
 

 

 

 
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

 

 

 
 

 

  100 
 
 

     22    листопада     2018 р. 

 

 

 

Засідання Комітету відбулося о 23.30 за адресою: Грушевського, 5  

 

 

Головує: Перший заступник Голови Комітету Мосійчук І.В.  

 

Присутні члени Комітету:  н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Барвіненко В.Д., 

н.д. Безбах Я.Я., н.д. Дейдей Є.С., н.д. Карпунцов В.В., н.д. Котвіцький І.О.,  

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

Саврасов М.В., н.д. Соляр В.М., н.д. Яценко А.В.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо 

усунення неточностей та неузгодженостей у прийнятому 22 листопада 2018 

року Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (проект Закону реєстр. № 7279-д).  

 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мосійчука І.В. про 

кількість присутніх на засіданні членів Комітету та порядок денний засідання 

Комітету на 22.11.2018 року. 
 

Доповів: н.д. Мосійчук І.В. 
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УХВАЛИЛИ: Враховуючи наявність кворуму, відкрити засідання 

Комітету, розпочати роботу та затвердити порядок денний. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
I. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд Верховної Ради України 

пропозицій щодо усунення неточностей та неузгодженостей у прийнятому 

22 листопада 2018 року Законі України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (проект Закону реєстр. 

№ 7279-д). 

 

Доповіли:  н.д. Мосійчук І.В., н.д. Геращенко А.Ю. 

 

В обговоренні взяли участь:  н.д. Яценко А.В. 

 

 УХВАЛИЛИ: 1. Звернутися до Голови Верховної Ради України внести на 

розгляд Верховної Ради України в порядку статті 131 Регламенту Верховної 

Ради України наступні пропозиції до прийнятого 22 листопада 2018 року 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень»: 
 

у статті 49 Кримінального кодексу України: 

у частині першій пункти 2 та 3 викласти в такій редакції: 

«2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який 

передбачене покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого 

злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не 

більше  двох років; 

3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, 

передбаченого пунктом 2 цієї частини;»; 

частину третю викласти в такій редакції:  

«3. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у 

частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за 

винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк не більше  двох років. Обчислення давності в цьому 
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разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності 

обчислюються окремо за кожний злочин». 

 

2. Доповідачем з цього питання на засіданні Верховної Ради України 

визначити народного депутата України – секретаря Комітету  Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Геращенка Антона Юрійовича. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 

 

(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету). 

 
 

  

 

Перший заступник  

Голови Комітету        І.Мосійчук  

 

 

Секретар Комітету        А.Геращенко 

 

 


