
 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

   71 
 

 

05     липня     2017 р. 

 

 

Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності  

05 липня  2017 р. об 11 год. 00 хв. 

(пр-кт Шевченка, 4 , м. Одеса,  
Одеська обласна державна адміністрація). 

 

 
 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  

 

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

н.д. Барвіненко В.Д., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д. Карпунцов В.В.,    

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

В.Й., н.д. Соляр В.М. 

 

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

Баранець В.А., Гільченко Л.М., Ільтьо Є.С., Іськова Т.А. 

 

Присутні представники органів державної влади та місцевого 

самоврядування: 

народний депутат України – Пресман Олександр Семенович, 

Голова Одеської обласної державної адміністрації – Степанов Максим 

Володимирович, 

Одеський міський голова – Труханов Геннадій Леонідович, 

перший заступник Голови Одеської обласної ради - Радковський Олег 

Володимирович, 

перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації – 

Терещук Олександр Дмитрович, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим 

Анатолійович, 

прокурор Автономної Республіки Крим – Мамедов Гюндуз Айдинович, 
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прокурор Одеської області – Жученко Олег Дем'янович, 

начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області – 

Головін Дмитро Валерійович,  

начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної 

служби України – Косік Сергій Миколайович, 

начальник Управлiння Служби безпеки України в Одеськiй області – 

Довженко Олександр Іванович, 

начальник Головного управління ДФС в Одеській області – Мілютін Глеб 

Володимирович, 

в.о. начальника Південного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України – 

Ковтун Анатолій Миколайович, 

перший заступник Начальника Головного територіального Управління 

юстиції в Одеській області – Івановський Віктор Віталійович, 

керівник Одеської місцевої прокуратури №1 - Царелунга Костянтин 

Петрович, 

керівник Одеської місцевої прокуратури №2 – Індиченко Борис Борисович, 

керівник Одеської місцевої прокуратури №3 – Химченко Олексій 

Сергійович, 

керівник Одеської місцевої прокуратури №4 – Радолов Андрій 

Костянтинович, 

перший заступник начальника Головного управління ДФС в Одеській 

області – Піпко Юрій Валерійович, 

представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Одеській області – Пазичук Анатолій Сергійович, 

Ректор Одеського державного університету внутрішніх справ – 

Катеринчук Іван Петрович. 
 

 ЗМІ    

1.  телекнал «5 КАНАЛ» - Дмитро Доломатов, 

2.  телекнал «112» - Олександр Палуєв, 

3.  телекнал «Перший міський» - Наталія Усатенко, 

4.  телекнал А-1, J NEWS – Юрій Кохно, 

5.  телекнал «РЕПОРТЕР» - Михайло Данілов, 

6.  телекнал «Медіа Інформ» - Тамара Човнакова, 

7.  телекнал «Южная Волна» - Світлана Пензова, 

8.  телекнал «ОД ТРК» - Владислава Шаповалова, 

9.  телекнал «ГЛАС» - Марія Варна, 

10.  телеканал «КРУК» - Олена Фоміч, 

11.  інформаційне агенство «Громадське слідство» - Богдан Осінський, 

12.  інформаційне агенство «Пушкінська нет» - Надія Осмокеску, 

13.  Українське радіо – Василь Милосердний. 
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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про стан правопорядку на території Одеської області, виконання 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Одеської області вимог Конституції та законів України, 

проблеми та шляхи їх усунення. 

2. Про перелік законопроектів Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності для включення до проекту Порядку 

денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 

р. – січень 2018 р.). 

3. Про проект Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на сьому сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 р. – січень 2018 р.). 

 Різне 

 

 

 

1. ПРО  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 05.07.2017 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 05.07.2017 року.   

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про стан правопорядку на території Одеської області, 

виконання правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Одеської області вимог Конституції та законів України, 

проблеми та шляхи їх усунення. 
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Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А., Голова Одеської ОДА Степанов М.В., І-й 

заст. Голови Одеської облради Радковський О.В., Одеський міський голова 

Труханов Г.Л. 

  

Пропозиція Голови Комітету Кожем’якіна А.А.:  у разі порушення 

особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи 

перешкоджання його проведенню не видаляти їх з приміщення, де проводиться 

засідання комітету, як це передбачено абзацом третім, частини другої, статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а перейти учасникам 

засідання до іншого приміщення та продовжити роботу без участі представників 

ЗМІ і громадських організацій. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

Пропозицію підтримано. 
 

Виступили: прокурор Одеської області Жученко О.Д., начальник ГУНП            

в Одеській області Головін Д.В., начальник Управлiння СБУ в Одеськiй обл. 

Довженко О.І., начальник Південного регіонального управління 

Держприкордонслужби Косік С.М., представник Уповноваженого ВРУ з прав 

людини в Одеській обл. Пазичук А.С., в.о. начальника Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації 

Мінюстиції Ковтун А.М., І-й заст. начальника ГУ ДФС в Одеській області           

Піпко Ю.В., Ректор Одеського державного університету внутрішніх справ 

Катеринчук І.П., заст. Міністра внутрішніх справ України Троян В.А. 

  

В обговоренні взяли участь: н.д. Мисик В.Ю., н.д. Безбах Я.Я.,                             

н.д. Карпунцов В.В., н.д. Геращенко А.В., н.д. Паламарчук М.П., н.д. 

Мірошниченко Ю.Р.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити проект Рішення виїзного засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності з порядком денним: «Про стан правопорядку на території Одеської 

області, виконання правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування Одеської області вимог Конституції та законів 

України, проблеми та шляхи їх усунення» з урахуванням пропозицій народних 

депутатів України Карпунцова В.В. та Геращенка А.В. (Проект Рішення 

додається). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Про перелік законопроектів Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності для включення до 

проекту Порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2017 р. – січень 2018 р.). 

 

 Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Взяти за основу перелік законопроектів Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності для включення до 

проекту Порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2017 р. – січень 2018 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Плану роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 

сьому сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 р. – 

січень 2018 р.). 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Взяти за основу План роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 

сьому сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 р. – 

січень 2018 р.). 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 
 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  

 
Секретар Комітету                  А.Геращенко 
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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
протокол № 71 
від «05» липня 2017 р. 

 

РІШЕННЯ 

виїзного засідання  Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності                                               

з порядком денним: 

«Про стан правопорядку на території Одеської області, виконання 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Одеської області вимог Конституції та законів України, 

проблеми та шляхи їх усунення» 

 

 

      05 липня 2017 р.        м. Одеса 

         

Вивчення діяльності правоохоронних органів, органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування щодо реалізації на території Одеської  області 

державної політики з питань захисту прав і свобод громадян, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із 

організованою злочинністю і корупцією засвідчило наявність серйозних 

недоліків у цій сфері.  

Розглянувши на виїзному засіданні 05 липня 2017 року в м. Одеса питання 

щодо стану правопорядку на території Одеської області, Комітет вважає за 

доцільне р е к о м е н д у в а т и: 
 

 Правоохоронним органам, органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування: 

- вжити невідкладних заходів щодо підтримання належного рівня 

громадської безпеки в регіоні, забезпечення конституційних прав громадян за 

рахунок координації зусиль підрозділів виконавчих органів влади області в 

запобіганні, профілактиці правопорушень, злочинності на території регіону; 

- розробити плани співпраці та взаємодії органів прокуратури та 

Національної поліції регіону, із запобігання злочинним проявам, насамперед 

проти особи, у сфері охорони громадського порядку та економічній сфері; 

- забезпечити систему взаємодії та координації між підрозділами 

Національної поліції з метою ефективного виявлення, розкриття та 

розслідування злочинів; 

- розглянути можливість створення на базі профільних навчальних 

закладів постійно діючих семінарів для правової  і оперативної підготовки, 

навчання формам та методам профілактики правопорушень; 
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- проводити профілактичні, організаційно-інструктивні, інші заходи для 

забезпечення надійної охорони громадського порядку під час проведення 

масових, політичних, спортивних та інших заходів; 

- невідкладно вжити дієві заходи щодо виправлення критичної ситуації з 

додержанням земельного, природоохоронного та екологічного законодавства на 

території Одеської області. 

 

 
 

Прокуратурі Одеської області: 

- забезпечувати належне виконання прокурорами своїх функцій з нагляду 

за додержанням законів працівниками поліції, які проводять оперативно-

розшукову діяльність та досудове розслідування; 

- разом із підрозділами Національної поліції України провести аналіз та 

розробити дієві заходи щодо зменшення рівня злочинності в регіоні, виявляти 

причини та умови зростання та провести низку заходів  по стабілізації рівня 

публічної безпеки; 

- забезпечити належне розслідування та процесуальне керівництво 

кримінальних проваджень, порушених за наслідками  подій, які стались на 

території Одеської області та викликали суспільний резонанс; 

- взяти на особистий контроль кримінальні провадження, 

порушені внаслідок  резонансних  подій та забезпечити їх розслідування згідно 

чинного законодавства;  

- забезпечити неухильне дотримання вимог статті 214 КПК, яка 

зобов’язує слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після 

подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 

після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати 

розслідування. 
 

Головному управлінню Національної поліції в Одеській області: 

- постійно аналізувати стан публічної безпеки та правопорядку в Одеській 

області, узагальнити результати та ефективність реалізації програм 

профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян. 

- розглянути на оперативних нарадах в підрозділах поліції  питання щодо 

стану боротьби зі злочинністю на відповідних територіях, причини і умови її 

зростання та вжити максимально ефективних заходів щодо виправлення 

існуючої криміногенної ситуації; 

- разом із навчальними закладами системи МВС в регіоні забезпечити 

розробку та впровадження ефективних програм із розвитку професійних 

навичок, фізичної, вогневої, медичної та психологічної підготовки поліцейських, 

в тому числі щодо підготовки експертів з достатнім кваліфікаційним рівнем, 

який дозволяв би проводити телекомунікаційні експертизи; 
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- визначити заходи щодо забезпечення правопорядку в громадських 

місцях, захисту прав і свобод, законних інтересів, життя і здоров'я мешканців 

кожного міста, району; 

- організувати співпрацю з Секретаріатом Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо реагування на велику кількість скарг 

громадян за фактами незаконного затримання осіб працівниками 

правоохоронних органів без ухвали слідчого судді, суду; 

- посилити роботу по виявленню, протидії, поширенню наркоманії, 
виготовлення та збуту наркотиків; 

- забезпечити неухильне дотримання вимог статті 214 КПК, яка 

зобов’язує слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після 

подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 

після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати 

розслідування. 

 

Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської 

області: 

- заслухати інформації прокурорів та керівників органів Національної 

поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності (радам усіх рівнів); 

- провести наради, "круглі столи" за участю керівників правоохоронних 

органів, органів юстиції, судів, представників засобів масової інформації з 

питань забезпечення правопорядку в кожному районі та населеному пункті; 

- надавати правоохоронним органам допомогу в матеріально-технічному 

та фінансовому забезпеченні заходів з профілактики і боротьби зі злочинністю 

згідно прийнятих в регіоні програм; 

- відповідним службам у справах неповнолітніх облдержадміністрації 

аналізувати та розглядати не менше одного разу на рік за участю 

правоохоронних органів та інших зацікавлених організацій і установ стан роботи 

з профілактики правопорушень, безпритульності серед підлітків, їх соціального і 

правового захисту, створення мережі притулків для неповнолітніх, зміцнення 

матеріально-технічної бази цих закладів; 

- забезпечити співпрацю з громадськістю шляхом розміщення в 

громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернеті номерів контактних 

телефонів регіональних підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому 

громадян посадовими особами таких органів, номерів "телефонів довіри"; 

- здійснювати заходи щодо забезпечення підвищення рівня правової 

освіти та культури населення, громадської правосвідомості та формування 

негативного ставлення до протиправних діянь. 
 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності: 
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- узагальнити пропозиції від правоохоронних органів, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування щодо удосконалення профільного 

законодавства та, за доцільності, розробити відповідні законопроекти. 
 

Очікувані результати виконання рішення Комітету: 

- зниження рівня злочинності в регіоні, певного послаблення суспільної 

напруги, викликаної його впливом; 

- зменшення злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і 

умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 

- підвищення рівня правової культури громадян; 

- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на достатньому 

рівні; 

- створення умов для ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі; 

- більш широке залучення громадськості до правоохоронної діяльності, 

налагодження партнерських відносин між населенням міста, області та органами 

Національної поліції, підвищення її авторитету. 

 

 


