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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

18 листопада 2020 р. о 13 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 

 

1. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Діяльність 

Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро 

розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод 

громадянина» 

 

Доповідає: голова Комітету – Монастирський Денис Анатолійович 

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

заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

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

актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у 

сфері безпеки дорожнього руху» (реєстр. № 2695). Друге читання. 

 Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

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

               головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо зміни строків накладення 

адміністративних стягнень за керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції» (реєстр. № 2455), поданий народними депутатами 

Павлішем П.В. та іншими народними депутатами України. Комітет головний. 

Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України – Павліш Павло Васильович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

  

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

актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами» 

(реєстр. № 2694). Друге читання. 

 Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 
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  Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

  

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

актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками 

дорожнього руху» (реєстр. № 2696). Друге читання. 

 Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

  

 

 6. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 127 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

пішоходів за порушення правил дорожнього руху (реєстр. № 2697). Друге 

читання. 

 Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 

 7. Про проект Закону України «Про державну реєстрацію геномної 

інформації людини» (реєстр. № 4265), поданий народними депутатами України 

Бакумовим О.С. та іншими народними депутатами України. Комітет головний. 

Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України Бакумов Олександр Сергійович 

Співдоповідає: заступник Голови Комітету – Павлюк Максим Васильович 

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

 

 

 8. Різне. 
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