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         Проект  

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

1 жовтня 2019 р. о 16 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 вдосконалення окремих положень кримінального 

процесуального законодавства» (реєстр. № 1009). Повторне друге читання.  

 

Доповідає: голова підкомітету Яцик Юлія Григорівна 

          заступник Голови Комітету (голова робочої групи) Павлюк 

Максим Васильович  

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

 

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. № 0887). Друге читання.  

 

Доповідає: голова підкомітету Бакумов Олександр Сергійович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.  

 

 3. Про проект 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. № 0889). Друге читання.  

 

Доповідає: голова підкомітету Медяник В’ячеслав Анатолійович 

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

 

 4. Про проект закону України «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян» 

(реєстр. № 0893). Друге читання.  

 

Доповідає: голова підкомітету Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

5. Про Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені 

стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої 

зрілості» (реєстр. № 0977).  
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Доповідає: Представник Президента України у Верховній Раді України 

Стефанчук Руслан Олексійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Бакумов Олександр Сергійович  

Супроводження матеріалів –– головний консультант Булаш М.П.  

 

6. Про проект закону України «Про внесення змін до Закону України                        

«Про прокуратуру» щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду 

Генерального прокурора» (реєстр. № 1144), поданий народним депутатом України            

Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Неклюдов Владлен Михайлович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

7. Про проект закону України «Про внесення змін до Закону України             

«Про прокуратуру» щодо уточнення вимог до кандидатів, які претендують на 

посаду Генерального прокурора України» (реєстр. № 1144-1), поданий народним 

депутатом України Шкрум А.І. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України Шкрум Альона Іванівна 

Співдоповідає: голова підкомітету Неклюдов Владлен Михайлович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

8. Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 

ІХ скликання проектів законів України: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ліквідації 

корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом вилучення статті 

391 Кримінального кодексу України)» (реєстр. № 2079), поданий народними 

депутатами України Фріс І.П. та іншими;  

- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення 

ефективності боротьби із корупцією шляхом встановлення єдиного тривалого 

строку давності для корупційних злочинів)», поданий народними депутатами 

Шаховим С.В. (реєстр. № 2106); 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного 

судового рішення» (реєстр. № 2113), поданий народним депутатом України 

Соболєвим С.В.;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття 

заходів стосовно захисту бджільництва» (реєстр. № 2140), поданий народними 

депутатами України Деркачем А.Л. та іншими; 

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення особистого голосування народними депутатами України» 

(реєстр. № 2148), поданий народним депутатом України Стефанчуком Р.О.; 

 - «Про внесення змін до Розділу ІІ "Перехідні положення" Закону України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
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досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" від 22 

листопада 2018 р. №2617-VІІІ" (щодо відтермінування часу вступу в дію)» 

(реєстр. № 2155), поданий народним депутатом України Фріс І.П.;  

- «Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби 

України» (реєстр. №2161), поданий народними депутатами України 

Бакумовим О.С., Чорним Д.С. та іншими; 

-  «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді» (реєстр. №2165), 

поданий народними депутатами України Дирдіним М.Є. та іншими. 

 

Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович  

 

9. Про утворення робочих груп та призначення їх керівників для підготовки 

проектів законів України: 

- «Про зброю» (реєстр. № 1222), поданий народними депутатами України 

Фріс І.П. та Матусевичем О.Б. та «Про обіг зброї» (реєстр. № 1222-1), поданий 

народними депутатами України Бакумовим О.С., Медяником В.А. та іншими;  

- «Про оперативно-розшукову діяльність» (реєстр. № 1229), поданий 

народним депутатом України Кожем’якіним А.А.;  

- «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 1228), 

поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А. та  «Про детективні 

послуги» (реєстр. № 1228-1), поданий народними депутатами України 

Галушком М.Л. та Медяником В.А.  

 

Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович  

 

 

10. Різне 


