
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

03 липня 2019 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

1. Про розгляд електронної петиції (що набрала більше 25000 підписів 

громадян) Маляр Анни до Верховної Ради України щодо захисту дітей від 

сексуального насильства та необхідності прискорення розгляду проекту Закону  

України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження 

Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за 

злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи 

малолітнього)» (реєстр. № 6607 доопрацьований від 15.03.2019 р.). 

 

Доповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

(щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення 

відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої 

недоторканості малолітньої чи малолітнього)» (реєстр. № 6607 доопрацьований 

від 15.03.2019 р.), поданий народними депутатами України Недавою О.А., 

Найємом М.-М., Лубінецем Д.В. та іншими. Перше читання. (Виноситься вдруге). 
 

   Доповідає: народний депутат України – Недава Олег Анатолійович 

 Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та 

недоторканості малолітнього (малолітньої)» (реєстр. № 6151), поданий народним 

депутатом України Яценком А.В. Перше читання.  
 

   Доповідає: народний депутат України – Яценко Антон Володимирович 

 Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

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

 

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

актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо 

малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не 

досягла статевої зрілості» (реєстр. № 6449), поданий народними депутатами 

України Ляшком О.В., Вовком В.І., Мосійчуком І.В. та іншими. Перше читання.  
 

   Доповідає: народний депутат України – Ляшко Олег Валерійович 

 Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078


5. Про проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» (реєстр. №10024), поданий народними депутатами Кожем’якіним А.А., 

Паламарчуком М.П., Тетеруком А.А. та іншими. Перше читання.  
 

Доповідає: народний депутат України – Паламарчук Микола Петрович 

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

6. Про перегляд рішення Комітету від 10 квітня 2019 року по окремим 

пропозиціям і поправкам до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту 

суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних 

органів» (реєстр. № 7373). Друге читання. 

 

Доповідає: член Комітету  – Карпунцов Валерій Віталійович 

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

             головний консультант Ільтьо Є.С.   

 

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

актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для 

електромобілів» (реєстр. № 10405), поданий народними депутатами України 

Рябчиним О.М., Ємцем Л.О., Геращенком А.Ю. та іншими. Перше читання.  
 

   Доповідає: народний депутат України – Рябчин Олексій Михайлович 

 Співдоповідає: перший заступник Голови Комітету –  Паламарчук Микола 

Петрович 

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

 

8. Про Звіт за підсумками роботи Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності за період роботи десятої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 року).  

 

Доповідає: Голова Комітету Кожем‘якін Андрій Анатолійович 

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

 

9. Інформація про стан виконання Плану законодавчого забезпечення реформ 

в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року 

№ 509-VIII в частині законопроектів, закріплених за Комітетом  

 

Доповідає: Голова Комітету Кожем‘якін Андрій Анатолійович 

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

 

10. Різне. 

 


