
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

22 травня 2020 р. о 12:00 

(у режимі відеоконференції) 

 

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

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання 

діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої 

ради» (реєстр. № 3354). Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

2. Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії 

з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро 

розслідувань. 

 

Доповідає: Голова Комітету – Монастирський Денис Анатолійович 

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

  

3. Про затвердження Рекомендацій спільних комітетських слухань на тему: 

«Перспективи розвитку, проблематика формування та функціонування інституту 

присяжних в Україні», що відбулися 12 лютого 2020 року. 

 

Доповідає: Голова Комітету – Монастирський Денис Анатолійович 

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

 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

стягнення аліментів на утримання дитини» (реєстр. № 3339), поданий народним 

депутатом України Шпак Л.О.; 

 -    «Про внесення змін до статті 188-5 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі охорони 

навколишнього природного середовища за невиконання законних вимог 

посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища» (реєстр. № 3418), поданий народним 

депутатом України Штепою С.С.; 

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»                                      

(реєстр. № 3474),  поданий Кабінетом Міністрів України; 

 - «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо зменшення 

тиску на бізнес шляхом гуманізації відповідальності за злочини у сфері 



господарської діяльності» (реєстр. № 3425),  поданий народним депутатом 

України Качурою О.А. та іншими народними депутатами України; 

 - «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних 

вимог депутата місцевої ради» (реєстр. № 3381),  поданий народним депутатом 

України Макаровим О.А. та іншими народними депутатами України; 

 - «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення 

експертизи з питань права» (реєстр. № 2741), поданий народним депутатом 

України Фрісом І.П. 

 

 

 

 


