
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
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     19    грудня     2018 р. 

 

 

 

Головує: Перший заступник Голови Комітету Паламарчук М.П.  

 

Присутні члени Комітету:  н.д. Мосійчук І.В., 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. Мисик В.Ю., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й., н.д.     

Саврасов М.В., н.д. Соляр В.М.  

 

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., Ільтьо Є.С., Миколюк О.О.   

 

Запрошені: 

народний депутат України – Білозір Оксана Володимирівна, 

народний депутат України – Савчук Юрій Петрович, 

народний депутат України – Парасюк Володимир Зіновійович, 

народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Білозір Оксана Володимирівна, 

народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі, 

заступник Міністра юстиції України – Чернишов Денис Вікторович, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим 

Анатолійович, 

заступник  Генерального прокурора України – Стрижевська Анжела 

Анатоліївна, 
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начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури 

України – Романюк Олена Степанівна, 

начальник правового департаменту Національної поліції України – 

Жиденко Володимир Вікторович, 

член Національного агентства з питань запобігання корупції – Корчак 

Наталія Миколаївна, 

представник ГО «Союз золотий вік України» – Баранова Яна, 

представник ВГО «Екологія та соціальний захист» – Федоров Павло, 

представник ГО «ДСРПЗ права людини» – Скрипка Ганна, 

представник ГО «Альянс української єдності» – Давидов Олексій, 

представник ГО «Майдан – громадський контроль» –Колбанцев Віктор. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України (щодо вилучення статті 391 Кримінального кодексу України)» 

(реєстр. № 9228), поданий народними депутатами України Білозір О.В., 

Тимошенко Ю.В. та іншими. Перше читання. Комітет головний. 

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

актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та протидії їх незаконному обігу» (реєстр. №8378), поданий 

народними депутатами України Кожем’якіним А.А., Домбровським О.Г., 

Бухарєвим В.В. Перше читання. Комітет головний. 

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

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок, в 

якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (реєстр. 

№ 5499), поданий народними депутатами України Паламарчуком М.П., 

Велікіним О.М. та іншими. Перше читання. Комітет головний. 

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до пункту 5 розділу ХІІI 

"Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру" щодо пенсійного 

забезпечення слідчих органів прокуратури» (реєстр. № 6612), поданий 

народними депутатами України Безбахом Я.Я.  Перше читання. Комітет 

головний. 

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

актів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за 

порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки політичним партіям та 

їх фінансовою звітністю» (реєстр. № 8597), поданий Кабінетом Міністрів 

України. Перегляд рішення Комітету від 03.10.2018 р. Перше читання. 

Комітет головний. 

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

України щодо забезпечення парламентського контролю за діяльністю 

Державного бюро розслідувань та порядку висловлення недовіри Директору 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64431
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Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 9326), поданий народним 

депутатом України Паламарчуком М.П.  Перше читання.     Комітет 

визначено другим.  

 7. Про проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (реєстр. № 9055), поданий Президентом України. Перше читання. 

Комітет визначено другим.  

 8. Про проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (реєстр. № 9055-1), поданий народним депутатом України 

Писаренком В.В.   Перше читання. Комітет визначено другим.  

 9. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності. 

10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення судової практики                  

у визначенні впливу наявних у обвинуваченого захворювань, вад та інших 

проявів, що виникли через вживання алкоголю, наркотичних або прирівняних 

речовин» (реєстр. №5686), поданий народними депутатами України            

Савчуком Ю.П., Мусієм О.С., Карпунцовим В.В. та іншими. Перше читання. 

Комітет головний. 

11. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України             

про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення механізму 

недопущення ризиків та своєчасного визначення здатності водіїв (наявності 

захворювань і вад) безпечно керувати транспортними засобами» (реєстр. № 

5683), поданий народними депутатами України Савчуком Ю.П., Мусієм О.С. та 

Карпунцовим В.В. Перше читання. Комітет головний. 

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

кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну забудову 

прибережних захисних смуг водних об'єктів» (реєстр. № 4949), поданий 

народним депутатом України Парасюком В.З.  Перше читання. Комітет 

головний. 

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

процесуального кодексу України щодо запровадження механізму уникнення 

відповідальності особами, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

корупційних злочинів» (реєстр. №4013а), поданий народним депутатом 

України Рабіновичем В.З. Перше читання. Комітет головний. 

 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету 

Паламарчука  М.П. щодо кількості присутніх на засіданні членів Комітету та 

про порядок денний засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності на 19.12.2018 року. 
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Доповів: н.д. Паламарчук М.П. 

В обговоренні взяли участь:  н.д. Мосійчук І.В., н.д. Мірошниченко Ю.Р., 

н.д. Білозір О.В. 

 

Пропозиція першого заступника Голови Комітету Мосійчука І.В. та 

голови підкомітету Мірошниченка Ю.Р.: перенести розгляд проекту Закону 

за реєстр. № 9228, який в порядку денному стоїть першим питанням, на одне з 

наступних засідань Комітету та розглянути його після опрацювання 

законопроекту підкомітетом з питань реформування пенітенціарної системи, 

діяльності органів виконання покарань та пробації. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

“не голосувало” - 2  

 

Пропозицію підтримано. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний на 19.12.2018 року з 

урахуванням проголосованої пропозиції. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законодавчих актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу» (реєстр. №8378), 

поданий народними депутатами України Кожем’якіним А.А. Домбровським 

О.Г., Бухарєвим В.В. Перше читання. Комітет головний. 

 

 Доповів: н.д. Паламарчук М.П.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних 

засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за порушення строку передачі документації на 

багатоквартирний будинок, в якому створено об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» (реєстр. № 5499), поданий народними депутатами 

України Паламарчуком М.П., Велікіним О.М. та іншими. Перше читання. 

Комітет головний. 

 

Доповіли: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Безбах Я.Я.  

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Король В.М., н.д. Геращенко А.Ю. 

 

Під час обговорення зазначеного питання до засідання приєдналися 

народні депутати України – члени Комітету Саврасов М.В., Мисик В.Ю. 

та Карпунцов В.В., а народний депутат України Развадовський В.Й. 

покинув засідання Комітету і не приймав участь в подальшому голосуванні. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету. На момент 

голосування н.д. Мосійчук вийшов із зали засідання). 

 

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

законодавчих актів України щодо удосконалення порядку притягнення до 

відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки 

політичним партіям та їх фінансовою звітністю» (реєстр. № 8597), поданий 

Кабінетом Міністрів України. Перегляд рішення Комітету від 03.10.2018 р. 

Перше читання. Комітет головний. 

 

Пропозиція першого заступника Голови Комітету Паламарчука М.П.: 

повернутися до розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення порядку притягнення до 

відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки 

політичним партіям та їх фінансовою звітністю» (реєстр. № 8597) та 

переглянути рішення Комітету від 03.10.2018 р. (рекомендація щодо 

повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання).  

 

Проголосовано:  “за” – 13 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64431
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     “проти” – 0 

     “утрималось” – 2 

   

Пропозицію підтримано.    

 

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету). 

 

Доповів: н.д. Паламарчук М.П.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Саврасов М.В., н.д. Мірошниченко Ю.Р., 

н.д. Мосійчук І.В.,  член НЗК Корчак Н.М., заст. Генпрокурора 

Стрижевська А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект у першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету). 

 

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

законів України щодо забезпечення парламентського контролю за діяльністю 

Державного бюро розслідувань та порядку висловлення недовіри Директору 

Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 9326), поданий народним 

депутатом України Паламарчуком М.П.  Перше читання. Комітет визначено 

другим.  

 

Доповів: н.д. Паламарчук М.П.  

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В.,  н.д. Геращенко А.Ю., н.д. 

Карпунцов В.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету).  
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Після голосування народний депутат України Мірошниченко Ю.Р. 

вийшов із зали засідань і не приймав участь в подальшому голосуванні ).  

 

V. СЛУХАЛИ:  Про проекти Законів України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (реєстр. № 9055), поданий Президентом України. 

Перше читання. Комітет визначено другим.  

 

Доповів: н.д. Паламарчук М.П.  

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В.,  н.д. Геращенко А.Ю., 

н.д. Карпунцов В.В. 

 

Пропозиція першого заступника Голови Комітету Паламарчука М.П.: 

рекомендувати Верховній Раді України відхилити зазначений проект Закону. 

  

Проголосовано:  “за” – 6 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  8 

 

Пропозицію не підтримано. 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

Пропозиція першого заступника Голови Комітету Мосійчука І.В.: 

рекомендувати Верховній Раді України повернути зазначений проект Закону 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

VI. СЛУХАЛИ:  Про проект Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (реєстр. № 9055-1), поданий народним депутатом 

України Писаренком В.В.   Перше читання. Комітет визначено другим.  

  

  Доповів: н.д. Паламарчук М.П.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету). 

  

Пропозиція першого заступника Голови Комітету Мосійчука І.В.: 

звернутися з листом до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. з 

проханням надати слово для виступу представнику Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності під час розгляду на 

пленарному засіданні Верховної Ради законопроектів за реєстр. №9055 та 

№9055-1 для висловлення позиції Комітету із зазначених питань. 

  

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

Пропозицію підтримано. 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету). 

 

VІІ. СЛУХАЛИ. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

 

Доповів: н.д. Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: На підставі частини третьої статті 55 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» внести подання Першому заступнику 

Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючому справами                  

Боднару П.О. про призначення Миколюк Олени Олександрівни на посаду 

головного консультанта секретаріату Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності (строкове призначення), як такої, що 

стала переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в 

Апараті Верховної Ради України (протокол №3, рішення Комісії від 05-16 

листопада 2018 року). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
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(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету). 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення 

судової практики   у визначенні впливу наявних у обвинуваченого захворювань, 

вад та інших проявів, що виникли через вживання алкоголю, наркотичних або 

прирівняних речовин» (реєстр. №5686), поданий народними депутатами 

України Савчуком Ю.П., Мусієм О.С., Карпунцовим В.В. та іншими. Перше 

читання. Комітет головний. 

 

  Доповів: н.д. Безбах Я.Я.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення 

механізму недопущення ризиків та своєчасного визначення здатності водіїв 

(наявності захворювань і вад) безпечно керувати транспортними засобами» 

(реєстр. № 5683), поданий народними депутатами України Савчуком Ю.П., 

Мусієм О.С. та Карпунцовим В.В. Перше читання. Комітет головний. 

 

  Доповів: н.д. Безбах Я.Я.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну 
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забудову прибережних захисних смуг водних об'єктів» (реєстр. № 4949), 

поданий народним депутатом України Парасюком В.З.  Перше читання. 

Комітет головний. 

 

  Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження 

механізму уникнення відповідальності особами, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів» (реєстр. №4013а), поданий 

народним депутатом України Рабіновичем В.З. Перше читання. Комітет 

головний. 

 

  Доповів: н.д. Соляр В.М.  

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” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

(У голосуванні приймали участь 14 членів Комітету).  

 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету        М.Паламарчук  

 

 

Секретар Комітету        А.Геращенко 

 


