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Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.
Присутні члени Комітету: н.д. Паламарчук М.П., 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. Дейдей Є.С., н.д. Карпунцов В.В., н.д. Король В.М., н.д. Котвіцький І.О.,
н.д. Мацола Р.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Мисик В.Ю., н.д.
Развадовський В.Й., н.д. Саврасов М.В., н.д. Шенцев Д.О.
Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є.,
Шпортько О.М., Баранець В.А., Карчемська Т.М., Булаш М.П., Гільченко Л.М.,
Диба О.А., Іськова Т.А.
Запрошені:
народний депутат України – Антонищак Андрій Федорович,
народний депутат України – Микитась Максим Вікторович,
народний депутат України – Сисоєнко Ірина Володимирівна,
народний депутат України – Сугоняко Олександр Леонідович,
народний депутат України – Попов Ігор Володимирович,
народний депутат України – Левченко Юрій Володимирович.
Присутні:
народний депутат України – Сисоєнко Ірина Володимирівна,
заступник Міністра юстиції України – Чернишов Денис Вікторович,
заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим
Анатолійович,
заступник Голови Національної поліції України - начальник ГУ НП м.
Києва – Крищенко Андрій Євгенійович,

начальник Управління нормативного забезпечення діяльності Державної
кримінально-виконавчої служби України Департаменту публічного права
(Міністерство юстиції України) – Кудлай Павло Олександрович,
директор правового Департаменту Національної поліції України –
Жиденко Володимир Вікторович,
представник Уповноваженого ВРУ з прав людини (з питань дотримання
прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав) – Петльований
В’ячеслав Борисович,
представники Громадської організації «Донбас SOS»: Павлюк Аліна, Ягін
Анатолій, Мельник Наталія.
ЗМІ:
Інформаційне агентство «УНІАН» – Поляковська Тетяна,
Інформаційне агентство «Українські новини» – Косякін Іван.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект Закону «Про врегулювання правового статусу осіб, стосовно
яких порушено законодавство України про кримінальну відповідальність,
кримінальне процесуальне, кримінально-виконавче законодавство України
внаслідок збройної агресії, збройного конфлікту, тимчасової окупації території
України» (реєстр. № 8560), поданий народними депутатами України
Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П., Королем В.М. та інш. Перше
читання.
2. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки
руху та експлуатації транспорту» (реєстр. № 8184). Друге читання.
3. Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за
адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією)» (реєстр. № 9014),
поданий народним депутатом України Антонищаком А.Ф. Перше читання.
4. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо
охорони майна від псування або знищення)» (реєстр. № 7200), поданий
народним депутатом України Микитасем М.В. Перше читання.
5. Проект Закону «Про внесення змін до статті 108 Кримінального
процесуального
кодексу
України
(щодо
забезпечення
належного
фіксування показань)» (реєстр. № 8476), поданий народним депутатом України
Микитасем М.В. Перше читання.
6. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги»
(реєстр. № 6311), поданий народними депутатами України Сисоєнко І.В.,
Шурмою І.М., Біловолом О.М. та інш. Перше читання. (Виноситься втретє).
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7. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України (щодо уточнення переліку злочинів, за яких може проводитися
спеціальне досудове розслідування)» (реєстр. № 6706), поданий народним
депутатом України Сугоняко О.Д. Перше читання. (Виноситься втретє).
8. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо окремих питань оскарження рішень, дій
чи бездіяльності органів досудового розслідування, прокурора під час
досудового розслідування з метою усунення корупційних проявів)» (реєстр.
№ 4760) поданий народним депутатом України Поповим І.В. Перше читання.
(Виноситься втретє).
9. 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. (Виноситься вчетверте).
10. РІЗНЕ.

1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. щодо
кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний
засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності на 21.11.2018 року.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи наявність кворуму (12 членів Комітету),
відкрити засідання Комітету та розпочати роботу.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).
До засідання приєдналися народні депутати України – члени Комітету
Саврасов М.В., Геращенко А.В., Мисик В.Ю., Шенцев Д.О., Карпунцов В.В.
В обговоренні взяли участь: н.д. Дейдей Є.С.
2. Затвердити порядок денний на 21.11.2018 року, з таким уточненням:
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- першим питанням розглянути проект Закону за реєстр. № 6311 (питання
№ 6 порядку денного).
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).
2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
I. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення безпечних умов надання
медичної допомоги» (реєстр. № 6311), поданий народними депутатами України
Сисоєнко І.В., Шурмою І.М., Біловолом О.М. та іншими. Перше читання.
(Виноситься втретє).
Доповіли: н.д. Сисоєнко І.В., н.д. Мірошниченко Ю.Р.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мисик В.Ю., н.д. Карпунцов В.В.,
н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Король В.М., н.д. Паламарчук М.П., н.д.
Развадовський В.Й., заст. Голови Нацполіції - начальник ГУНП м. Києва
Крищенко А.Є., н.д. Безбах Я.Я.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
зазначений проект Закону в першому читанні за основу.
Проголосовано:

України

прийняти

“за” – 12
“проти” – 2
“утрималось” - 3

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).
ІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про врегулювання правового статусу осіб,
стосовно яких порушено законодавство України про кримінальну
відповідальність,
кримінальне
процесуальне,
кримінально-виконавче
законодавство України внаслідок збройної агресії, збройного конфлікту,
тимчасової окупації території України» (реєстр. № 8560), поданий народними
депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П., Королем В.М. та
іншими. Перше читання.
Доповів: н.д. Мірошниченко Ю.Р.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
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В обговоренні взяли участь: заст. Міністра юстиції Чернишов Д.В.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
зазначений проект Закону в першому читанні за основу.
Проголосовано:

України

прийняти

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету. Народний депутат
України Дейдей Є.С. вийшов із зали засідань і не приймав участь у
голосуванні).
ІІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти
власності, безпеки руху та експлуатації транспорту» (реєстр. № 8184). Друге
читання.
Доповів: н.д. Король В.М.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., заст. Голови Нацполіції
- начальник ГУНП м. Києва Крищенко А.Є.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти
зазначений законопроект в другому читанні та в цілому як Закон України.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету).
Після голосування народний депутат України Саврасов М.В. вийшов
із зали засідань і в подальшому не приймав участь у засіданні Комітету та
голосуванні.
ІV. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за
адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією)» (реєстр. № 9014),
поданий народним депутатом України Антонищаком А.Ф. Перше читання.
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Інформація Голови Комітету Кожем’якіна А.А.: суб’єкт права
законодавчої ініціативи просить перенести розгляд зазначеного питання на
одне з наступних засідань Комітету.
Прохання підтримано, розгляд законопроекту перенесено.
V. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України (щодо охорони майна від псування або знищення)» (реєстр. № 7200),
поданий народним депутатом України Микитасем М.В. Перше читання.
Інформація Голови Комітету Кожем’якіна А.А.: суб’єкт права
законодавчої ініціативи просить перенести розгляд зазначеного питання на
одне з наступних засідань Комітету.
Прохання підтримано, розгляд законопроекту перенесено.
VІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до статті 108
Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення
належного фіксування показань)» (реєстр. № 8476), поданий народним
депутатом України Микитасем М.В. Перше читання.
Інформація Голови Комітету Кожем’якіна А.А.: суб’єкт права
законодавчої ініціативи просить перенести розгляд зазначеного питання на
одне з наступних засідань Комітету.
Пропозиція голови підкомітету – доповідача із зазначеного питання
Развадовського В.Й.: розглянути зазначений проект Закону та ухвалити
рішення про його відхилення.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету).
VIІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо уточнення переліку злочинів, за яких
може проводитися спеціальне досудове розслідування)» (реєстр. № 6706),
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поданий народним депутатом України Сугоняко О.Д. Перше читання.
(Виноситься втретє).
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону.
Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету).
VIІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих питань
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування,
прокурора під час досудового розслідування з метою усунення корупційних
проявів)» (реєстр. № 4760) поданий народним депутатом України Поповим І.В.
Перше читання. (Виноситься втретє).
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону.
Проголосовано:

“за” – 14
“проти” – 0
“утрималось” - 2

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету).
ІХ. СЛУХАЛИ: 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. (Виноситься
вчетверте).
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.
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Проголосовано:

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

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету).
Питання різного розглядалося в закритому режимі.

Голова Комітету

А.Кожем’якін

Секретар Комітету

А.Геращенко
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