
 

 

         Проект  

 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

27 листопада 2019 р. о 15 год. 00 хв. 

вул. Садова, 3 “а”, кабінет 416 (зал засідань) 

 

 1. Інформація Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. про хід 

реформування органів прокуратури. 

 Інформує: Генеральний прокурор Рябошапка Руслан Георгійович  

 

2. Про переведення слідчих органів прокуратури, прокурорів, які проводили 

досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у 

кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій 

протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року (справи 

Майдану) до Державного бюро розслідувань. 

 

Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович 

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

 

 3. Про проект закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо посилення ефективності боротьби із корупцією шляхом 

встановлення єдиного тривалого строку давності для корупційних злочинів)» 

(реєстр. № 2106), поданий народними депутатами Шаховим С.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України Шахов Сергій Володимирович  

Співдоповідає: Заступник голови Комітету Мамка Григорій Миколайович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

  

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України, Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів" щодо удосконалення функціонування суду присяжних в Україні» (реєстр. 

№ 2062), поданий народним депутатом України Власенком С.В. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України Власенко Сергій Володимирович 

Співдоповідає: голова підкомітету Яцик Юлія Григорівна 

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

 

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

адміністративні правопорушення щодо покращення стану навколишнього 

природного середовища» (реєстр. № 1151), поданий народними депутатами 

України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Медяник В’ячеслав Анатолійович 



 

 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

 6. Про проект закону України «Про внесення змін до статті 175 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, в тому 

числі внутрішньо переміщеним особам» (реєстр. № 1167), поданий народним 

депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: член Комітету Захарченко Володимир Васильович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів щодо 

неповнолітніх у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин     або їх 

аналогів» (реєстр. № 1153), поданий народним депутатом України               

Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: член Комітету Захарченко Володимир Васильович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.  

 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 175-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності 

за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» (реєстр. № 1168), поданий 

народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. Комітет головний. Перше 

читання. 

 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

9. Різне 
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