
 

 

Проект  
 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

04 грудня 2019 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчи 

актів України щодо забезпечення особистого голосування народними  депутатами 

України» (реєстр. № 2148). Друге читання. 

 Доповідає: голова підкомітету  Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

2. Про заслуховування інформації голови робочої групи Галушки М.Л. 

щодо опрацювання проектів законів «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» (реєстр. № 1228) та «Про детективні послуги» (реєстр. № 1228-1). 

Доповідає: член Комітету Галушко Микола Леонідович 

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

 

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

Національну поліцію» щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання» (реєстр. № 2349), поданий народними 

депутатами України Бакумовим О.С., Павлюком М.В. та іншими. Комітет 

головний. Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України Бакумов Олександр Сергійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Алєксєєв Сергій Олегович  

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

 

4. 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. 

(виноситься вдруге) 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: член Комітету Захарченко Володимир Васильович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

  

5. 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. (виноситься вдруге) 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: голова підкомітету Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А.  

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21018


 

 

6. 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. (виноситься вдруге) 

Доповідає: народний депутат України Шпенов Дмитро Юрійович 

Співдоповідає: член Комітету Захарченко Володимир Васильович  

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.  

 

7. 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. (виноситься вдруге) 

Доповідає: народний депутат України Шахов Сергій Володимирович 

Співдоповідає: Заступник голови Комітету Мамка Григорій Миколайович  

 Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.  
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