
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 
 

  103 

 
 

      16    січня     2019 р. 

 

 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  

 

Присутні члени Комітету:  н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мосійчук І.В.,  

н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я.,                                       

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

н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Саврасов М.В., н.д. Соляр В.М., 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 – Кривохатько Вадим Вікторович, 

народний депутат України – Мураєв Євген Володимирович, 

народний депутат України – Бублик Юрій Васильович, 

народний депутат України – Дмитренко Олег Миколайович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим 

Анатолійович, 

начальник правового департаменту Національної поліції України – 

Жиденко Володимир Вікторович, 

представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях 

несвободи та процесуальних прав – Петльований В’ячеслав Борисович, 

спеціаліст Консультативної Місії Європейського Союзу України зі зв'язків 

з Парламентом – Аліса Шушковська, 

представниця ГО «Юридична сотня» – Дідач Вікторія. 
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ЗМІ: 

Телеканал «112» - Анастасія Міщенко,  

Інтернет видання «Дорожній контроль» - Віктор Смалій. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне 

носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника 

суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб» 

(реєстр. № 9217), поданий народними депутатами України Тетеруком А.А., 

Третьяковим О.Ю. та іншими. Друге читання.  

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

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

порушення вимог охорони та використання пасовищ і сінокосів» (реєстр. № 

8523), поданий народним депутатом України Кривохатьком В.В. Перше 

читання.  

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 15 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо розширення переліку 

підстав для притягнення до адміністративної відповідальності 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів)» (реєстр. № 8231), поданий народним депутатом України Мураєвим 

Є.В. Перше читання. 

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

адміністративні правопорушення (щодо мінімізації засмічення населених 

пунктів)» (реєстр. №1103-доопрацьований), поданий народними депутатами 

України Бубликом Ю.В., Левченком Ю.В., Осуховським О.І. та іншими.  

Перше читання. (Виноситься втретє). 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог законодавства у сферах цивільного захисту, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб» 

(реєстр. №2342а), поданий народним депутатом України Дмитренком О.М. 

Перше читання. (Виноситься втретє). 

6. Про Звіт за підсумками роботи Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності за дев’яту сесію Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 р.).  

7. Про пропозиції Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності до проекту Порядку денного десятої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.). 
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8. Про план роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на десяту сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.). 

9. Про орієнтовний календарний план проведення засідань Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на період 

роботи десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання (лютий – липень 

2019 р.). 

10. Різне 

 

 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

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 16.01.2019 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). 

 

Пропозиція голови підкомітету Соляра В.М.: перенести розгляд проекту 

Закону за реєстр. № 9217, який в порядку денному стоїть першим питанням, на 

одне з наступних засідань Комітету. 

 

2. Затвердити порядок денний на 16.01.2019 року, з урахуванням 

пропозиції голови підкомітету Соляра В.М. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету). 
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2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за порушення вимог охорони та використання пасовищ і 

сінокосів» (реєстр. № 8523), поданий народним депутатом України 

Кривохатьком В.В. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Безбах Я.Я.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

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

 

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 12 членів Комітету).  

 

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

15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розширення 

переліку підстав для притягнення до адміністративної відповідальності 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів)» (реєстр. № 8231), поданий народним депутатом України              

Мураєвим Є.В. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Безбах Я.Я.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).  

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо мінімізації 
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засмічення населених пунктів)» (реєстр. №1103-доопрацьований), поданий 

народними депутатами України Бубликом Ю.В., Левченком Ю.В.,  

Осуховським О.І. та іншими.  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” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

     “не голосувало” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).  

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог законодавства у сферах цивільного 

захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, пожежної та техногенної безпеки, діяльності 

аварійно-рятувальних служб» (реєстр. №2342а), поданий народним депутатом 

України Дмитренком О.М. Перше читання. (Виноситься втретє). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Паламарчук М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).  

 

V. СЛУХАЛИ: Про Звіт за підсумками роботи Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за дев’яту сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 р.).  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт за підсумками роботи Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за восьму сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 р.). 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).  

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про пропозиції Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності до переліку питань проекту Порядку 

денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – 

липень 2019 р.). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності до переліку питань проекту Порядку 

денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – 

липень 2019 р.). 

 

 Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).  

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Про план роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на десяту сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Король В.М., н.д. 

Паламарчук М.П. 

 

Пропозиція першого заступника Голови Комітету Мосійчука І.В.:   

включити до Плану роботи Комітету на десяту сесію питання заслуховування 

керівників Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури щодо систематичних порушень норм 

Кримінального процесуального кодексу України. 



 7 

УХВАЛИЛИ: Затвердити План роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на десяту сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.) з 

урахуванням пропозицій, висловлених народними депутатами України –

членами Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0  

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).  

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про орієнтовний календарний план проведення засідань 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 

період роботи десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання (лютий – 

липень 2019 р.). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату К-ту Драп’ятий Б.Є. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Паламарчук М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний календарний план проведення 

засідань Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності на період роботи десятої сесії Верховної Ради України VIII 

скликання (лютий – липень 2019 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету).  

 

3. РІЗНЕ. 

 

Заслухали інформацію: 

 

1. Першого заступника Голови Комітету Паламарчука М.П. щодо 

підтримки на пленарних засіданнях законопроектів, які підготовлені Комітетом  

та передані до Верховної Ради України для прийняття відповідних рішень. 

 

2. Секретаря Комітету Геращенка А.В. щодо підготовки проекту Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо систем 

моніторингу стану безпеки». 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Кожем’якін А.А., н.д. 

Король В.М. 

 

(До засідання Комітету долучився член Комітету, н.д. Шенцев Д.О.). 

 

3. Народного депутата України Найєма Мустафи-Масі щодо 

доопрацювання та подачі до Верховної Ради України нової редакції проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо 

впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої 

свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього та посилення 

відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та 

недоторканності малолітньої чи малолітнього)» (реєстр. № 6607). 

 

Пропозиція Голови Комітету Кожем’якіна А.А.: закрити засідання  

Комітету.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

Пропозицію підтримано. 

 

 (У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).  

 

 

 

Голова Комітету        А.Кожем’якін  

 

 

Секретар Комітету        А.Геращенко 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
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