
“проти” – 0
“утрималось” - 1

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України "Про Національну поліцію" (щодо відрядження поліцейських до
державних (міждержавних) органів, підприємств, установ і організацій та
присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із
залишенням на службі в поліції)» (реєстр. №8339), поданий народним депутатом
України Тетеруком А.А. Перше читання.
Доповіли: н.д. Тетерук А.А., н.д. Король В.М.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
В обговоренні взяли участь: ректор НАВС Чернєй В.В., н.д. Безбах Я.Я.,
н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Мисик В.Ю., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д.
Паламарчук М.П.
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект у першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

У голосуванні приймали участь п'ятнадцять членів Комітету (народний
депутат України Геращенко А.Ю. вийшов із залу засідань).
ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки» (реєстр. №8327), поданий Кабінетом Міністрів України. Перше
читання.
Доповіли: заст. Мін. внутрішніх справ України Троян В.А., н.д. Безбах Я.Я.
Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Паламарчук М.П.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект у першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

У голосуванні приймали участь п'ятнадцять членів Комітету.
V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо підслідності злочинів Державному бюро
розслідувань)» (реєстр. №8123), поданий народним депутатом України
Мураєвим Є.В. Перше читання.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої
ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань
Комітету.
Така пропозиція була підтримана п'ятнадцятьма присутніми членами
Комітету.
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VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення засади
змагальності)» (реєстр. №8280), поданий народним депутатом України
Микитасем М.В. Перше читання.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої
ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань
Комітету.
Така пропозиція була підтримана п'ятнадцятьма присутніми членами
Комітету.
VІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті
263 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за
носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вибухових речовин або
вибухових пристроїв)» (реєстр. №7413), поданий народними депутатами України
Ляшком О.В., Мосійчуком І.В., Лозовим А.С. Перше читання.
Доповіли: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Паламарчук М.П.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
В обговоренні взяли участь: н.д. Безбах Я.Я., н.д. Король В.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект у першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – 13
“проти” – 0
“утрималось” - 2

У голосуванні приймали участь п'ятнадцять членів Комітету.
VІІІ. 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. Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
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УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої
ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань
Комітету.
Така пропозиція була підтримана п'ятнадцятьма присутніми членами
Комітету.
ІХ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності
за порушення вимог природоохоронного законодавства» (реєстр. №4367),
поданий народним депутатом України Усовим К.Г. Перше читання.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої ініціативи
перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань Комітету.
Така пропозиція була підтримана п'ятнадцятьма присутніми членами
Комітету.
X. 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.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю суб’єкта права законодавчої ініціативи
перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань Комітету.
Така пропозиція була підтримана п'ятнадцятьма присутніми членами
Комітету.
3. РІЗНЕ.
І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. з приводу
пропозиції представників Консультативної місії Європейського Союзу в Україні
щодо заслуховування питання про проведення експерименту з об’єднання в
одному підрозділі слідчих та оперативних працівників Національної поліції
України.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
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УХВАЛИЛИ: Заслухати на черговому засіданні Комітету інформацію
представників Консультативної місії Європейського Союзу в Україні та
керівництва Національної поліції України про проведення експерименту з
об’єднання в одному підрозділі слідчих та оперативних працівників
Національної поліції України.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

У голосуванні приймали участь п'ятнадцять членів Комітету.

Голова Комітету

А.Кожем’якін

Секретар Комітету

А.Геращенко
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