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 Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

28 квітня 2020 р. о 10 год. 00 хв. 
(у режимі відеоконференції)  

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

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

актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)», 

(реєстр. № 2654). Друге читання. 
 

Доповідає: голова підкомітету - Бакумов Олександр Сергійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

2. Про проекти законів: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133), поданий народними депутатами України 

Гончаренком О.О. та іншим. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Гончаренко Олексій Олексійович 
 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-1), поданий народним депутатом України 

Юрчишиним Я.І. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Юрчишин Ярослав Іванович 

 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції та посилення дисципліни в окремих 

правоохоронних та інших державних органах» (реєстр. № 3133-2), поданий 

народним депутатом України Васильченко Г.І. Комітет головний. Перше 

читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Васильченко Галина Іванівна 

  

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

протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» 

(реєстр. № 3133-3), поданий народним депутатом України Василенко Л.В. 

Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Василенко Леся Володимирівна 

  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64226


2 

 

органах» (реєстр. № 3133-4), поданий народним депутатом України            

Устіновою О.Ю. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Устінова Олександра Юріївна 

  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-5), поданий народним депутатом України 

Стефанишиною О.А. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Стефанишина Ольга Анатоліївна 

  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення дієвості протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-6), поданий народним депутатом України 

Піпою Н.Р. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Піпа Наталія Романівна 

 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-7), поданий народним депутатом України 

Осадчуком А.П. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Осадчук Андрій Петрович 

 

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

механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133-8), поданий народним депутатом України Совсун І.Р. 

Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Совсун Інна Романівна 

 

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

корупції та посилення законності в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-9), поданий народним депутатом України 

Цибалем В.В. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Цабаль Володимир 

Володимирович 

  

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-10), поданий народним депутатом України 

Железняком Я.І. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Железняк Ярослав Іванович 
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 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-11), поданий народним депутатом України 

Радіною А.О. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Радіна Анастасія Олегівна 

 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах» (реєстр. № 3133-12), поданий народними депутатами 

України Чернєвим Є.В. та іншими. Комітет головний. Перше читання. 
 

  Доповідає: народний депутат України – Чернєв Єгор Володимирович 

 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання та протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133-13), поданий народним депутатом України Макаровим 

О.А. Комітет головний. Перше читання. 
   

Доповідає: народний депутат України – Макаров Олег Анатолійович 
 

 

Співдоповідає: голова підкомітету – Неклюдов Владлен Михайлович, 

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

 

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

Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення 

законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним 

засобом» (реєстр. № 3301), поданий народними депутатами України 

Медяником В.А., Алєксєєвим С.О.  та іншими.  Комітет головний. Перше 

читання.  
 

Доповідає: народний депутат України – Медяник В'ячеслав Анатолійович 

Співдоповідають:  голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3314), поданий 

народними депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є., 

Мамкою Г.М. та іншими.  Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Мамка Григорій Миколайович 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.  
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 ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

 

5. Про проекти Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3286), поданий 

народними депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є., 

Мамкою Г.М. та іншими.  Комітет неголовний.  (Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної політики). 

 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Мамка Григорій Миколайович 

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

 

6. Про проекти законів України: 

 «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (реєстр. № 3287), поданий народними депутатами України 

Монастирським Д.А., Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та іншими. Комітет 

неголовний.  (Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики). 

  «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей» (реєстр.                

№ 3287-1), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та 

Ковальчуком О.В. Комітет неголовний.  (Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної політики). 
 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Мамка Григорій Миколайович 

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

 

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3288), поданий народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та 

іншими.  Комітет неголовний.  (Комітет з питань бюджету). 
 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Мамка Григорій Миколайович 

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

 

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

Вищий антикорупційний суд» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 3299), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А., 
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Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та іншими.  Комітет неголовний.  (Комітет з 

питань антикорупційної політики). 
 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Мамка Григорій Миколайович 

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

 

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

публічні закупівлі» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(реєстр. № 3375), поданий народними депутатами України Монастирським Д.А., 

Мамкою Г.М. та іншими.  Комітет неголовний.  (Комітет з питань 

економічного розвитку). 
 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Мамка Григорій Миколайович 

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

 

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

Верховної Ради України ІХ скликання: 

- «Про внесення змін до статті 86 Закону України «Про прокуратуру» щодо 

забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури» 

(реєстр. № 3325), поданий народним депутатом України Павлюком М.В.;  

- «Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних 

вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової 

палати» (реєстр. № 3354), поданий народним депутатом України 

Стефанчуком Р.О.; 

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

покращення можливостей для надання професійної правової допомоги та 

вдосконалення порядку складення протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на інформацію)» (реєстр. № 3265), поданий 

народним депутатом України Качурою О.А.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку складення протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на інформацію» (реєстр. № 3327), поданий 

народним депутатом України Костіним А.Є. 

 

Доповідає: Голова Комітету – Монастирський Денис Анатолійович 

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

 

 

 
 

 


