
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

19 грудня 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 вилучення статті 391 Кримінального кодексу України)» 

(реєстр. № 9228), поданий народними депутатами України Білозір О.В., 

Тимошенко Ю.В. та іншими. Перше читання. 
 

Доповідає: народний депутат України – Білозір Оксана Володимирівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Мірошниченко Юрій Романович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 
                                                   

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

актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та протидії їх незаконному обігу» (реєстр. №8378), поданий 

народними депутатами України Кожем’якіним А.А., Домбровським О.Г., 

Бухарєвим В.В. Перше читання.  
 

Доповідає: народний депутат України Кожем’якін Андрій Анатолійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Соляр Володимир Миронович 

Супроводження матеріалів –– головний консультант Гільченко Л.М. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок, в якому 

створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (реєстр. № 5499), 

поданий народними депутатами України Паламарчуком М.П., Велікіним О.М. та 

іншими. Перше читання.  
 

Доповідає: народний депутат України Паламарчук Микола Петрович 

 Співдоповідає: член Комітету – Безбах Яків Якович 

 Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Баранець А.А. 
                                             

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

актів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за 

порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки політичним партіям та їх 

фінансовою звітністю» (реєстр. № 8597), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Перегляд рішення Комітету від 03.10.2018 р. Перше читання. 

 

Доповідає: І-й заступник Голови Комітету – Паламарчук Микола Петрович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

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

щодо забезпечення парламентського контролю за діяльністю Державного бюро 

розслідувань та порядку висловлення недовіри Директору Державного бюро 

розслідувань» (реєстр. № 9326), поданий народним депутатом України 

Паламарчуком М.П.  Перше читання.     Комітет визначено другим.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64431


Доповідає: І-й заступник Голови Комітету – Паламарчук Микола Петрович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Карчемська 

Т.М. 

 

6. Про проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(реєстр. № 9055), поданий Президентом України. Перше читання. Комітет 

визначено другим.  

 
  

Доповідає: І-й заступник Голови Комітету – Паламарчук Микола Петрович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Карчемська Т.М. 
 

7. Про проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(реєстр. № 9055-1), поданий народним депутатом України Писаренком В.В.   

Перше читання. Комітет визначено другим.  

 

 Доповідає: І-й заступник Голови Комітету – Паламарчук Микола Петрович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Карчемська Т.М. 
 

8. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності. 
 

9. Про проект Закону України «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., Карпунцовим В.В. та іншими. Перше читання. (Виноситься втретє). 

 
 

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 
 

10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України             

про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення механізму недопущення 

ризиків та своєчасного визначення здатності водіїв (наявності захворювань і вад) 

безпечно керувати транспортними засобами» (реєстр. № 5683), поданий народними 

депутатами України Савчуком Ю.П., Мусієм О.С. та Карпунцовим В.В. Перше 

читання. (Виноситься втретє). 
 

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 
 

11. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за незаконну забудову прибережних 



захисних смуг водних об'єктів» (реєстр. № 4949), поданий народним депутатом 

України Парасюком В.З.  (Виноситься вчетверте). 
 

Доповідає: народний депутат України – Парасюк Володимир Зіновійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович  

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

12. Про проект Закону України «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 народним депутатом України 

Рабіновичем В.З. Перше читання. (Виноситься вп’яте). 
 

Доповідає: народний депутат України Рабінович Вадим Зіновійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Соляр Володимир Миронович 

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

 

 


