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Затверджено 

рішенням Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності  

(Протокол засідання № 113  від «03 » 07 2019 р.) 
 

Звіт 

про підсумки роботи Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності за період роботи десятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий  –  липень 2019 року) 
 

План роботи Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності на 10 сесію восьмого скликання 

затверджений на засіданні Комітету 16 січня 2019 року (Протокол засідання 

№ 103 від 16.01.2019 р.)  

За період десятої сесії Верховної Ради України Комітетом проведено 

10 засідань, на яких розглянуто 60 питань, в тому числі 5 питань контролю 

(протоколи №№ 104, 108, 111, 112). 

Основні зусилля протягом звітного періоду, так само як і протягом 

попередніх сесій, були спрямовані на виконання головної функції Комітету - 

законопроектної. 

Разом з тим, Комітет приділяв увагу також розгляду питань контролю, 

зокрема в розрізі моніторингу ефективності застосування прийнятих законів 

України, які набрали чинності у 2018 році та раніше, тобто діяли більше ніж один 

рік. 

За результатами розгляду Верховною Радою України законопроектів, 

підготовлених Комітетом протягом десятої сесії прийнято два Закони України. 

За результатами розгляду Верховною Радою України законопроектів, 

підготовлених Комітетом упродовж десятої сесії, ухвалено наступні рішення:  

прийнято Законів - 2;  

прийнято за основу - 2 законопроекти; 

відхилено та знято з розгляду – 5 законопроектів. 

 

Короткий зміст прийнятих законів України: 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» 

№ 2720-VIII від 16.05.2019. 

Закон вирішує комплекс правових, організаційних та кадрових питань, 

пов’язаних із забезпеченням повноцінного функціонування Державного бюро 

розслідувань. Законом вносяться зміни до законів України «Про Державне бюро 

розслідувань» та «Про оперативно-розшукову діяльність», якими:  

 встановлюються кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних 

управлінь, керівників підрозділів центрального апарату та керівника підрозділу 

внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань; 
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доповнюється перелік підрозділів Державного бюро розслідувань, які 

мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; 

встановлюється та затверджується текст присяги осіб рядового і 

начальницького складу Державного бюро розслідувань; 

визначаються види спеціальних звань Державного бюро розслідувань. 

(Публікація: Голос України офіційне видання від 21.05.2019 № 93) 

2. Закон 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» № 2747-VIII від 

06.06.2019. 

Законом у новій редакції викладається у стаття 186-1 «Незаконні дії щодо 

державних нагород» Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

встановлюється адміністративна відповідальність за незаконне носіння 

військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних 

Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів 

України та встановлюється кримінальна відповідальність за осквернення або 

руйнування могил осіб, які брали участь у відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації або іншої держави, визнаної Верховною Радою України 

агресором.  

(Публікація: Голос України офіційне видання від 26.06.2019 / № 118-

119). 

За звітний період до Верховної Ради України подано 35 висновків 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо 

законопроектів з попереднього розгляду яких Комітет визначений головним, у 

тому числі 2 до розгляду в другому читанні. За результатами розгляду 

законопроектів Комітетом рекомендовано для прийняття за основу - 22, за 

основу та в цілому – 1, на відхилення – 8, на доопрацювання – 2. 

Серед опрацьованих Комітетом впродовж лютого – липня 2019 року 

найбільш суспільно важливими та актуальним є наступні: 

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

актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за 

набуття таких активів» (реєстр.  № 10358), поданий і визначено Президентом 

України як невідкладний.  Комітетом ухвалено рішення рекомендувати 

Верховній Раді України на підставі частини третьої статті 93 та частини третьої 

статті 50 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації 

незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» 

(реєстр.№ 10358) включити до порядку денного десятої сесії Верховної Ради 

України VIII скликання та у зв’язку з визнанням Президентом України даного 
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проекту невідкладним для позачергового розгляду скоротити строки внесення 

альтернативних до нього законопроектів наполовину. 

2. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України  про 

адміністративні правопорушення щодо виконання рішень Європейського суду з 

прав людини у справах "Вєренцов проти України" та "Шмушкович проти 

України» (реєстр. № 10081), поданий народними депутатами України Сотник 

О.С., Найємом М.-М. та іншими. Рішення Комітету від 05 червня 2019 року - 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проект Закону в 

першому читанні за основу. 

3. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові правоохоронними органами або судом відповідно до практики 

Європейського суду з прав людини» (реєстр.  № 9044), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Рішення Комітету від 05 червня 2019 року - рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти зазначений проект Закону в першому читанні 

за основу. 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення 

відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої 

недоторканості малолітньої чи малолітнього) (реєстр.  № 6607). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про попереднє 

ув'язнення» щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи (реєстр. 

№ 2291а). Законопроект передбачає доповнення Закону України «Про  

попереднє ув’язнення» новою статтею 131 «Доступ до глобальної мережі 

Інтернет особами, взятими під варту», а також внесення змін до статей 7, 9, 11, 12 

та ст. 13 Закону, з викладенням останньої у новій редакції, з метою наближення 

законодавства України, що регулює порядок та умови утримання осіб, взятих під 

варту, до стандартів обмежень прав людини, визначених у актах Ради Європи. 

Реалізація положень суттєво зменшить ризики застосування до осіб, взятих під 

варту, катувань, нелюдському або такому, що принижує людську гідність 

поводженню чи покаранню. Законопроект не втратив свої актуальності, оскільки 

заарештовані особи і на теперішній час не мають права на користування 

мобільним зв’язком та інтернетом, на відміну від осіб, яким судом призначено 

покарання у виді обмеження або позбавлення волі. 

Загалом, станом на 03 липня 2019 року за Комітетом рахується 

798 проектів законів та постанов. 

За звітний період підготовлені у другому читанні та очікують на 

рішення Верховної Ради України наступні законопроекти: 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 
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безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян  

(реєстр. № 10004). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 

положеннями міжнародного права (реєстр. № 9438). 

3. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від 

неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів (реєстр. № 7373). 
 

Щодо контрольної  функції Комітету 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 14 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» Комітет Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності виконує контрольну 

функцію, що полягає, зокрема, в аналізі практики застосування законодавчих 

актів у діяльності органів державної влади, їх посадових осіб з питань, 

віднесених до предмету відання Комітету. 

06 лютого 2019 року на засіданні Комітету було заслухано та взято до 

відома інформацію Генерального прокурора України Луценка Ю.В. про 

діяльність органів прокуратури  у 2018 році. 

06 лютого 2019 року на засіданні Комітету було заслухано та взято до 

відома та використання в роботі інформацію Міністра внутрішніх справ України  

Авакова А.Б. щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого 

процесу та необхідності посилення відповідальності за порушення виборчого 

законодавства. Також було прийнято рішення  щодо звернення до Голови 

Верховної Ради України щодо розгляду на найближчому пленарному тижні 

законопроектів під реєстр. № 8270, 8270-1, 8270-2, 8270-3 щодо посилення 

відповідальності за порушення виборчого законодавства. 

20 березня 2019 року на засіданні Комітету було прийнято рішення про 

звернення до Голови Верховної Ради України щодо вжиття невідкладних заходів 

для підписання Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення 

відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження 

відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт 

та послуг у військовій сфері» від 26 січня 2016 року (реєстр. №1793). 

20 березня 2019 року на засіданні Комітету було прийнято рішення про 

запрошення на засідання Комітету заступника Генерального прокурора - 

Головного військового прокурора Матіоса А.В., заступника Генерального 

прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Холодницького Н.І., Директора Національного антикорупційного бюро України 

Ситника А.С. у зв’язку з оприлюдненої у засобах масової інформації корупції в 

оборонному секторі, зокрема в державному концерні «Укроборонпром». 

20 березня 2019 року на засіданні Комітету було заслухано питання про стан 

підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за 

незаконне збагачення», за реєстраційним № 10110 від 29.02.2019 р., який 
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визначений Президентом як невідкладний, а також альтернативних по нього 

законопроектів за  реєстраційними №№ 10110-1 від 01.03.2019 р., 10110-2 від 

05.03.2019 р., 10110-3 від 05.03.2019 р., 10110-4 від 06.03.2019 р., 10110-5 від 

12.03.2019 р., 10110-6 від 13.03.2019 р., 10110-7 від 13.03.2019 р., 10110-8 від 

14.03.2019 р., 10110-9 від 14.03.2019 р., 10110-10 від 14.03.2019 р., 10110-11 від 

14.03.2019 р., 10110-12 від 15.03.2019 р. Було прийнято рішення про утворення 

при Комітеті робочої групи з опрацювання проектів законів України про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо відповідальності за незаконне збагачення, поданих на розгляд 

Верховної Ради України,  обрати головою робочої групи народного депутата 

України – члена Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Карпунцова В.В. Доручено голові робочої групи забезпечити 

організацію діяльності робочої групи та  сформувати її персональний склад, 

включивши до нього народних депутатів України – авторів законопроектів (за 

згодою), народних депутатів України – членів Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою), представників 

Європейського Союзу, Офісу Ради Європи та Міжнародного валютного фонду в 

України, Посольства США в Україні,  Світового банку в справах України, Білорусі 

та Молдови, інших міжнародних інституцій (за згодою); фахівців Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

профільних міністерств та відомств до компетенції яких входять питання протидії 

корупції (за згодою) та інших визначених головою робочої групи осіб. 

 10 квітня 2019 року на засіданні Комітету було заслухано та взято до 

відома інформацію Директора Національного антикорупційного бюро України 

Ситника А.С., заступника Генерального прокурора України – Головного 

військового прокурора Матіоса А.В. та заступника Генерального прокурора 

України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Холодницького Н.І. з приводу оприлюдненої у засобах масової інформації 

корупції в оборонному секторі, зокрема в державному концерні  

«Укроборонпром», а також про діяльність антикорупційних органів в протидії 

кримінальним корупційним правопорушенням. Прийнято рішення про взяття на 

контроль Комітету  розслідування кримінальних проваджень в оборонному 

секторі, зокрема в Державному концерні «Укроборонпром». Генеральній 

прокуратурі України, Національному антикорупційному бюро України, Службі 

безпеці України, Міністерству внутрішніх справ України поінформувати 

Комітет про результати розгляду заяви заступника Голови Комітету Купрія В.М. 

від 05 вересня 2016 р. щодо фактів розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах оборонного комплексу, що входять до Державного концерну 

«Укроборонпром», а Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі провести 

ретельну перевірку, про наслідки поінформувати Комітет. Створити при 

Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  

робочу групу щодо напрацювання змін до чинного законодавства в частині 
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забезпечення ефективного парламентського контролю за діяльність 

Національного антикорупційного бюро України, зокрема, удосконалення 

процедур призначення та звільнення Директора Національного 

антикорупційного бюро. 

Комітет постійно тримає на контролі питання перебігу пілотного проекту 

"Поліцейський детектив" у восьми регіонах України - у Київській, Запорізькій, 

Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій 

областях, який спільно розпочали у 2017 році Консультативна місія 

Європейського Союзу та Національна поліція України.  

Окрім того, в Комітеті здійснюється постійний контроль за виконанням 

власних рішень, зокрема, з наступних питань: 

стану досудового розслідування злочинів проти життя і здоров’я 

учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності; 

соціального захисту працівників правоохоронних органів та членів їх 

сімей, посилення такого захисту для осіб, звільнених з військової служби; 

пошуку оптимального балансу між інститутом слідчих та інститутом 

детективів шляхом об’єднання функцій оперативників та слідчих під єдине 

підпорядкування. 

Протягом звітного періоду здійснювався збір та аналіз інформації з 

питань виконання законодавчих актів України Генеральною прокуратурою, 

Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією та іншими 

правоохоронними органами України. 

29     травня     2019 року відбулись слухання у комітеті на тему: 

Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання                    

покладених на Державне бюро розслідувань завдань та додержання                        

ним законодавства, прав і свобод громадянина з наступними питаннями: 

1. Підсумки роботи Державного бюро розслідувань станом на 01 травня 

2019 року. 

2. Робота слідчих управлінь центрального апарату Державного бюро 

розслідувань та результати роботи конкурсної комісії № 1. 

3. Стан та актуальні проблеми конкурсного відбору на керівні посади у 

Державному бюро розслідувань. 

4. Особливості взаємодії органів прокуратури та Державного бюро 

розслідувань. 

5. Законодавче забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. 

6. Кадрова політика Державного бюро розслідувань, дотримання 

принципів публічності та прозорості у діяльності ДБР. 

7 Про громадську оцінку результатів діяльності Державного бюро 

розслідувань. 

8. Проблеми здійснення громадського контролю за діяльністю 

Державного бюро розслідувань. 

Учасники комітетських слухань обговорили низку важливих питань, 

зокрема: стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань та 

додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина; забезпечення дієвого 

парламентського контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань та 
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правоохоронних органів в цілому, об’єктивних проблем та суб’єктивних 

перепон, що виникають під час виконання посадовими та службовими особами 

Державного бюро розслідувань своїх повноважень, а також перспективи 

напрацювання шляхів їх вирішення, з метою налагодження подальшого 

ефективного функціонування Державного бюро розслідувань. 

5 червня 2019 року на засіданні Комітету було заслухано питання про 

підготовлений робочою групою при Комітеті проект Закону України  «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо відповідальності за незаконне збагачення». Ухвалили рішення: 

відповідно до частини другої статті 110 та частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений 

робочою групою доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення» та рекомендувати Верховній Раді 

України включити його до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України 

VIII скликання.  

5 червня 2019 року на засіданні Комітету було заслухано інформацію 

Голови Національної поліції України Князєва С.М., Генерального прокурора 

України Луценка Ю.В., Директора Державного бюро розслідувань Труби Р.М. 

щодо смертельного поранення 5-річного хлопчика працівниками Переяслав–

Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Київській області. 

Протягом десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

Комітет значну увагу приділяв питанню моніторингу стану виконання та 

ефективності прийнятих Законів України, віднесених до предмету відання 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

зокрема, практиці їх застосування  правоохоронними органами держави. З цією 

метою, підкомітетам Комітету доручено активізувати роботу з використання 

отриманої від правоохоронних органів України інформації у подальшій 

законопроектній роботі та контрольній діяльності  Комітету. 
 

Діяльність Комітету щодо опрацювання звернень громадян і 

здійснення особистого прийому громадян 

За десяту сесію Верховної Ради восьмого скликання, станом на 03.07.2019 

року до Комітету від громадян надійшло 559 звернень, від юридичних осіб - 

298звернення, які опрацьовані у Комітеті, та за якими Комітетом в межах 

повноважень вжиті певні заходи реагування. 

На виконання відповідних положень Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 

травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» у Комітеті 

було розглянуто та надано відповідей на 22 запити на інформацію. 

За період десятої сесії Верховної Рад України восьмого скликання 

загальний документообіг Комітету складає 4333 документів. 
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За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло 3241 

документів: проекти законодавчих актів, з підготовки і попереднього розгляду 

яких Комітет визначено головним 63 (з них 62 - проекти законів, 1 проект 

постанови) та висновки до них 489; проекти законодавчих актів, з підготовки 

яких Комітет не є головним - 81; звернення громадян - 857; листування з 

народними депутатами України - 49; пропозиції громадян та юридичних осіб 

щодо внесення змін до діючого законодавства - 20; листування з керівництвом 

Верховної Ради України, підрозділами Апарату Верховної Ради України, 

Кабінетом Міністрів, Адміністрацією Президента України, міністерствами та 

відомствами - 124. 

За даними реєстрації вихідної кореспонденції Комітетом опрацьовано та 

надіслано 1092 документів. 

16 травня Голова підкомітету з питань законодавства про адміністративні 

правопорушення Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Безбах Я.Я. провів особистий прийом 

громадян. За результатами особистого прийому було прийнято 34 відвідувачі – 

мешканці Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Київської, Луганської, 

Харківської, Хмельницької, Черкаської областей та м. Києва. До народного 

депутата України звернулися пенсіонери, особи з інвалідністю, особи з 

інвалідністю внаслідок війни, безробітні, підприємці, член багатодітної сім’ї, 

державний службовець, працівник бюджетної сфери, одинока матір. Під час 

особистого прийому відвідувачі порушили 65 питань. Серед них переважали 

питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 

реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації, соціальної 

політики та соціального захисту населення, аграрної політики і земельних 

відносин. 
 

Висвітлення діяльності Комітету 

Комітет на виконання Розпорядження Голови Верховної Ради України від 

19 травня 2015 року № 699 «Про веб-ресурси Верховної Ради України» та 

затвердженого ним Положення «Про веб-ресурси Верховної Ради України», а 

також листа Керівника Апарату Верховної Ради України від 26 травня 2015 року 

№ 06/3- 99 (129527) продовжує інформувати громадськість про свою роботу. 

На офіційному веб-сайті Комітету можна ознайомитися з інформацією 

про склад і структуру Комітету, секретаріат Комітету, проведені Комітетом та 

підкомітетами заходи (засідання Комітету, підкомітетів, робочі зустрічі та круглі 

столи, інші події в Комітеті); розкладом засідань Комітету на період поточної 

сесії; змінами до розкладу засідань Комітету та порядку денного засідань 

Комітету; протоколами, стенограмами та аудіозаписами засідань, актами, 

прийнятими Комітетом (висновками, рішеннями, планами, пропозиціями та 

звітами Комітету), відомостями про законопроектну діяльність Комітету, а саме: 

із законопроектами, які перебувають на розгляді у Комітеті та винесені ним на 

обговорення, а також станом їх розгляду), інформацією щодо забезпечення 

взаємодії та зворотного зв’язку із Комітетом, фото- та аудіоматеріалами, що 

висвітлюють діяльність Комітету. 
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Секретаріат Комітету оперативно розміщує на офіційних веб-сайтах 

Комітету та Верховної Ради України актуальні відомості щодо діяльності 

Комітету, його членів, а також про заходи, що відбуваються у Комітеті, 

систематично модерує Портал громадського обговорення законопроектів, 

головним з підготовки і попереднього розгляду яких визначено Комітет. 

Також протягом десятої сесії Комітетом у сфері міжнародної діяльності 

здійснено наступне: 

1. 12-14 квітня у м. Анталія (Турецька Республіка) відбувся Спільний 

99-ий Семінар Роуза-Рота та Спеціальної групи з питань Середземномор’я  та 

Близького Сходу, у якому брав участь Голова Комітету Андрій Кожем’якін.  

Захід організовано спільно з турецькою делегацією у ПА НАТО і присвячений 

ситуації у Середземномор'ї та на Близькому Сході. Обговорювались проблеми та 

виклики політичної та інституційної реформи в регіоні MENA, зміни та 

стабільність у Центральній Азії: співробітництво та суперництво,  проблеми 

біженців. 

2. 23-25 червня 2019 року Голова Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 23-25 червня у м. Львів взяв участь у 

засіданні Міжпарламентської ради Україна–НАТО (UNIC). Під час головної 

частини засідання учасники обговорили ряд важливих питань порядку денного, 

зокрема питання посилення співпраці України з НАТО, стан реформування 

оборонного сектору України, прогрес імплементації річної національної 

програми та українського законодавства у сфері національної безпеки. Особливу 

увагу було приділено питанню гуманітарної та безпекової ситуації на сході 

України. 

3. 4 березня 2019 року, м. Київ. Зустріч з 

представниками Консультативна місія Європейського Союзу/European Union 

Advisory Mission з приводу діяльності підгрупи щодо вдосконалення судового 

провадження у всіх судових інстанціях та виконання судових рішень. Під час 

зустрічі було обговорено питання графіку діяльності підгрупи, проблемні 

питання правозастосування норм чинного КПК України, досвід європейських 

судових та правоохоронних інституцій та можливість реалізації цього досвіду в 

сучасних реаліях українського суспільства. Також обговорювались стан та 

перспективи реформування правоохоронної системи України. 

4. 16 травня 2019 року відбулась Робоча зустріч експертів Ради Європи 

з представниками Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, щодо питань, пов’язаних з 

відповідністю положень українського законодавства вимогам пункту 1 статті 6 

Європейської конвенції з прав людини про тривалість кримінального 

провадження. Під час зустрічі обговорено положення та висновки проекту 

експертної оцінки Генерального директорату за прав людини та верховенства 

права Ради Європи щодо питань, пов’язаних з відповідністю положень 

українського законодавства вимогам пункту 1 статті 6 Європейської конвенції з 

прав людини про тривалість кримінального провадження та обговорено напрями 

подальшої методології експертної оцінки українського законодавства та/або 
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іншої інформації про фактори та чинники, що впливають на  тривалість 

кримінального провадження в Україні. 

5. 23 травня 2019 року народні депутати- члени Комітету взяли участь 

у VI зустрічі парламентсько-громадської платформа  «На шляху до належного 

врядування: п’ять років реформ у секторі цивільної безпеки України». 
 

Участь народних депутатів України - членів Комітету та працівників 

секретаріату Комітету в робочих групах, конференціях, круглих столах та 

інших заходах, підвищення професійної кваліфікації 
 

Члени Комітету та працівники секретаріату Комітету взяли активну 

участь у роботі конференцій, робочих групах, створених Комітетом, семінарах 

круглих столах, та інших заходах з питань, присвячених вирішенню нагальних 

практичних та теоретичних проблем законотворчої діяльності та 

функціонування правоохоронних органів України, віднесених до сфери відання 

Комітету, зокрема в наступних: 

23 квітня 2019 року відбулось засідання робочої групи при Комітеті щодо 

напрацювання змін до чинного законодавства в частині забезпечення 

ефективного парламентського контролю за діяльністю Національного 

антикорупційного бюро України, зокрема, удосконалення процедур призначення 

та звільнення Директора Національного бюро; 

робоча група щодо проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" в частині 

забезпечення реалізації функцій прокуратури» (реєстр. № 5177) та Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в 

частині реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів 

(реєстр. № 5177-1). 

робоча група при Комітеті з опрацювання проектів законів України про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо відповідальності за незаконне збагачення; 

короткостроковий семінар на тему: “Конфлікти, стреси, маніпулювання в 

управлінській і політичній діяльності” (Національна академії державного 

управління при Президентові України, 22-23 травня 2019 року) 

короткостроковий семінар на тему: Інноваційні технології управління 

персоналом. Кадрове діловодство” (Національна академія державного 

управління при Президентові України, 12-13 червня 2019 року) 

робоча група щодо напрацювання системних змін до Кримінального 

процесуального кодексу України за результатами аналізу його 

правозастосування протягом п’яти років від дня набрання чинності нової 

редакції; 

в роботі Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи 

органів, що реалізують державну податкову та митну політику; 
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в роботі робочої групи з питань реформування Державної пенітенціарної 

служби; 

курси підвищення кваліфікації (навчальний курс «Практичний курс 

англійської мови» у рамках Програми професійної підготовки Україна-НАТО); 

тематичний короткостроковий семінар «Виконання Європейської 

Конвенції з прав людини: ключова  роль парламенту» (21-22 березня Палац 

Європи, Європейський Суд з прав людини, м. Страсбург); 

круглий стіл на тему: «Українське процесуальне законодавство та 

проблема порушення розумних строків відповідно до вимог пункту 1 статті 6 

Європейської конвенції з прав людини» 24 червня 2019 року, м. Київ; 

круглий стіл на тему: «Інформаційна та кібербезпека в контексті 

євроатлантичної інтеграції», 11 березня 2019 року (м. Київ, вул. Грушевського, 

5); 

круглий стіл на тему: «Про результати проведення оцінювання суддів 

щодо змін до Кодексів», 23 квітня 2019 року  (м. Київ, вул. Садова 3-А). 

навчання для роботи в Системі електронного документообігу з 

використанням електронного підпису; 

22-23 травня 2019 року тематичний короткостроковий семінар «Доступ 

до публічної інформації»; 

співробітниками секретаріату пройдено планові курси підвищення 

кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 

академії державного управління при Президентові України, «Інформаційна та 

кібербезпека в контексті євроатлантичної інтеграції», м. Київ, 11 березня 

2019 року; 

в роботі Четвертого засідання Керівного комітету проекту Ради Європи 

«Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», м. Київ, 28 

лютого 2019 року; 

участь у підготовці та засіданнях робочої групи Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України 

та Міністерства юстиції України по реформуванню пенітенціарної системи; 

проходження короткострокового семінару «Адміністративні процедури 

та надання адміністративних послуг» м. Київ 18, 19 квітня 2019 року. 

За результатами напрацювань конференцій, робочих груп, круглих столів 

та семінарів у Комітеті узагальнені відповідні матеріали для використання у 

практичній роботі Комітету та секретаріату, в тому числі підготовки проектів 

актів парламенту України, внесення законодавчих пропозицій (поправок) від 

суб’єктів права законодавчої ініціативи стосовно законопроектів, що готуються 

до розгляду в другому читанні. 

Співпраця Комітету з іншими парламентськими комітетами, 

фракціями, структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Комітет здійснює свої повноваження у тісній співпраці з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких 

пов’язана з предметами відання Комітету. 

Зокрема, керівництво та представники Генеральної прокуратури України, 
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Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Міністерства 

юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро 

розслідувань, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро 

України, Державної прикордонної служби України, інших міністерств та 

відомств були присутні на засіданнях Комітету та робочих групах. 

Комітет та секретаріат знаходяться у постійній взаємодії з 

парламентськими комітетами, представниками депутатських фракцій та груп у 

Верховній Раді України, структурними підрозділами Апарату Верховної Ради 

стосовно узгодження позицій з підготовки до ухвалення тих чи інших проектів 

законів, спільної їх розробки та обговорення інших питань. 

Працівниками секретаріату Комітету упродовж десятої сесії була 

підготовлена низка інформаційно-аналітичних матеріалів у межах предметів 

відання Комітету, зокрема щодо плану дій боротьби проти корупції для України; 

підготовки відповідних матеріалів делегації Верховної Ради України до 

засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань 

та прав людини, постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, підготовки 

запитів та аналітичних матеріалів з перебігу реформи в правоохоронних органах 

тощо. 
 

Висновки і пропозиції: 

1. Актуальними залишаються питання прийняття рішень Верховною 

Радою України рішень щодо цілого ряду законопроектів, зокрема щодо 

наступних: 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо розгляду кримінальних проваджень колегією суддів (реєстр. № 4546); 

про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, 

нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням 

щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту 

пенітенціарних суддів (реєстр. № 4936); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо визначення повноважень прокурора при оскарженні 

постанови місцевого суду (реєстр. № 5322); 

про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" (щодо 

ідентифікації поліцейських) (реєстр. № 5700); 

про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію" (щодо 

ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час 

виконання ними завдань із охорони громадського порядку та забезпечення 

громадської безпеки) (реєстр. № 5701); 

про внесення зміни до статті 101 Кримінально-виконавчого кодексу 

України щодо усунення дискримінаційних положень (реєстр. № 6015); 

про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу 

України (реєстр. № 6070).  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

встановлення строку прийняття процесуального рішення прокурором під час 

досудового розслідування) (реєстр. № 6057); 
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про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в Україні 

(реєстр. № 6353); 

про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження 

Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за 

злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої 

чи малолітнього) (реєстр. № 6607); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)" (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів) (реєстр. № 7165); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки (реєстр. № 7233); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за виготовлення та пропаганду 

георгіївської (гвардійської) стрічки (реєстр. № 7244); 

про пенітенціарну систему  (реєстр. № 7337); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від 

неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів (реєстр. № 7373); 

про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи (реєстр. № 8083); 

про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення 

експертизи (реєстр. № 8116); 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо удосконалення кримінального судочинства (реєстр. № 8150); 

про Національне бюро фінансової безпеки України (реєстр. № 8157); 

про Національне бюро фінансової безпеки України (реєстр. № 8157-1); 

про правові засади організації та діяльності Фінансової поліції 

(реєстр. № 8157-2); 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо офіційних 

документів (реєстр. № 8185); 

про внесення змін до статті 1 Кримінального процесуального кодексу 

України  (реєстр. № 8194); 

про внесення змін до статті 3 Кримінального кодексу України 

(реєстр. № 8195); 

про внесення змін до статті 2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (реєстр. № 8196); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення окремих положень з питань охорони громадського порядку і 

державного кордону (реєстр. № 8206); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за порушення виборчого законодавства (реєстр. № 8270); 
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про внесення змін до статті 167 Кримінального кодексу України щодо 

зловживання опікунськими правами (реєстр. № 8305); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення 

судово-експертної діяльності  (реєстр. № 8336); 

про Державне бюро військової юстиції (реєстр. № 8387); 

про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві (реєстр. № 8457); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

посилення відповідальності за умисне пошкодження об'єктів телекомунікацій, 

припинення незаконного збагачення за допомогою операцій з металобрухтом) 

(реєстр. № 8544); 

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); 

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 деяких законів України щодо підвищення рівня 

соціального захисту поліцейських (реєстр. № 9503); 

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 приватну детективну (розшукову) діяльність (реєстр. № 10024); 

про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо 

невідворотності покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом 

(реєстр. № 10013); 

про внесення змін до пункту 5 розділу ХІІI "Перехідні положення" Закону 

України "Про прокуратуру" щодо пенсійного забезпечення слідчих органів 

прокуратури (реєстр. № 10037); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини у 

справах "Вєренцов проти України" та "Шмушкович проти України" 

(реєстр. № 10081); 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(реєстр. № 10082); 

про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення 

(реєстр. № 10110-д); 
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про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо систем 

моніторингу стану безпеки (реєстр. № 10120). 

про внесення змін до деяких законів України щодо протидії організованій 

злочинності (реєстр. № 10121-1); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей (реєстр. № 10130); 

про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил 

користування ременями безпеки або мотошоломами) (реєстр. № 10131); 

про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо 

вдосконалення окремих його положень (реєстр. № 10254); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

скасування довічного позбавлення волі для жінок) (реєстр. № 10392). 

Також актуальною залишається робота в напрямку: 

підготовки законопроектів, спрямованих на забезпечення реформування 

правоохоронної системи та діяльності Національної поліції, прокуратури, 

Державного бюро розслідувань, вдосконалення чинного кримінального та 

кримінального процесуального законодавства, законодавства про 

адміністративні правопорушення; 

напрацювання системних змін до Кримінального процесуального кодексу 

України; 

подальшого законодавчого забезпечення запровадження інституту 

кримінального проступку; 

законодавчого врегулювання оперативно-розшукової діяльності; 

прийняття законопроектів щодо гуманізації сфери виконання 

кримінальних покарань; 

законодавче супроводження реформування пенітенціарної системи. 

Аналіз практики застосування законодавчих актів у діяльності  

правоохоронних органів показує, що з боку Комітету необхідно продовжувати 

постійний і дієвий контроль за виконанням чинних Законів України та інших 

нормативно – правових актів. 
 

 

Голова Комітету                                                                   А. Кожем'якін 
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