
Організаційна структура Комітету Верховної Ради України  

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

Голова Комітету 

Кожем'якін А.А. Позаштатні 

консультанти 

Секретар Комітету 

Геращенко А.Ю. 

Секретаріат Комітету 1-й заступник  

Голови Комітету 

Мосійчук І.В. 

Заступник  

Голови Комітету 

Костенко П.П. 

Заступник  

Голови Комітету 

Купрій В.М. 

Підкомітет з 

питань 

діяльності  

органів 

прокуратури  

 

Мисик В.Ю. 

 

Підкомітет з 

питань 

діяльності органів 

внутрішніх справ, 

податкової міліції 

та інших 

правоохоронних 

органів  

Король В.М. 

 

Підкомітет 

кримінального  

та 

кримінального 

процесуального  

законодавства  

 

Соляр В.М. 

 

 Підкомітет з 

питань 

законодавства 

про 

адміністративні 

правопорушення  

 

Дейдей Є.С. 

Підкомітет з 

питань 

діяльності 

Державної 

пенітенціарної 

служби  

 

Мірошниченко 

Ю.Р. 

Підкомітет з 

питань 

боротьби з 

організованою 

злочинністю  

 

Бухарєв В.В. 

1-й заступник  

Голови Комітету 

Паламарчук М.П. 



Предмети відання підкомітетів Комітету  

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Підкомітет з 

питань 

діяльності  

органів 

прокуратури  

Підкомітет 

кримінального  

та 

кримінального 

процесуального  

законодавства  

Підкомітет з 

питань 

діяльності 

органів 

внутрішніх 

справ, 

податкової 

міліції та інших 

правоохоронних 

органів  

Підкомітет з 

питань 

діяльності 

Державної 

пенітенціарної 

служби  

Підкомітет з 

питань 

боротьби з 

організованою 

злочинністю  

- організація та 

діяльність органів 

прокуратури 

 

- державний 

захист учасників 

кримінального 

судочинства та 

державний захист 

суддів, працівників 

правоохоронних 

органів 

- кримінальне 

законодавство 

 

- кримінально-

процесуальне 

законодавство 

 

- оперативно -

розшукова 

діяльність 

- організація та 

діяльність органів 

внутрішніх справ, 

податкової міліції (в 

частині ОРД), органів 

досудового 

розслідування, інших 

правоохоронних 

органів 

- соціальний захист 

працівників 

правоохоронних 

органів та членів їх 

сімей 

 - організація охорони 

громадського порядку 

та громадської 

безпеки 
 

- законодавства про 

адміністративні 

правопорушення 

 

- організація охорони 

громадського порядку 

та громадської 

безпеки 

 

- запобігання злочинам 

та здійснення 

адміністративного 

нагляду за особами, 

звільненими з місць 

позбавлення волі 

- організація і 

діяльність органів 

та установ 

виконання 

покарань 

 

- законодавство з 

питань виконання 

кримінальних 

покарань 

- організація і 

діяльність 

підрозділів з питань 

боротьби з 

організованою 

злочинністю 

- законодавство з 

питань боротьби з 

організованою 

злочинністю 

 - охоронна і  

детективна 

діяльність  

Комітет 

 Підкомітет з 

питань 

законодавства 

про 

адміністративні 

правопорушення  



Organizational structure of Committee of the Verkhovna Rada 

on Legislative Support of Law Enforcement 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

Committee Chair 

Andrii 

Kozhemiakin 
 

Outside consultants Committee’s 

Secretary 

Anton Geraschenko 

 

Committee’s Secretariat 

 

Committee’s  

First Deputy 

Chairperson 

Igor Mosiychuk 

Deputy Chairperson 

of the Committee  

Pavlo Kostenko 

Deputy Chairperson 

of the Committee 

Vitalii Kuprii 

Subcommittee on 

matters of 

activity of the 

prosecutor’s 

office 

 

Volodymyr 

Mysyk 

 

Subcommittee on 

matters of activity of 

internal affairs 

bodies, tax police and 

other law-

enforcement bodies  

Viktor  

Korol 

 

Subcommittee on 

criminal and 

criminal 

procedure 

legislation 

 

Volodymyr 

Soliar 

 

 Subcommittee 

on administrative 

infractions 

legislation   

 

 

Yevhen 

 Deidei 

 

Subcommittee on 

matters of 

activity of the 

State Penitentiary 

Service 

 

Yurii 

Miroshnychenko 

 

Subcommittee 

on the 

organized crime 

control 

 

 

Vladyslav 

Bukhariev 

 

Committee’s  

First Deputy 

Chairperson 

Mykola Palamarchuk 

 



Terms of reference of the subcommittees of Committee of the Verkhovna Rada 

on Legislative Support of Law Enforcement 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

Subcommittee on 

matters of 

activity of the 

prosecutor’s 

office 
 

  

Subcommittee 

on criminal and 

criminal 

procedure 

legislation 
  

 Subcommittee 

on matters of 

activity of 

internal affairs 

bodies, tax police 

and other law-

enforcement 
bodies  

  

   

Subcommittee on 

matters of 

activity of the 

State Penitentiary 

Service 
 

   

Subcommittee 

on the fight 

against 

organized crime 

 

- the organization 

and activities of the 

prosecution 

 

 

- state protection of 

persons 

participating in 

criminal 

proceedings, judges 

and law-enforcement 

officers state 

protection                    

- criminal 

legislation 

 

- criminal 

procedure 

legislation 

 

- operational 

investigations 

- the organization and 

activities of the  internal 

affairs bodies, tax police 

(regarding operational 

investigations), 
preliminary 

investigation bodies, 
and other law-

enforcement bodies 

- social protection of 

law-enforcement officers 

and members of their 

families social 

protection 

 -  the organization of 

the maintenance of a 

public order and public 

safety 
 

- administrative 

infractions legislation   

 

-  the organization of the 

maintenance of a public 

order and public safety 

 

-  crime prevention and  

administrative 

supervision of persons 

released from detention 

centers 

- the organization and 

activities of the penal 

institutions 

 

- execution of 

criminal 

punishments 

legislation 

- the organization and 

activities of the fight 

against organized crime 

subsections 

 

- fight against organized 

crime legislation 

 
 - security and detective 

activities 

Committee 

 

Subcommittee 

on administrative 

infractions 

legislation   

 
 


