
 

 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  47 
 

11     травня     2016 р. 

 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  
 

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

Купрій В.М., н.д. Костенко П.П., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Безбах Я.Я., н.д. 

Бухарєв В.В., н.д. Дейдей Є.С., н.д. Король В.М., н.д. Котвіцький І.О., н.д. 

Луценко Ю.В., н.д. Мацола Р.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський 

В.Й., н.д. Соляр В.М., н.д. Яценко А.В. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є., Шпортько 

О.М., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Карчемська Т.М., Баранець В.А., Роденко 

М.Ю., Туренко О.М. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Алексєєв Сергій Олегович, 

народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович, 

народний депутат України – Голуб Владислав Володимирович,  

народний депутат України – Луценко Ірина Степанівна, 

народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович,  

народний депутат України – Вінник Іван Юлійович, 

народний депутат України – Денисенко Анатолій Петрович, 

народний депутат України – Заставний Роман Йосипович, 

народний депутат України – Парасюк Володимир Зіновійович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович, 

народний депутат України – Голуб Владислав Володимирович,  

народний депутат України – Сотник Олена Сергіївна, 

народний депутат України – Луценко Ірина Степанівна, 

директор департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України - 

Шевченко Катерина Георгіївна, 
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директор департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 

людьми Міністерства соціальної політики України - Федорович Наталія 

Володимирівна, 

 науковий консультант Комітету з питань забезпечення правоохоронної 

діяльності Апарату Верховної Ради України - Левченко Катерина Борисівна. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу 

та швидкість реакції)» (реєстр. № 4373), поданий народним депутатом України 

Тетеруком А.А. Комітет головний. Перше читання.  

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

України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» (реєстр. № 4645), 

поданий народними депутатами Королем В.М. та Драюком С.Є. Комітет 

головний. Перше читання. 
 3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою 

забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні» (реєстр. № 

3719), поданий народними депутатами Голубом В.В., Данченком О.І. та ін. 

Комітет головний. Перше читання.  

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

кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної 

експлуатації» (реєстр. № 2016), поданий народним депутатом України Луценко 

І.С. та ін. Комітет головний. Перше читання.   

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

процесуального кодексу України (щодо термінологічного та організаційного 

удосконалення» (реєстр. № 1825), поданий народним депутатом України 

Лубінцем Д.В. Комітет головний. Перше читання.  

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

актів України щодо розповсюдження та реклами електронних сигарет (цигарок)» 

(реєстр. № 2697), поданий народним депутатом України Денисенком А.П. 

Комітет головний. Перше читання.  
7. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 354 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за підкуп 

працівника підприємства, установи чи організації)» (реєстр. № 2384а), поданий 

народним депутатом України Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше 

читання.  
8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо деяких положень про закриття 

кримінального провадження, вирішення цивільного позову в кримінальному 

провадженні, звільнення від кримінальної відповідальності» (реєстр. № 3520), 



 3 

поданий народним депутатом України Парасюком В.З. Комітет головний. 

Перше читання.  
9. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

військовослужбовцями» (реєстр. № 3156), поданий народними депутатами 

Пашинським С.В., Вінником І.Ю. та ін. Комітет головний. Перше читання. 

Вноситься в п’яте.  
10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених) 

(реєстр. № 2685). Комітет головний. Друге читання. Зауваження юридичного 

управління. 

 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: 1) Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. про 

присутність народних депутатів – членів Комітету на засіданні Комітету та  

враховуючи наявність кворуму, надійшла пропозиція відкрити засідання 

Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2) Пропозицію н.д. Мосійчука І.В. про заслуховування на наступному 

засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності 18 травня 2016 року інформації Міністра юстиції України Петренка 

П.Д. з питання реформування Державної пенітенціарної служби України. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Безбах Я.Я. н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

Рішення прийнято. 

3) Пропозицію н.д. Мосійчука І.В. про виключення з порядку денного 

засідання Комітету проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» 

(реєстр. № 4645), який не відповідає вимогам частини другої статті 107 та статті 

93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та направлення 
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зазначеного законопроекту до Комітету з питань Регламенту та організації 

роботи Верховної Ради України для підготовки експертного висновку на 

відповідність його оформлення та реєстрації вимогам Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України». 

Проголосовано:  “за” – 4 

     “проти” – 10 

     “утрималось” -  2 

Рішення не прийнято. 

 

4) Пропозицію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. про затвердження 

порядку денного засідання Комітету на 12.05.2016 року. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 12.05.2016 

року.  

 

Проголосовано:  “за” –13 

     “проти” – 1 

     “утрималось” -  2 

Рішення  прийнято. 

 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» 

(реєстр. № 4645), поданий народними депутатами Королем В.М. та Драюком 

С.Є. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Король В.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Луценко Ю.В., н.д. 

Кожем’якін А.А., н.д. Купрій В.М., н.д. Костенко П.П., н.д. Развадовський В.Й. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у першому читанні за основу та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” –  11 

     “проти” –  2 

     “утрималось” – 2 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих 

дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні» 
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(реєстр. № 3719), поданий народними депутатами Голубом В.В., Данченком О.І. 

та ін. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Голуб В.В., н.д. Развадовський В.Й. 

Супроводження матеріалів – заст.зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

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

Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань 

та сексуальної експлуатації» (реєстр. № 2016), поданий народним депутатом 

України Луценко І.С. та ін. Комітет головний. Перше читання.   

 

Доповів: н.д. Луценко І.С., н.д. Соляр В.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

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

про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу 

та швидкість реакції)» (реєстр. № 4373), поданий народним депутатом України 

Тетеруком А.А. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Тетерук А.А., н.д. Яценко А.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Безбах Я.Я., н.д. Развадовський В.Й., н.д. 

Паламарчук М.П., н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні  за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 
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     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо термінологічного та 

організаційного удосконалення» (реєстр. № 1825), поданий народним депутатом 

України Лубінцем Д.В. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – заст.зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М.  

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

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

законодавчих актів України щодо розповсюдження та реклами електронних 

сигарет (цигарок)» (реєстр. № 2697), поданий народним депутатом України 

Денисенком А.П. Комітет головний. Перше читання. 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  У зв‘язку з відсутністю суб‘єкта права законодавчої 

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

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

354 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за підкуп 

працівника підприємства, установи чи організації)» (реєстр. № 2384а), поданий 

народним депутатом України Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше 

читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 
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УХВАЛИЛИ: У зв‘язку з відсутністю суб‘єкта права законодавчої 

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0  

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо деяких положень про 

закриття кримінального провадження, вирішення цивільного позову в 

кримінальному провадженні, звільнення від кримінальної відповідальності» 

(реєстр. № 3520), поданий народним депутатом України Парасюком В.З. 

Комітет головний. Перше читання.  
  

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – заст.зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  У зв‘язку з відсутністю суб‘єкта права законодавчої 

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

    “утрималось” - 0 

 

ІX. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів військовослужбовцями» (реєстр. № 3156), поданий 

народними депутатами України Пашинським С.В., Вінником І.Ю. та іншими.  

Комітет головний. Перше читання. Вноситься в п’яте. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Соляр В.М. 

 

УХВАЛИЛИ: У зв‘язку з відсутністю суб‘єкта права законодавчої 

ініціативи перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

    “утрималось” -  0 
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X. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання 

засуджених) (реєстр. № 2685). Комітет головний. Друге читання. Зауваження 

юридичного управління. 
 

Доповів: н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону у другому читанні та в цілому як Закон України. 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

3. РІЗНЕ. 

 

ЗАСЛУХАЛИ: 1) Пропозицію голови підкомітету з питань діяльності 

Державної пенітенціарної служби Мірошниченка Ю.Р. щодо надання Комітетом 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності роз’яснення  

Душпастирській раді при Державній пенітенціарній службі України щодо 

застосування положень частини шостої статті 12 Закону України «Про 

попереднє ув’язнення». 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0  

Пропозицію підтримано. 

 

2) Пропозицію першого заступника голови Комітету Паламарчука М.П. 

про направлення Комітетом звернення до Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В. щодо визначення невідкладним для позачергового розгляду 

Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення деяких 

його положень» (реєстр. № 4451). 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1  

Пропозицію підтримано. 

 

 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  
 

 

 

Секретар Комітету                   А.Геращенко 


