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     27    лютого     2019 р. 

       

     м. Київ 

     вул. Садова 3 а,  к.727 

 

Засідання Комітету розпочалося о 15 год. 45 хв. після того як на ньому 

зібралося більше половини від затвердженого Верховною Радою України 

складу його членів. 

До початку засідання члени Комітету обговорили законопроекти «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» 

(реєстр. № 9438), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення права засуджених на звернення до Європейського суду з 

прав людини» (реєстр. № 9455), «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян» 

(реєстр. № 10004), «Про внесення змін до пункту 5 розділу ХІІI «Перехідні 

положення» Закону України «Про прокуратуру» щодо пенсійного забезпечення 

слідчих органів прокуратури» (реєстр.  № 10037). Рішення по зазначеним 

законопроектам приймалися у ході засідання Комітету більшістю голосів від 

затвердженого Верховною Радою складу членів Комітету. 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А. 

 

Присутні члени Комітету: Паламарчук М.П., Барвіненко В.Д.,                     

Безбах Я.Я., Бухарєв В.В., Карпунцов В.В. (підійшов на розгляд питань в 

«Різному»), Король В.М., Мацола Р.М., Мисик В.Ю., Мірошниченко Ю.Р., 

Развадовський В.Й., Соляр В.М. 

Відсутні члени Комітету: Мосійчук І.В., Костенко П.П., Купрій В.М., 

Геращенко А.Ю., Дейдей Є.С., Котвіцький І.О., Саврасов М.В., Шенцев Д.О., 

Яценко А.В.,  

Присутні працівники секретаріату Комітету: заступник керівника 

секретаріату Комітету Шпортько О.М., головний консультант Ільтьо Є.С.  
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Запрошені: 

народний депутат України – Третьяков Олександр Юрійович, 

народний депутат України – Констанкевич Ірина Мирославівна, 

народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі, 

народний депутат України – Мураєв Євгеній Володимирович, 

народний депутат України – Микитась Максим Вікторович, 

Міністр юстиції України  – Петренко Павло Дмитрович. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 

положеннями міжнародного права» (реєстр. № 9438), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Перше читання. 

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

актів України щодо забезпечення права засуджених на звернення до 

Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 9455), поданий Кабінетом 

Міністрів України.  Перше читання. 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян» 

(реєстр. № 10004), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю., 

Бурбаком М.Ю. та іншими. Перше читання. 

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. № 10037), поданий 

народними депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П.  

Перше читання. 

5. 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.  

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

актів України щодо запобігання торгівлі незаконно виготовленими 

алкогольними напоями» (реєстр. № 9113), поданий народними депутатами 

України Констанкевич І.М., Дідичом В.В., Савчуком Ю.П.  Перше читання.  

7. Про проект Закону України «Про засудження діяльності підрозділів 

міліції «Беркут» під час масових акцій громадського протесту протягом 

листопада 2013-лютого 2014 року і тимчасової окупації території України та 

заборону пропаганди їхньої символіки (реєстр. №9354), поданий народними 

депутатами України Найємом М.-М. та Сотник О.С. Перше читання.  
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8. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо захисту дітей від сексуального насильства)» (реєстр. № 

8122), поданий народним депутатом України Мураєвим Є.В. Перше читання.  

9. 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. (Виноситься вдруге). 

10. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 283 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо вдосконалення 

процедури закінчення досудового розслідування)» (реєстр. № 8477), поданий 

народним депутатом України Микитасем М.В. Перше читання. (Виноситься 

вдруге). 

11. Різне.  

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна  А.А. про 

порядок денний засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності на 27.02.2019 року. 

 

Доповів: Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 

27.02.2019 р. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального 

законодавства з положеннями міжнародного права» (реєстр. № 9438), поданий 

Кабінетом Міністрів України. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Соляр В.М. 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

законодавчих актів України щодо забезпечення права засуджених на звернення 

до Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 9455), поданий Кабінетом 

Міністрів України.  Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й. 

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

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих 

категорій громадян» (реєстр. № 10004), поданий народними депутатами 

України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю. та іншими. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Безбах Я.Я., н.д. Король В.М.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
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(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 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.                        

№ 10037), поданий народними депутатами України Кожем’якіним А.А., 

Паламарчуком М.П.  Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Мисик В.Ю.  

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

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

 

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 11 членів Комітету). 

 

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

до 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.  

 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Соляр В.М. 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бухарєв 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 11 членів Комітету). 

 

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

законодавчих актів України щодо запобігання торгівлі незаконно 

виготовленими алкогольними напоями» (реєстр. № 9113), поданий народними 
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депутатами України Констанкевич І.М., Дідичом В.В., Савчуком Ю.П.  Перше 

читання.  

 

Доповів: н.д. Соляр В.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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 11 членів Комітету). 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про засудження діяльності 

підрозділів міліції "Беркут" під час масових акцій громадського протесту 

протягом листопада 2013-лютого 2014 року і тимчасової окупації території 

України та заборону пропаганди їхньої символіки (реєстр. №9354), поданий 

народними депутатами України Найємом М.-М. та Сотник О.С. Перше 

читання.  
 

Доповів: н.д. Король В.М. 

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

 

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” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

деяких законодавчих актів України (щодо захисту дітей від сексуального 

насильства)» (реєстр. № 8122), поданий народним депутатом України 

Мураєвим Є.В. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

ІХ. 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. (Виноситься вдруге). 

 

Доповів: н.д. Безбах Я.Я. 

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

 

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

 

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). 

 

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

283 Кримінального процесуального кодексу України (щодо вдосконалення 

процедури закінчення досудового розслідування)» (реєстр. № 8477), поданий 

народним депутатом України Микитасем М.В. Перше читання. (Виноситься 

вдруге). 

 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.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. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

ХІ. РІЗНЕ. Питань для розгляду та обговорення в «Різному» народними 

депутатами України – членами Комітету, які б вимагали прийняття рішень не 

було. 

 

 

Голова Комітету        А. Кожем’якін  

 

Перший заступник голови Комітету    М. Паламарчук 
 


	народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі,
	народний депутат України – Мураєв Євгеній Володимирович,
	Голова Комітету        А. Кожем’якін


