
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

19 вересня 2018 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

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. 

 

Доповідає: І-й заступник Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович 

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

 

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

актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» 

(реєстр. №5395-Д). Друге читання. (Перегляд рішення Комітету від 06.06.18р. 

по окремим правкам). 

 

 Доповідає: І-й заступник Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович  

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

 

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.  

 

   Доповідає: народний депутат України Береза Юрій Миколайович 

народний депутат України Соляр Володимир Миронович 

 Співдоповідає: І-й заступник Голови Комітету Паламарчук Микола 

Петрович 

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

 

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.  

 

Доповідає: народний депутат України – Микитась Максим Вікторович 

Співдоповідає: голова підкомітету –  Развадовський Віктор Йосипович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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.  



 

Доповідає: народний депутат України – Савчук Юрій Петрович 

Співдоповідає: член Комітету – Безбах Яків Якович 

    голова підкомітету – Яценко Антон Володимирович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А 

 

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. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Король Віктор Миколайович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

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. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Развадовський Віктор Йосипович 

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

 

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. 

 

Доповідає: І-й заступник Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович 

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

 

9. Про заслуховування доповіді Постійного Президента України в 

Автономній Республіці Крим Бабіну 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. 

 

Доповідає: Постійний Представник Президента України в Автономній 

Республіці Крим – Бабін Борис Володимирович 

 

10. Різне 


	Доповідає: народний депутат України – Микитась Максим Вікторович

