
          Проект  

Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

18 січня 2017 р. о 15 год. 00 хв. 

вул. Садова, 3 “а”, кабінет 727 (зал засідань) 
 

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

процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення 

завдань кримінального провадження)» (реєстр. №5610), поданий народними 

депутатами України Паламарчуком М.П., Алєксєєвим С.О.  Перше читання. 
 

Доповідає: І-й заст. Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович 

 Співдоповідає: голова підкомітету Развадовський Віктор Йосипович  

Супроводження матеріалів – заст. зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М. 
 

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо 

забезпечення прикордонної безпеки держави» (реєстр. №5442), поданий 

народними депутатами України Паламарчуком М.П., Королем В.М. Перше 

читання. 
 

Доповідає: І-й заст. Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович 

 Супроводження матеріалів – гол. консультант Туренко О.М. 
 

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

актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на 

захист» (реєстр. №5054), поданий народним депутатом України Власенком С.В. 

Перше читання. 
 

Доповідає: народний депутат України Власенко Сергій Володимирович 

Співдоповідають: голова підкомітету Мірошниченко Юрій Романович, 

             голова підкомітету Развадовський Віктор Йосипович  

Супроводження матеріалів – гол. консультант Булаш М.П. 
 

4. Про зауваження Головного юридичного управління до проекту Закону «Про 

приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. №3726). Друге читання.  
 

Доповідає: І-й заст. Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович  

Супроводження матеріалів – гол. консультант Карчемська Т.М. 
 

5. Про перелік законопроектів Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності для включення до проекту Порядку денного шостої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017 р.). 
 

Доповідає: Голова Комітету Кожем‘якін Андрій Анатолійович 

Супроводження матеріалів —  зав. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 
 

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

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на шосту сесію Верховної 

Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017 р.). 
 

Доповідає: Голова Комітету Кожем‘якін Андрій Анатолійович 

Супроводження матеріалів —  зав. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 



 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 
 

1. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо окремих видів облігацій» (реєстр. № 5068), поданий народними депутатами 

України Різаненком П.О., Довбенком М.В. та іншими.   

2. Про проект Закону України «Про заборону пропаганди незаконних 

організацій, створених на території окремих районів Донецької та Луганської 

областей» (реєстр. №5086), поданий народними депутатами України Лапіним І.О., 

Тимошенком Ю.В. та іншими. 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України у зв'язку з реформуванням правоохоронних органів» (реєстр. №5451), 

поданий Кабінетом Міністрів України.  

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

актів України (щодо державної реєстрації друкованих засобів масової інформації)» 

(реєстр. №5024), поданий народними депутатами Кабінетом Міністрів України. 

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

актів України щодо мисливського господарства та полювання» (реєстр. №4702), 

поданий народними депутатами України Яніцьким В.П., Рибаком І.П. та іншими.  

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

актів України щодо архівної справи та архівних документів» (реєстр. № 4864), 

поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В.  

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

актів України щодо статусу пенітенціарного персоналу у зв'язку з пенітенціарною 

реформою» (реєстр. №4002а), поданий народними депутатами України 

Мірошниченком Ю.Р., Луценко І.С. та іншими.  

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

актів України (щодо посилення заходів по боротьбі з порушеннями екологічного 

законодавства)» (реєстр. №4964), поданий народними депутатами України 

Балицьким Є.В. та іншими.   

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

актів України (щодо створення та функціонування в судах електронної системи 

"Персональний онлайн кабінет")» (реєстр. №5498), поданий народним депутатом 

України Македоном Ю.М.  

10. Про проект Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. 

№ 5336-1), поданий народними депутатами України Алєксєєвим С.О., Агафоновою 

Н.В та іншими.  

11. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо заборони продажу алкогольних напоїв особам у військовій формі 

одягу)»  (реєстр. № 4171), поданий народними депутатами України Вінником І.Ю., 

Гончаренком О.О. та іншими.   

12. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів" (щодо додаткових гарантій потерпілих внаслідок дорожньо-

транспортних пригод на отримання страхового відшкодування)» (реєстр. №1178), 

поданий народним депутатом України Фаєрмаком С.О.  

13. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 



транспортних засобів" (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення 

надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах та 

вдосконалення системи органів управління та контролю МТСБУ)»  (реєстр. 

№2122а), поданий народним депутатами України Ляшком О.В., Рибалкою С.В. та 

іншими.   

14. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо державного регулювання виробництва та обігу тютюнових 

виробів та електронних сигарет з метою зменшення їх привабливості” (реєстр. № 

4507), поданий народними депутатами України Кривошеєю Г.Г., Вознюком Ю.В.  

та іншими. 

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

актів України у сфері поводження  з відходами щодо запобігання негативної дії 

відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище» 

(реєстр. №3198), поданий народними депутатами України Недавою О.А.,           

Рибаком І.П.  та іншими. 

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

актів України щодо набуття (припинення) громадянства України, громадянства 

(підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав» (реєстр. 

№5433), поданий народними депутатами України Тетеруком А.А.,  Ємцем Л.О.   

 

 

 


