Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
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січня

2017 р.

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.
Присутні члени Комітету: н.д. Паламарчук М.П., н.д. Мосічук І.В.,
н.д. Купрій В.М., н.д. Костенко П.П., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Бухарєв В.В., н.д.
Король В.М., н.д. Мацола Р.М., н.д. Соляр В.М.
Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є.,
Шпортько О.М., Булаш М.П., Іськова Т.А., Карчемська Т.М., Туренко О.М.,
Ільтьо Є.С.
Запрошені:
народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович
Присутні:
народний депутат України – Сотник Олена Сергіївна,
заступник Генерального прокурора України – Стрижевська Анжела
Анатоліївна,
Романюк Олена Степанівна – начальник управління правового забезпечення
Генеральної прокуратури України,
начальник управління у справах іноземців та адміністративного
провадження Державної прикордонної служби України – Пінчук Олександр
Васильович,
старший офіцер відділу організації адміністративного провадження та
реадмісії Державної прикордонної служби України – Курилюк Юрій
Богданович,
старший Радник КМЄС з прикордонних та митних питань, громадянка
Польщі / Marta ZARECKA, EUAM Senior Adviser on Border Guards and Customs –
Марта Зарецька,

спеціаліст з прикордонних питань КМЄС – Юлія Ланецька ,
спеціаліст КМЄС зі зв’язків з Парламентом –Шушковська Аліса,
керівник ГО «Центр політичної освіти» – Смирнов Ростислав,
ГО «ВО «Автомайдан» – Гриценко Олесь,
ГО «ВО «Автомайдан» – Сергій Хаджинов,
представники ЗМІ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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.
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.
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.
4. Про зауваження Головного юридичного управління до проекту Закону
«Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. №3726). Друге
читання.
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.).
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.).
Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
7. 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.
8. 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.
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9. Про проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України у зв'язку з реформуванням правоохоронних органів» (реєстр. №5451),
поданий Кабінетом Міністрів України.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Про проект Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр.
№ 5336-1), поданий народними депутатами України Алєксєєвим С.О.,
Агафоновою Н.В та іншими.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
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20. 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.
21. 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.
22. 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.

1. ПРО ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету на 18.01.2017 року.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на 18.01.2017
року, перенісши, на прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи, розгляд
проекту Закону з реєстр. №5054 на одне з наступних засідань Комітету.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: 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.
Доповів: н.д Паламарчук М.П.
Супроводження матеріалів – заст. зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М.

4

В обговоренні взяли участь: н.д. Безбах Я.Я., н.д. Костенко П.П., н.д. Король
В.М., н.д. Мосійчук І.В., н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Сотник О.С., заст.
Генпрокурора Стрижевська А.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
зазначений проект Закону в першому читанні за основу.
Проголосовано:

України

прийняти

“за” – 7
“проти” – 3
“утрималось” – 0

ІІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповів: н.д Паламарчук М.П.
Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М.
В обговоренні взяли участь: н.д. Купрій В.М., н.д. Король В.М., н.д. Соляр
В.М., н.д. Мосійчук І.В., н.д. Кожем’якін А.А., предст. Держприкордонслужби
Пінчук О.В.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді
зазначений проект Закону в першому читанні за основу.
Проголосовано:

України

прийняти

“за” – 9
“проти” – 0
“утрималось” - 1

ІІІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповів: Развадовський В.Й.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
УХВАЛИЛИ: На прохання суб’єкта права законодавчої ініціативи, розгляд
проекту Закону з реєстр. №5054 на одне з наступних засідань Комітету.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0
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ІV. СЛУХАЛИ: Про зауваження Головного юридичного управління до
проекту Закону «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр.
№3726). Друге читання.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М.
В обговоренні взяли участь: н.д Паламарчук М.П., н.д. Сотник О.С.
УХВАЛИЛИ: 1. Повернутися до розгляду Порівняльної таблиці до проекту
Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. №
3726).
2. Врахувати частково зауваження Головного юридичного управління
Апарату Верховної Ради України, переглянути пропозиції та поправки до
проекту та затвердити Порівняльну таблицю до проекту Закону України «Про
приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3726) у новій редакції.
3. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект у другому читанні та в цілому як Закон.
4. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України визначити
народного депутата України – першого заступника голови Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчука М.П.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

V. СЛУХАЛИ: 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.).
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – зав. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є.
УХВАЛИЛИ: Затвердити 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.).
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0
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VІ. СЛУХАЛИ: 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
року).
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – зав. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є.
УХВАЛИЛИ: Затвердити проект Плану роботи Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на
шосту сесію Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017
року).
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

3. РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ З ЯКИХ КОМІТЕТ НЕ ГОЛОВНИЙ.
VІІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформаційної політики, який є головним з підготовки
зазначеного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду у першому читанні повернути його суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

VІІІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Соболевський І.В.
7

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань

фінансової політики і банківської діяльності, який є головним з підготовки
зазначеного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду у першому читанні повернути його суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

ІХ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України у зв'язку з реформуванням правоохоронних
органів» (реєстр. №5451), поданий Кабінетом Міністрів України.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики, який є головним з підготовки зазначеного
законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у
першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

Х. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформаційної політики, який є головним з підготовки
зазначеного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду у першому читанні повернути його суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0
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ХІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної
політики,
природокористування
та
ліквідації
наслідків
Чорнобильської катастрофи, який є головним з підготовки зазначеного
законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
у першому читанні повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХІІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Карчемська Т.М.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
культури і духовності, який є головним з підготовки зазначеного законопроекту,
рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому
читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХІІІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
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УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони, який є головним з підготовки зазначеного
законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у
першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХІV. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної
політики,
природокористування
та
ліквідації
наслідків
Чорнобильської катастрофи, який є головним з підготовки зазначеного
законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в
першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХV. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету з питань правової політики та
правосуддя, який є головним з опрацювання вказаного законопроекту,
рекомендувати Верховній Раді України повернути його суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0
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ХVІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про Конституційний Суд
України» (реєстр. № 5336-1), поданий народними депутатами України
Алєксєєвим С.О., Агафоновою Н.В та іншими.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету з питань правової політики та
правосуддя, який є головним з підготовки зазначеного законопроекту,
рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за
основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХVIІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету з питань податкової та митної
політики, який є головним з опрацювання вказаного законопроекту,
рекомендувати Верховній Раді України повернути його суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХVIIІ. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М.
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УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності, який є головним з опрацювання
зазначеного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України прийняти
його за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХIX. СЛУХАЛИ: 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 дорожньотранспортних пригодах та вдосконалення системи органів управління та
контролю МТСБУ)» (реєстр. №2122а), поданий народним депутатами України
Ляшком О.В., Рибалкою С.В. та іншими.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – заст. зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати членам Комітету Верховної Ради України з
питань фінансової політики і банківської діяльності, який є головним з
підготовки зазначеного законопроекту, визначитись щодо доцільності його
підтримки чи відхилення шляхом голосування.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХX. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Сміян І.І.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету з питань податкової та митної
політики, який є головним з опрацювання
зазначеного законопроекту,
рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0
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ХXI. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної
політики,
природокористування
та
ліквідації
наслідків
Чорнобильської катастрофи, який є головним з підготовки зазначеного
законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
у першому читанні повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

ХXII. СЛУХАЛИ: 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.
Доповіли: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А.
УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин який є головним з підготовки
зазначеного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України прийняти
його в першому читанні за основу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

Голова Комітету

А.Кожем’якін

Секретар Комітету

А.Геращенко
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