
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

08 квітня 2020 р. о 16 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції)  

 

1. Про проект Закону «Про внесення зміни до розділу XI «Перехідні 

положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо 

особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб 

у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового 

провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 

з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

(реєстр. № 3276). Друге читання. 

Доповідає: народний депутат України Монастирський Денис 

Анатолійович 

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

      заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо штрафних балів», (реєстр. № 2809), 

поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. Комітет головний. 

Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України – Неклюдов Владлен Михайлович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії 

України», (реєстр. № 3105), поданий народними депутатами України   

Павлюком М.В., Бакумовим О.С. та іншими. Комітет головний. Перше 

читання.  

 

Доповідає: народний депутат України – Павлюк Максим Васильович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

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

 

4. Про проект Закону: 

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на 

забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів 

рослинного світу)» (реєстр. № 2339), поданий народними депутатами України   

Бондаренком О.В., Якименком П.В. та іншими. Комітет головний. Перше 

читання. ГНЕУ- немає 

 - «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо збільшення розмірів 

штрафів за забруднення атмосферного повітря)» (реєстр. № 2339-1), поданий 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4162


народними депутатами України   Василевською-Смаглюк О.М., Матусевичем 

О.Б. та іншими. Комітет головний. Перше читання. ГНЕУ- немає 

 

Доповідає: народний депутат України – Бондаренко Олег Володимирович 

          народний депутат України – Василевська-Смаглюк Ольга 

Миколаївна 

Співдоповідає: член Комітету Арешонков Володимир Юрійович 

        голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

5. Про проекти законів для включення до порядку денного третьої сесії 

Верховної Ради України ІХ скликання. 
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