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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

04 листопада 2020 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

1. Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» (реєстр. № 3891), поданий Кабінетом Міністрів України; 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (реєстр. № 3891-1), поданий народним депутатом України 

Шкрум А.І. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідають: Міністр охорони здоров’я України Степанов Максим 

Володимирович 

      Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович,  

      Народний депутат України Шкрум Альона Іванівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату                        

Шпортько О.М. 

2. Про проект Закону України «По внесення зміни до статті 183 

Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду 

не визначати розмір застави у кримінальному провадженні» (реєстр. № 3915). 

Друге читання.  

Доповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О.  

3. Про проект Закону України «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. Комітет головний. 

Перше читання.  

Доповідає: Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства Петрашко Ігор Ростиславович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

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

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення 

дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних 
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формувань» (реєстр. № 3627), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний.  Перше читання. 

 

Доповідає: Міністр соціальної політики Лазебна Марина Володимирівна 

 Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.  

 

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

актів України щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та 

(або) втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях» (реєстр. 

№ 3040-1), поданий народним депутатом України Павленком Ю.О. Комітет 

головний.  Перше читання. 

 Доповідає: народний депутат України – Павленко Юрій Олексійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

 6. Про проекти законів України:  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783), поданий народними депутатами 

України Янченко Г.І. та іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади» (реєстр. № 3783-1), поданий народним депутатом 

України Фрісом І.П. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідають: народний депутат України Янченко Галина Ігорівна, 

      народний депутат України Фріс Ігор Павлович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

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

актів України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників» (реєстр. № 3560), поданий народними депутатами 

України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України Кузьміних Сергій Володимирович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 
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Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 338 

Кримінального кодексу України» (реєстр. № 3102), поданий народними 

депутатами Корнієнком О.С. та іншими народними депутатами України. 

Комітет головний. Перше читання.  

 Доповідає: народний депутат України – Корнієнко Олександр Сергійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

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

України щодо підсилення відповідальності за публічну образу 

військовослужбовців, волонтерів, учасників Революції гідності» 

(реєстр. № 3085), поданий народними депутатами Порошенком П.О. та іншими 

народними депутатами України. Комітет головний. Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України – Порошенко Петро Олексійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.  

 

10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

порушення правил перевезення дітей легковими автомобілями (крім таксі)» 

(реєстр. № 3009), поданий народним депутатом України Бондарєвим К.А. 

Комітет головний.  Перше читання. 

 Доповідає: народний депутат України – Бондарєв Костянтин Анатолійович  

 Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

11. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 122 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо дозволеного перевищення 

швидкості руху на міжнародних та національних автомобільних дорогах» 

(реєстр. № 3744), поданий народним депутатом України  

Гривко С.Д. Комітет головний. Перше читання.  

 

 Доповідає: народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

 Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П.  

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

адміністративні правопорушення (щодо звільнення від адміністративної 

відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про державну реєстрацію 

народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованих територіях 

України)» (реєстр. № 3714), поданий народними депутатами України  
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Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України Комітет головний. 

Перше читання. Виноситься втретє. 

 Доповідає: народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович 

 Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.  

13. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України ІХ скликання: 

- про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України (щодо розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері 

використання інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, 

телекомунікаційних мереж та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури 

(реєстр. № 3897); 

- про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за 

вчинення домашнього насильства (реєстр. № 3908); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі (реєстр. № 3908-1); 

- про внесення змін до статті 83 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення правил 

застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших 

препаратів (реєстр. № 3926); 

-  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за свідоме доведення будинку (споруди) до стану руйнування 

(реєстр. № 3003а); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на 

тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом (реєстр. № 3045а); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за заперечення міжнародних злочинів, агресії Російської 

Федерації, злочинів, пов’язаних з окупацією Російською Федерацією частини 

території України, порушення окремими категоріями осіб заборон та обмежень 

щодо встановлення зв’язків і взаємодії з органами влади Російської Федерації, 

окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти основ національної безпеки України (реєстр. № 4085); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності представників влади за публічне заперечення тимчасової 

окупації частини території України Російською Федерацією, а також за 

порушення заборон щодо встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними 
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органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території 

України (реєстр. № 4087); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо зміни установленого порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі (реєстр. № 4149); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості 

особи та домашнього насильства (реєстр. № 4175); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо комісійної винагороди під час здійснення еквайрингу 

(реєстр. № 4179); 

- про внесення змін до Закону України “Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів” щодо державного захисту військовослужбовців 

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними 

завдань за призначенням (реєстр. № 4186); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за публічне заперечення факту збройної агресії 

Російської Федерації і тимчасової окупації частини території України (реєстр. 

№ 4189); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян України у 

здійсненні правосуддя (реєстр. № 4190); 

- про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" (щодо 

відрядження поліцейських до органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та 

присвоєння спеціальних звань відрядженим (прикомандированим) 

поліцейським) (реєстр. № 4203); 

-про внесення змін до деяких законів України щодо виконання функцій з 

конвоювання  (реєстр. № 4214); 

- про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо призначення на 

адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (реєстр. 

№ 4227); 

- про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265); 

 

14. Різне. 
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