
 

 

Проект  

 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

19 лютого 2020 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

1. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 364 

Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері 

службової діяльності» (реєстр. № 2621), поданий Президентом України. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

Доповідає: Представник Президента України у Верховній Раді України-  

Стефанчук Руслан Олексійович 

Співдоповідає: голова підкомітету - Бакумов Олександр Сергійович 

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

 

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 259 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» (реєстр. № 2642), 

поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: Міністр внутрішніх справ - Аваков Арсен Борисович 

Співдоповідає: член Комітету - Захарченко Володимир Васильович 

     голова підкомітету - Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до пункту 15 розділу ХI 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію" 

щодо врегулювання питання з виплати одноразової грошової допомоги 

працівникам міліції» (реєстр. № 2701), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: Міністр внутрішніх справ України - Аваков Арсен Борисович  

Співдоповідає: голова підкомітету - Алєксєєв Сергій Олегович 

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

 

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

процесуального кодексу України (щодо вдосконалення правового регулювання 

кримінального процесу)»  (реєстр. № 2734), поданий народними депутатами 

України Яцик Ю.Г., Мамкою Г.М., Бакумовим О.С.  Комітет головний. Перше 

читання. 

 

Доповідає: народний депутат України - Яцик Юлія Григорівна  

Співдоповідає: заступник Голови Комітету Павлюк Максим Васильович 

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



 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та             

пожежної безпеки» (реєстр. № 2607), поданий народними депутатами України 

Дмитруком А.Г., Леоновим О.О., Монастирським Д.А. та іншими. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України - Дмитрук Артем Геннадійович 

Співдоповідає: голова підкомітету - Дануца Олександр Анатолійович 

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

 

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

актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)», (реєстр.         

№ 2654), поданий народними депутатами України Федієнком О.П., Ватрасом В.А. 

та іншими. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України - Федієнко Олександр Павлович 

Співдоповідає: голова підкомітету - Бакумов Олександр Сергійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в 

суді першої інстанції колегією суддів»  (реєстр. № 2456).  Друге читання. 

 

Доповідає: народний депутат України - Яцик Юлія Григорівна  

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

 

 8. Різне 
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