
  

 

 
 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 

 

   76 
 

 

18     жовтня     2017 р. 

 
 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  
 

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

Геращенко А.Ю., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д. Карпунцов 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. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: Шпортько О.М.,   

Баранець В.А., Гільченко Л.М., Іськова Т.А., Карчемська Т.М., Туренко О.М. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Македон Юрій Миколайович, 

народний депутат України – Подоляк Ірина Ігорівна, 

народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович, 

народний депутат України – Береза Борислав Юхимович, 

народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович,  

народний депутат України – Міщенко Сергій Григорович, 

народний депутат України – Немировський Андрій Валентинович, 

 

Присутні: 

народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович  

 

 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України (щодо приведення у відповідність із Конституцією та законами 

України окремих положень діяльності органів досудового розслідування)» 

(реєстр. №5662), поданий народним депутатом України Македоном Ю.М. 
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2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної 

спадщини» (реєстр. №5677), поданий народними депутатами України Подоляк 

І.І., Єленським В.Є., Княжицьким М.Л. та іншими. 

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

процесуального кодексу України (щодо організаційного удосконалення 

кримінального процесуального закону)» (реєстр. №6009), поданий народними 

депутатами України Лубінцем Д.В., Валентировим С.В. та іншими. 

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

кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання 

корупції"» (реєстр. №7104), поданий народним депутатом України Тетеруком 

А.А. 

5. 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.  (Виноситься втретє).  

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

процесуального кодексу України щодо термінів обрання запобіжного заходу 

(реєстр. №6575), поданий народним депутатом України Березою Б.Ю. 

Виноситься втретє). 

7. 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. 

(Виноситься втретє).  

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. (Виноситься втретє). 

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

актів України (щодо посилення відповідальності за пошкодження 

телекомунікаційних мереж)» (реєстр. №4497). Повторне перше читання. 

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

законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 

транспортних засобів» (реєстр. № 5364). Друге читання. 

РІЗНЕ. 

 

 

 

1. ПРО  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 18.10.2017 року. 
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Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 18.10.2017 року, 

розглянувши першим питанням проект Закону за реєстр. №5364.   

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 

транспортних засобів» (реєстр. № 5364). Друге читання. 

 

Доповів: н.д. Король В.М. 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Паламарчук М.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Внести до порівняльної таблиці та врахувати внесені 

народним депутатом України Паламарчуком М.П. поправки, що були 

напрацьовані робочою групою. 

 

Проголосовано:  “за” –  одноголосно 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 0 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти заначений законопроект 

у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” –  одноголосно 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 0 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність із Конституцією 

та законами України окремих положень діяльності органів досудового 

розслідування)» (реєстр. №5662), поданий народним депутатом України 

Македоном Ю.М. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відхилити зазначений 

проект Закону, як такий, що втратив свою актуальність. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

законів України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної 

спадщини» (реєстр. №5677), поданий народними депутатами України            

Подоляк І.І., Єленським В.Є., Княжицьким М.Л. та іншими. 

 

 Доповів: н.д.  Безбах Я.Я. 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: 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” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо організаційного 

удосконалення кримінального процесуального закону)» (реєстр. №6009), 

поданий народними депутатами України Лубінцем Д.В., Валентировим С.В. та 

іншими. 

 

   Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 
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УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо термінів обрання 

запобіжного заходу (реєстр. №6575), поданий народним депутатом України 

Березою Б.Ю. Виноситься втретє). 

 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Карпунцов В.В., н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  11 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 1 

 

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. 

(Виноситься втретє).  

 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й. 

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

 

В обговоренні взяли участь: 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” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
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VІІ. 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. (Виноситься втретє). 

 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

Проголосовано:  “за” –  11 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 2 

 

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

Кримінального кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

запобігання корупції"» (реєстр. №7104), поданий народним депутатом України 

Тетеруком А.А. 

  
Доповіли: н.д. Тетерук А.А., н.д. Карпунцов В.В.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

   

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти  зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІХ. 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.  (Виноситься 

втретє). 

 

Доповіли: н.д. Тетерук А.А., н.д. Развадовський В.Й. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Купрій В.М., н.д. Мисик В.Ю., 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” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 

Заслухали та обговорили інформацію Голови Комітету               

Кожем’якіна А.А. щодо проекту Закону ««Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (реєстр. №3726).    

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Тетерук А.А., н.д. Паламарчук М.П., н.д. 

Мірошниченко Ю.Р. 

 

  

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

законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за пошкодження 

телекомунікаційних мереж)» (реєстр. №4497). Повторне перше читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України відхилити зазначений 

проект Закону. 

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 

 

 

3. РІЗНЕ.  

 

І. СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету А.Кожем’якіна про 

проведення 22 листопада 2017 р. разом з Консультативною місією 

Європейського Союзу з питань реформування сектору цивільної безпеки 

міжнародної конференції на тему: «Кримінальний процесуальний кодекс 

України 2012 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення». 

 

Пропозицію підтримано. 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Голова Комітету А.Кожем’якін поінформував членів 

Комітету про закінчення 20 листопада 2017 р., визначених Прикінцевими та 

Перехідними положеннями Кримінального процесуального кодексу України, 

повноважень органів прокуратури щодо розслідування злочинів підслідних 

Державному бюро розслідувань України та запропонував  8 листопада 2017 р. на 

засіданні Комітету розглянути це питання за участі представників Генеральної 

прокуратури України, Кабінету міністрів України та конкурсної комісії з 

обрання директора Державного бюро розслідувань України. 

 

Пропозицію підтримано. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Купрія В.М. 

щодо неналежного, на його думку, реагування правоохоронними органами на 

факти замахів на життя та вбивства членів політичної партії «Укроп». 

 

Доповів: н.д. Купрій В.М. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 1. Направити звернення заступника голови Комітету 

Купрія В.М. до Генеральної прокуратури України, Національної поліції України 

та Служби безпеки України для перевірки викладених у ньому доводів і 

відповідного реагування. 

2. Взяти на контроль проведення повного, об’єктивного та неупередженого 

розслідування кримінальних проваджень щодо вбивства М.Бінусова, вчинених 

нападів на Є.Дідківського, Н.Кокітко та інших неправомірних дій по 

відношенню до членів політичної партії «Укроп».  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Пропозицію народного депутата України – заступника 

Голови Комітету Купрія В.М. щодо інспектування умов тримання під вартою 

осіб в слідчих ізоляторах. 

 

Доповів: н.д. Купрій В.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Кожем’якін А.А.  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Направити народних депутатів України Купрія В.М., 

Мірошниченка Ю.Р. та інших (за згодою) для інспектування  умов тримання під 

вартою у слідчих ізоляторах м. Києва та Київської області підозрюваних 
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(обвинувачених) у вчиненні злочинів, а за необхідності, прийняти рішення щодо 

інспектування слідчих ізоляторів розташованих в інших регіонах України. 

2. За результатами перевірок заслухати дане питання на засіданні Комітету 

з наданням пропозицій щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенітенціарної системи України, удосконалення відповідних положень 

Кримінального процесуального кодексу України, Кримінально-виконавчого 

кодексу України і сфери законодавства про попереднє ув’язнення. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

 
 
 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  

 
Секретар Комітету                  А.Геращенко 


