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15     листопада     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. 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. 

 

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

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

Карчемська Т.М., Туренко О.М., Роденко М.Ю.  

 

Запрошені: 

народний депутат України – Сольвар Руслан Миколайович, 

народний депутат України – Бублик Юрій Васильович, 

народний депутат України – Заставний Роман Йосипович. 

 

Присутні: 

заступник Міністра внутрішніх справ України –  Троян Вадим 

Анатолійович, 

заступник Генерального прокурора України – Стрижевська Анжела 

Анатоліївна, 

радник Прем’єр-міністра України  – Железняк Ярослав Іванович, 

в.о. директора Міжнародного правового департаменту Адміністрації 

Державної прикордонної служби України – Пінчук Олександр Васильович,  

старший офіцер відділу організації адміністративного провадження та 

реадмісії Державної прикордонної служби України – Курилюк Юрій 

Богданович, 

спеціаліст зі зв’язків з Парламентом Консультативної Місії ЄС - 

Шушковська Аліса. 
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  ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

України щодо оскарження та перегляду постанов по справах про адміністративні 

правопорушення» (реєстр №7016), поданий народними депутатами України 

Королем В.М., Паламарчуком М.П., Развадовським В.Й. Комітет головний. 

Перше читання.  

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

актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» 

(реєстр. №5364), поданий народними депутатами України Геращенком А.Ю., 

Дубневичем Я.В., Діденком І.А. та іншими. Повернення до розгляду в другому 

читанні.  

3. Про Проект Закону України «Про внесення змін до статті 77-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності 

за самовільне випалювання рослинності або її залишків)» (реєстр.№6280), 

поданий народним депутатом України Сольваром Р.М. Комітет головний. 

Перше читання.  

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії насильству в сім'ї (реєстр.№6652), поданий народним депутатом 

Бубликом Ю.В. Перше читання. Комітет головний. 

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

процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку виклику свідків 

та потерпілих у кримінальному провадженні» (реєстр. № 3682) поданий 

народним депутатом України Геращенком А.Ю. Комітет головний. Перше 

читання.  

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 191 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності осіб, які 

займають відповідальне і особливо відповідальне становище, за вчинення 

корупційних злочинів)» (реєстр. №2385а), поданий народним депутатом України 

Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше читання.  

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 364-1 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 

права)» (реєстр. №2397а), поданий народним депутатом України Заставним Р.Й. 

Комітет головний. Перше читання.  

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

актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального 

провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення 

досудового розслідування» (реєстр. №7275), поданий Кабінетом Міністрів 

України. Комітет головний. Перше читання.  

9. Про проект Закону України «Про внесення зміни до розділу Х 

«Прикінцеві положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо 
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набрання чинності окремих положень» (реєстр. №7278), поданий народними 

депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П., Мисиком В.Ю. та 

іншими. Комітет головний. Перше читання. 

 10. РІЗНЕ.  

10.1. Про особистий прийом громадян у Верховні Раді України під час 

роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 16 листопада 

2017 року. 

10.2. Про стан підготовки проведення 22 листопада 2017 року міжнародної 

конференції на тему: «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: 

проблеми застосування та перспективи удосконалення». 

   

 

 

 

 

1. ПРО  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 15.11.2017 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 15.11.2017 року.   

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

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

законів України щодо оскарження та перегляду постанов по справах про 

адміністративні правопорушення» (реєстр №7016), поданий народними 

депутатами України Королем В.М., Паламарчуком М.П., Развадовським В.Й. 

Комітет головний. Перше читання.  
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Доповів: н.д. Паламарчук М.П. 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.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 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про Проект Закону України «Про внесення змін до статті 

77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків)» 

(реєстр.№6280), поданий народним депутатом України Сольваром Р.М. 

Комітет головний. Перше читання.  
 

 Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.  

   Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

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 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії насильству в сім'ї (реєстр.№6652), поданий 

народним депутатом Бубликом Ю.В. Перше читання. Комітет головний. 

 

 Доповів: н.д. Безбах Я.Я. 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Роденко М.Ю. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., 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” – одноголосно 

     “проти” – 0 

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

191 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності осіб, які 

займають відповідальне і особливо відповідальне становище, за вчинення 

корупційних злочинів)» (реєстр. №2385а), поданий народним депутатом України 

Заставним Р.Й. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Безбах Я.Я. 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

В обговоренні взяли участь: 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” -  1 

 

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

364-1 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 

права)» (реєстр. №2397а), поданий народним депутатом України Заставним Р.Й. 

Комітет головний. Перше читання.  
 

Доповів: н.д. Развадовський В.Й.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Король В.М., 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 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення зміни до 

розділу Х «Прикінцеві положення» Кримінального процесуального кодексу 

України щодо набрання чинності окремих положень» (реєстр. №7278), поданий 

народними депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П., 

Мисиком В.Ю. та іншими. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Кожемֹ’якін А.А., н.д. Паламарчук М.П. 
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Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Король В.М., н.д. Мисик В.Ю., заст. 

Генпрокурора Стрижевська А.А., н.д. Мірошниченко Ю.Р. 

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України прийняти  зазначений 

проект Закону за основу та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 1 

     “утрималось” -  0 

 

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

законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних 

засобів» (реєстр. №5364). Повернення до розгляду в другому читанні.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Повернутися до розгляду в другому читанні проекту Закону 

реєстр. № 5364. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

2. Включити до порівняльної таблиці законопроекту реєстр. № 5364 

поправки народного депутата України Геращенка А.Ю. № 88, 117, 218, 293, 344. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

3. Врахувати зазначені вище поправки народного депутата України 

Геращенка Ю.А. та затвердити порівняльну таблицю в новій редакції. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

4. Рекомендувати Верховній Раді Україні прийняти законопроект реєстр. 

№ 5364 в другому читанні та в цілому як Закон.   
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

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

законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників 

кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час 

здійснення досудового розслідування» (реєстр. №7275), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Комітет головний. Перше читання.   

 

Доповіли: М-тр юстиції Петренко П.Д., н.д. Паламарчук М.П. 

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

 

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

заст. Генпрокурора Стрижевська А.А., н.д. Кожем’якін А.А.                        

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України прийняти  зазначений 

проект Закону за основу та в цілому як Закон України з техніко-юридичними 

правками. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

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

Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку 

виклику свідків та потерпілих у кримінальному провадженні» (реєстр. № 3682) 

поданий народним депутатом України Геращенком А.Ю. Комітет головний. 

Перше читання.  
 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.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 

 

3. РІЗНЕ. 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань реформування 

пенітенціарної системи, діяльності органів виконання покарань та пробації 

Мірошниченка Ю.Р. щодо діяльності та напрацювань підкомітету щодо 

реформування пенітенціарної системи, зокрема заміни карального на 

реабілітаційний підхід. 

  

Питання заслухано. 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. щодо стану 

підготовки проведення 22 листопада 2017 року міжнародної конференції на 

тему: «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: проблеми 

застосування та перспективи удосконалення». 

  

Питання заслухано. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань діяльності 

органів внутрішніх справ, податкової міліції  та інших правоохоронних органів 

Короля В.М. щодо підготовки проекту Закону «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо додаткових заходів захисту безпеки 

громадян та працівників правоохоронних органів». 

 

Питання заслухано, ініціативу підтримано. 

 

 

 

 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  

 


