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     03    липня     2019 р. 

 

 м. Київ 

 вул. Садова 3 а,  к.727 

 15 год. 00 хв. 

 

 

Головує:  Голова Комітету Кожем’якін А.А. 

 

Присутні члени Комітету: Паламарчук М.П., Мосійчук І.В., Безбах Я.Я., 

Король В.М., Котвіцький І.О., Мацола Р.М., Мисик В.Ю., Мірошниченко Ю.Р., 

Саврасов М.В., Яценко А.В. 

 

Відсутні члени Комітету: Геращенко А.Ю., Костенко П.П.,                         

Купрій В.М., Барвіненко В.Д., Бухарєв В.В., Дейдей Є.С., Карпунцов В.В.,                  

Развадовський В.Й., Соляр В.М.,  Шенцев Д.О. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є., заступники керівника секретаріату Комітету: 

Шпортько О.М., Баранець В.А.; головні консультанти: Булаш М.П.,            

Грицак П.А.,  Ільтьо Є.С., Іськова Т.А.; старший консультант  Диба О.А. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Недава Олег Анатолійович (зак-т № 6607), 

народний депутат України – Ляшко Олег Валерійович (зак-т № 6449), 

народний депутат України – Рябчин Олексій Михайлович (зак-т № 10405). 

 

Присутні: 

народний депутат України – Недава Олег Анатолійович (зак-т № 6607), 

народний депутат України – Суслова Ірина Миколаївна (зак-т № 6607), 

народний депутат України – Рябчин Олексій Михайлович (зак-т № 10405) 

народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі (зак-т № 6607), 

Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович,  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
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директор правового департаменту Національної поліції України – Жиденко 

Володимир Вікторович, 

начальник відділу кримінальної юстиції Департаменту з питань 

правосуддя та національної безпеки міністерства юстиції України – Якимчук 

Тетяна Іванівна, 

Представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї – 

Філіпішина Оксана Анатоліївна, 

експерт-кримінолог – Маляр Ганна Миколаївна (перше питання – петиція), 

начальник відділу судово-психіатричних експертиз ДУ «Центр психічного 

здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України» – Козерацька 

Олена Андріївна(зак-т № 6607). 

Представники ЗМІ. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд електронної петиції (що набрала більше 25000 підписів 

громадян) Маляр Анни до Верховної Ради України щодо захисту дітей від 

сексуального насильства та необхідності прискорення розгляду проекту Закону  

України «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 доопрацьований від 15.03.19 р.). 

2. Про проект Закону України «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 

доопрацьований від 15.03.2019 р.), поданий народними депутатами України 

Недавою О.А., Найємом М.-М., Лубінецем Д.В. та іншими. Перше читання. 

(Виноситься вдруге). 

   3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені проти 

статевої свободи та недоторканості малолітнього (малолітньої)» (реєстр.                 

№ 6151), поданий народним депутатом України Яценком А.В. Перше читання.  

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

актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо 

малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка 

не досягла статевої зрілості» (реєстр. № 6449), поданий народними депутатами 

України Ляшком О.В., Вовком В.І., Мосійчуком І.В. та іншими. Перше 

читання.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
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5. Про проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» (реєстр. №10024), поданий народними депутатами Кожем’якіним 

А.А., Паламарчуком М.П., Тетеруком А.А. та іншими. Перше читання.  

6. Про перегляд рішення Комітету від 10 квітня 2019 року по окремим 

пропозиціям і поправкам до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту 

суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних 

органів» (реєстр. № 7373). Друге читання. 

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

актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для 

електромобілів» (реєстр. № 10405), поданий народними депутатами України 

Рябчиним О.М., Ємцем Л.О., Геращенком А.Ю. та іншими. Перше читання.  

8. Про Звіт за підсумками роботи Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності за період роботи десятої сесії 

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

9. Інформація про стан виконання Плану законодавчого забезпечення 

реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 

2015 року № 509-VIII в частині законопроектів, закріплених за Комітетом.  

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 03.07.2019 року. 

 

Доповів: Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Враховуючи наявність кворуму (11 членів Комітету), 

відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

Обговорення порядку денного. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Яценко А.В. 
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Пропозиція голови підкомітету Мірошниченка Ю.Р.: включити до 

порядку денного для розгляду проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо скасування довічного позбавлення волі для 

жінок)» (реєстр. №10392). 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 1 

     “утрималось” -  1 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

Порядок денний затверджено з урахуванням пропозиції голови 

підкомітету Мірошниченка Ю.Р. 

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
 

І. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції (що набрала більше 25000 

підписів громадян) Маляр Анни до Верховної Ради України щодо захисту дітей 

від сексуального насильства та необхідності прискорення розгляду проекту 

Закону  України «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 доопрацьований 

від 15.03.2019 р.). 

  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Розглянути на засіданні Комітету 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 від 15.03.2019 р.) на розгляді якого наполягає 

автор петиції та, за результатами розгляду, прийняти рішення відповідно до 

Регламенту Верховної Ради України. 

 2. Голові Верховної Ради скликати позачергове пленарне засідання 

Верховної Ради України для розгляду зазначеного законопроекту, адже не 

менше як третина народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України підписали відповідну вимогу.  

3. Співдоповідачем по законопроекту на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України – Голову Комітету 

Кожем’якіна А.А. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
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4. Надіслати рішення Комітету автору електронної петиції. 

 

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 

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 доопрацьований від 15.03.2019 р.), поданий народними депутатами 

України Недавою О.А., Найємом М.-М., Лубінецем Д.В. та іншими. Перше 

читання. (Виноситься вдруге). 

  

Доповіли: н.д. Недава  О.А., н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Яценко А.В., експерт-кримінолог              

Маляр А.М., Голова Нацполіції Князєв С.М., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Мисик Ю.В., 

н.д. Мосійчук І.В., н.д. Суслова І.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р.  

 

Пропозиція н.д. Мірошниченка Ю.Р.: рекомендувати Верховній Раді 

України ухвалити зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

За цю пропозицію проголосувало  5 членів Комітету. 
      

Пропозицію не підтримано. 

 

Пропозиція н.д. Безбаха Я.Я.: рекомендувати Верховній Раді України 

ухвалити зазначений проект Закону в першому читанні за основу та в цілому як 

Закон. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відповідно до  частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради рекомендувати Верховній Раді України включати до порядку 

денного десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання зазначений проект 

Закону України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект за основу та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 2 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
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(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені 

проти статевої свободи та недоторканості малолітнього (малолітньої)» (реєстр. 

№ 6151), поданий народним депутатом України Яценком А.В. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Яценко А.В., н.д. Кожем`якін А.А. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 1 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету). 

 

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

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, 

вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього 

та особи, яка не досягла статевої зрілості» (реєстр. № 6449), поданий 

народними депутатами України Ляшком О.В., Вовком В.І., Мосійчуком І.В. та 

іншими. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект за основу та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (реєстр. №10024), поданий народними депутатами 

Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П., Тетеруком А.А. та іншими. Перше 

читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 
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Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про перегляд рішення Комітету від 10 квітня 2019 року 

по окремим пропозиціям і поправкам до проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або 

бездіяльності дозвільних органів» (реєстр. № 7373). Друге читання. 

 

  Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

      

УХВАЛИЛИ: 1. Повернутися до розгляду Порівняльної таблиці до проекту 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від 

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

2. Переглянути окремі пропозиції та поправки до законопроекту. 

3. Затвердити Порівняльну таблицю до проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або 

бездіяльності дозвільних органів» (реєстр. № 7373) у новій редакції. 

4. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

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

деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури 

зарядних станцій для електромобілів» (реєстр. № 10405), поданий народними 

депутатами України Рябчиним О.М., Ємцем Л.О., Геращенком А.Ю. та іншими. 

Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  
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Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відповідно до  частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради рекомендувати Верховній Раді України включати до порядку 

денного десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання зазначений проект 

Закону України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект за основу та в цілому як Закон. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

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

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за період роботи 

десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 

2019 року).  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт за підсумками роботи Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за період роботи 

десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 

2019 року). 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 
ІX. СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання Плану законодавчого 

забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради 

України від 4 червня 2015 року № 509-VIII в частині законопроектів, 

закріплених за Комітетом. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про стан виконання Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою 
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Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII в частині 

законопроектів, закріплених за Комітетом.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 
Х. СЛУХАЛИ: Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на 

тему: «Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених 

на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, 

прав і свобод громадянина» від 29 травня 2019 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті на тему: 

«Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на 

Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і 

свобод громадянина» від 29 травня 2019 року. (Рекомендації додаються). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

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

законодавчих актів України (щодо скасування довічного позбавлення волі для 

жінок)» (реєстр. №10392), поданий народним депутатом України 

Мірошниченком Ю.Р. Перше читання.  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 1 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

     

 

Голова Комітету        А.Кожем’якін 


	народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі (зак-т № 6607),
	Голова Комітету        А.Кожем’якін


