
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

   67 
 

 

17     травня     2017 р. 

 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  
 

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

Костенко П.П., н.д. Геращенко А.В., н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я., н.д. 

Бухарєв В.В., н.д. Король В.М., н.д. Мацола Р.М., н.д. Мисик В.Ю., н.д. 

Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й., н.д. Саврасов М.В., н.д.               

Шенцев Д.О.,  н.д. Яценко А.В. 

 

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

Шпортько О.М., Баранець В.А., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Іськова Т.А. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Каплін Сергій Миколайович, 

народний депутат України – Іллєнко Андрій Юрійович, 

народний депутат України – Міщенко Сергій Григорович, 

народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович, 

народний депутат України – Немировський Андрій Валентинович, 

народний депутат України – Чижмарь Юрій Васильович. 

Директор Національного антикорупційного бюро України – Ситник Артем 

Сергійович, 

Генеральний прокурор України – Луценко Юрій Віталійович, 

Міністр юстиції України – Петренко Павло Дмитрович,  

Міністр внутрішніх справ України  – Аваков Арсен Борисович, 

Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович,  

Голова служби безпеки України – Грицак Василь Сергійович, 

в.о. Голови Державної фіскальної служби України – Продан Мирослав 

Васильович. 
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Присутні: 

Директор Національного антикорупційного бюро України – Ситник Артем 

Сергійович, 

заступник Генерального прокурора України  – Стрижевська Анжела 

Анатоліївна 

заступник Міністра юстиції України – Вишневський Андрій 

Володимирович, 

начальник правового департаменту Національної поліції України – 

Жиденко Володимир Вікторович, 

начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури 

України – Романюк Олена Степанівна, 

заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки 

України – Маяков Віталій Анатолійович, 

начальник служби управління правового забезпечення Служби безпеки 

України – Карпенко Олександр Віталійович, 

в.о. начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань 

Державної фіскальної служби – Татарінов Роман Володимирович, 

заступник директора департаменту – начальник управління кримінальної 

юстиції департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства 

юстиції України – Фесенко Інна Миколаївна, 

Старший радник Консультативної Місії ЄС з питань боротьби з корупцією – 

Клеменс Мюллер, 

Перший секретар Посольства Німеччини, референт з питань політики – 

Міхаель Шмідмайр, 

представник посольства Канади – Валерій Олійник, 

представник посольства Великобританії – Ребека Лохна, 

представник посольства Великобританії – Світлана Яворська, 

представник від Уповноваженого Президента України по правам людей з 

інвалідністю – Козачок Ольга Вікторівна, 

Голова правління Центру протидії корупції – Шабунін Віталій Вікторович, 

ЗМІ. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» 

(реєстр. №6220). Друге читання. 

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

актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку 

транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю» (реєстр. № 

5629). Друге читання. 



 3 

3. Про проект Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» (реєстр. 

№ 6284) поданий народними депутатами України Кожем’якіним А.А., 

Паламарчуком М.П., Королем В.М. та іншими Перше читання. 

4. Про проект Закону «Про вогнепальну зброю цивільного призначення» 

(реєстр. № 1135), поданий народним депутатом України Капліним С.М. Перше 

читання. 
5. Про проект Закону «Про цивільну зброю і боєприпаси» (реєстр.               

№1135-1), поданий народними депутатами України Іллєнком А.Ю. та іншими. 

Перше читання. 

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 183 

Кримінального процесуального кодексу України щодо надання суду права не 

визначати розмір застави у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо 

тяжкі злочини, які вчинені окремими суб’єктами» (реєстр. №4596), поданий 

народним депутатом України Міщенком С.Г. Перше читання.  

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

процесуального кодексу України (щодо строків розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу)» (реєстр. №4305), поданий народним 

депутатом України Тетеруком А.А. Перше читання. 

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

процесуального кодексу України (щодо уточнення запобіжних заходів)» (реєстр. 

№5118), поданий народним депутатом України Немировським А.В. Перше 

читання. 

9. Про проект Закону «Про доповнення статті 176 Кримінального 

процесуального кодексу України положеннями щодо підвищення ефективності 

застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються або обвинувачуються 

у вчиненні злочинів» (реєстр. №4752), поданий народним депутатом України 

Яценком А.В. Перше читання. 

10. Про проект Закону «Про доповнення статті 176 Кримінального 

процесуального кодексу України положеннями щодо підвищення ефективності 

застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються або обвинувачуються 

у вчиненні злочинів» (реєстр. №4752-1), поданий народним депутатом України 

Чижмарем Ю.В. Перше читання. 

 

 

 

1. ПРО  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 17.05.2017 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 
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Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 17.05.2017 року з 

урахуванням пропозиції заступника Голови Комітету Купрія В.М. про розгляд на 

наступному засіданні Комітету звернення муфтія Духовного управління 

мусульман України «УММА» Саіда Ісмагілова щодо проблемної ситуації, 

пов’язаної з роботою співробітників Державної  прикордонної служби України в 

міжнародному аеропорту «Бориспіль», а також включення до порядку денного 

на наступне засідання Комітету в різному ряду питань пов’язаних з діяльністю 

Національного антикорупційного бюро щодо прослуховування та підслідності.   

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального 

провадження» (реєстр. №6220). Друге читання. 

 

Доповів: н.д Кожемякін А.А.  

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

 

В обговоренні взяли участь: Голова НАБУ Ситник А.С., заст. Генпрокурора 

Стрижевська А.А., заст. М-ра юстиції Вишневський А.В., предст. фіскальної 

служби Татарінов Р.В., предст. СБУ Маяков В.А., предст. Нацполіції             

Жиденко В.В., предст. Консультативної Місії ЄС К.Мюллер, І-й секретар 

Посольства Німеччини М.Шмідмайр, н.д. Купрій В.М., н.д. Геращенко А.Ю., 

н.д. Паламарчук М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. У зв’язку з наданою представниками правоохоронних 

органів України та міжнародних організацій інформацією, перенести розгляд 

зазначеного питання на одне з наступних засідань Комітету. 

2. Утворити Робочу групу з доопрацювання та підготовки до другого 

читання проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (реєстр. №6220). 
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3. Головою Робочої групи обрати першого заступника Голови                  

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності             

Паламарчука М.П. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, 

зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з 

інвалідністю» (реєстр. №5629). Друге читання. 

 

Доповів: н.д. Паламарчук М.П. 

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

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект в другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про оперативно-розшукову 

діяльність» (реєстр. №6284), поданий народними депутатами України 

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

читання. 
 

Доповів: н.д Паламарчук М.П. 

   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 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про вогнепальну зброю цивільного 

призначення» (реєстр. №1135), поданий народним депутатом України       

Капліним С.М. Перше читання. 
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Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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 

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про цивільну зброю і боєприпаси» 

(реєстр. №1135-1), поданий народними депутатами України Іллєнком А.Ю. та 

іншими. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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 

 

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

183 Кримінального процесуального кодексу України щодо надання суду права 

не визначати розмір застави у кримінальних провадженнях про тяжкі та 

особливо тяжкі злочини, які вчинені окремими суб’єктами» (реєстр. №4596), 

поданий народним депутатом України Міщенком С.Г. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

   Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату 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 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо строків розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу)» (реєстр. №4305), поданий 

народним депутатом України Тетеруком А.А. Перше читання. 
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Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату 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 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо уточнення запобіжних 

заходів)» (реєстр. №5118), поданий народним депутатом України Немировським 

А.В. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.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 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про доповнення статті 176 

Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо підвищення 

ефективності застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні злочинів» (реєстр. №4752), поданий народним 

депутатом України Яценком А.В. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Яценко А.В., н.д. Развадовський В.В. 

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

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мисик В.Ю., н.д. Паламарчук М.П., н.д. 

Король В.М., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  10 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 3 
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Х. СЛУХАЛИ: Про проект Закону «Про доповнення статті 176 

Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо підвищення 

ефективності застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні злочинів» (реєстр. №4752-1), поданий народним 

депутатом України Чижмарем Ю.В. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Развадовський В.В. 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  12 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 1 

 

 

 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  

 
Секретар Комітету                   А.Геращенко 


