
          Проект 

 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

08 листопада 2017 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

1. Обговорення питання щодо повноважень слідчих органів прокуратури 

після 20 листопада 2017 року, а також створення та початок діяльності  Державного 

бюро розслідувань. 

Інформують: Генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович 

Голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 

Директора Державного бюро розслідувань Майданик Роман Андрійович 

 

2.  Про затвердження в цілому рішення виїзного засідання  Комітету на тему:  

«Про стан правопорядку на території Харківської області, виконання 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Харківської області вимог Конституції та законів України, 

проблеми та шляхи їх усунення», що відбулося у м. Харкові 01.11.2017 року 

Доповідає: Голова Комітету Кожем’якін Андрій Анатолійович 

Супроводження матеріалів – кер. секретаріату Драп’ятий Б.Є. 

  

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних 

працівників (реєстр.№6288), поданий народним депутатом Богомолець О.В., 

Мусієм О.С. та іншими. Перше читання. Комітет головний. 

Доповідає: народний депутат України Богомолець Ольга Вадимівна  

Співдоповідає: голова підкомітету Мірошниченко Юрій Романович   

Супроводження матеріалів – гол. консультант Булаш М.П.  

 

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. 

Доповідає: народний депутат України Бублик Юрій Васильович  

Співдоповідає: член Комітету Безбах Яків Якович    

Супроводження матеріалів – гол. консультант Роденко М.Ю.   

 

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

(щодо недопущення порушень прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 

захист прав людини та основоположних свобод) (реєстр.№6581), поданий 

Мисиком В.Ю. Перше читання. Комітет головний. 
 

Доповідає: народний депутат України Мисик Володимир Юрійович  

Співдоповідає: перший заст. Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович   

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



 

6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України (щодо забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили 

корупційні злочини) (реєстр.№6519), поданий Ар’євим В.І., Іоновою М.М., 

Герасимовим А.В. та іншими. Перше читання. Комітет головний. 

Доповідає: народний депутат України Ар’єв Володимир Ігорович  

Співдоповідає: голова підкомітету Соляр Володимир Миронович   

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

 

7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

розширення переліку кримінально-карних способів доведення до самогубства чи 

самокалічення або замаху на самогубство чи самокалічення) (реєстр.№6748), 

поданий Унгурян П.Я., Дубілем В.О. та інші. Перше читання. Комітет головний. 

Доповідає: народний депутат Унгурян Павло Якимович   

Співдоповідає: голова підкомітету Соляр Володимир Миронович   

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

 

8. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо запровадження механізму уникнення відповідальності особами, які 

підозрюються або обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів (реєстр.  

№ 4013а), поданий Рабіновичем В.З. Перше читання. Комітет головний. 

(Виноситься вдруге). 

Доповідає: народний депутат України Рабінович Вадим Зіновійович  

Співдоповідає: голова підкомітету Король Віктор Миколайович  

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

 

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 216 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо зміни підслідності незаконного 

виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних 

товарів)» (реєстр. №5704), поданий народним депутатом України  

Тимошенком Ю.В. Перше читання. Комітет головний. (Виноситься вдруге). 

Доповідає: народний депутат України Тимошенко Юрій Володимирович 

Співдоповідає: голова підкомітету Развадовський Віктор Йосипович   

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

              гол. консультант Туренко О.М. 

 

10. 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. Перше читання. 

Комітет головний. (Виноситься вдруге). 

Доповідає: народний депутат України Заставний Роман Йосипович  

Співдоповідає: голова підкомітету Развадовський Віктор Йосипович   

Супроводження матеріалів – гол. консультант Карчемська Т.М.  



 

11. Різне 

Про особистий прийом громадян у Верховні Раді України під час роботи 

сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 16 листопада 2017 року  

 

 

 

  


