
 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
 

 

 
 

 

  95 
 
 

   19    вересня     2018 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.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. Развадовський В.Й., 

н.д. Соляр В.М., н.д. Шенцев Д.О., н.д. Яценко А.В. 

 

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

Баранець В.А., Карчемська Т.М., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Ільтьо Є.С., 

Іськова Т.А.  

 
Запрошені: 

народний депутат України – Береза Юрій Миколайович, 

народний депутат України – Микитась Максим Вікторович, 

народний депутат України – Савчук Юрій Петрович, 

Міністр внутрішніх справ України – Аваков Арсен Борисович, 

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці 

Крим – Бабін Борис Володимирович. 

 

Присутні: 

народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі, 

народний депутат України – Сотник Олена Сергіївна, 

заступник  Генерального прокурора України – Стрижевська Анжела 

Анатоліївна, 

начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури 

України – Романюк Олена Степанівна, 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим 

Анатолійович, 

Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович, 

заступник Голови - начальник головного слідчого управління Національної 

поліції України – Невгад Віталій Вікторович,  
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начальник правового департаменту Національної поліції України – 

Жиденко Володимир Вікторович, 

начальник юридичного управління Національної гвардії України – 

Щетинін Дмитро Валентинович, 

начальник відділу правової експертизи процесуального законодавства 

Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини – Хмарук Юлія 

В’ячеславівна, 

заступник начальника Управління з питань АР Крим та м. Севастополь 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб – Сосєдєнко Тетяна Володимирівна, 

заступник Голови Консультативної місії ЄС в Україні – Фредерик Весслау. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 7279-Д). Друге читання. 

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

актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» 

(реєстр. №5395-Д). Друге читання.  

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону України "Про 

Національну гвардію України" (щодо права на реабілітацію) (реєстр. № 6457), 

поданий народними депутатами України Березою Ю.М., Бондарем М.Л., 

Соляром В.М. та іншими. Перше читання.  

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 98 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення 

визначеності протоколу слідчих дій)» (реєстр. №8475), поданий народним 

депутатом України Микитасем М.В. Перше читання. 

5. Про проект «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо вдосконалення судової практики у 

визначенні впливу наявних у обвинуваченого захворювань, вад та інших 

проявів, що виникли через вживання алкоголю, наркотичних або прирівняних 

речовин» (реєстр. №5686), поданий народними депутатами України Савчуком 

Ю.П., Мусієм О.С. та іншими. Перше читання.  

6. Про проект Закону України «Про сервісні послуги та сервісні центри 

Міністерства внутрішніх справ України» (реєстр. №2567). Друге читання. Для 

зняття з розгляду внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших 

причин законопроект втратив актуальність. 

7. 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. Для зняття з розгляду 

внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших причин 

законопроект втратив актуальність. 
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8. Про проект  Закону України  «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних 

сигнальних пристроїв)» (реєстр. №1137). Друге читання.  Для зняття з 

розгляду внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших причин 

законопроект втратив актуальність. 

9. Про заслуховування доповіді Постійного представника Президента 

України в Автономній Республіці Крим Бабіна Б.В. з питань, що відображені у 

Плані невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої 

території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та 

українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 року. 

10. Різне 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 19.09.2018 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Відкрити засідання Комітету.  

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 

 

Пропозиція народного депутата України – голови підкомітету            

Яценка А.В.: перенести розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. №7279-Д) на 

наступне засідання Комітету. 

  

Проголосовано:  “за” – 1 

     “проти” – 10 

     “утрималось” -  1 

 

Пропозицію не підтримано.  

Порядок денний затверджено. 

 

(У голосуванні приймали участь 12 членів Комітету). 

 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
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І. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 7279-Д). Друге 

читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

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

 

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

Голова Нацполіції Князєв С.М., заст. Генпрокурора Стрижевська А.А., н.д. 

Король В.М.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

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

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 1 

     “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету).  

 

Засідання покинув н.д. Яценко А.В. 

 

До засідання долучився н.д. Шенцев Д.О. 

 

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

законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро 

розслідувань» (реєстр. №5395-Д). Друге читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.   

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь: заст. Голови КМЄС в Україні Фредерик 

Весслау. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Повернутися до розгляду Порівняльної таблиці до 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» 

(реєстр. № 5395-Д). 

 

Проголосовано:  “за” – 12 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  1 
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 2. Переглянути окремі пропозиції та поправки до законопроекту та 

врахувати поправки № 1, 9 та 41, частково врахувати № 26 та відхилити 3 та 4. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 

 

3. Затвердити Порівняльну таблицю до проекту Закону України  реєстр. 

5395-Д у новій редакції. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 

 

4. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон у новій редакції. 

 

Проголосовано:  “за” – 11 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону 

України "Про Національну гвардію України" (щодо права на реабілітацію) 

(реєстр. № 6457), поданий народними депутатами України Березою Ю.М., 

Бондарем М.Л., Соляром В.М. та іншими. Перше читання.  

 

Доповів: н.д. Соляр В.М.  

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

 

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

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

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

98 Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення 
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визначеності протоколу слідчих дій)» (реєстр. №8475), поданий народним 

депутатом України Микитасем М.В. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

 Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

УХВАЛИЛИ: На прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи 

перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо вдосконалення судової практики у 

визначенні впливу наявних у обвинуваченого захворювань, вад та інших 

проявів, що виникли через вживання алкоголю, наркотичних або прирівняних 

речовин» (реєстр. №5686), поданий народними депутатами України               

Савчуком Ю.П., Мусієм О.С. та іншими. Перше читання.  

 

Доповів:  н.д. Карпунцов В.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

 УХВАЛИЛИ: На прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи 

перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про сервісні послуги та 

сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України» (реєстр. №2567). 

Друге читання.  

 

Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Король В.М. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

частини другої статті 48, частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради 

України зняти з розгляду проект Закону «Про сервісні послуги та сервісні 

центри Міністерства внутрішніх справ України» (реєстр. №2567), як такий, що 
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втратив актуальність та визнати такою, що втратила чинність, Постанову 

Верховної Ради України від 14.07.2015 року № 583-VIІІ «Про прийняття за 

основу проекту Закону України «Про сервісні послуги та сервісні центри 

Міністерства внутрішніх справ України». 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

VІІ. 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. Кожем’якін А.А.  

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

частини другої статті 48, частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради 

України зняти з розгляду проект Закону «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального 

провадження» (реєстр. № 6220), як такий, що втратив актуальність та визнати 

такою, що втратила чинність Постанову Верховної Ради України від 13.04.2017  

року № 2022-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав 

закриття кримінального провадження». 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за порушення законодавства про встановлення та/або 

використання спеціальних сигнальних пристроїв)» (реєстр. №1137). Друге 

читання.  

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/5273-17/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/5273-17/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/5273-17/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/5273-17/paran3#n3
http://zakon.rada.gov.ua/go/2022-VIII%20target=
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

частини другої статті 48, частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради 

України зняти з розгляду проект Закону «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за порушення законодавства про встановлення та/або 

використання спеціальних сигнальних пристроїв)» (реєстр. №1137), як такий, 

що втратив актуальність та визнати такою, що втратила чинність Постанову 

Верховної Ради України від 04.03.2015 року № 231-VIII «Про прийняття за 

основу проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних 

сигнальних пристроїв)». 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про заслуховування доповіді Постійного Представника 

Президента України в Автономній Республіці Крим Бабіна Б.В. з питань, що 

відображені у Плані невідкладних заходів з протидії російської агресії з 

тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, 

громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 року. 

 

 Доповів: Постійний Представник Президента України в АР Крим Бабін Б.В.  

 
Члени Комітету взяли до відома інформацію Постійного Представника 

Президента України в Автономній Республіці Крим Бабіна Б.В.і 

 

 

 

Голова Комітету        А.Кожем’якін  
 

Секретар Комітету        А.Геращенко 
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