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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

3 лютого 2021 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

1. Про інформацію керівництва Державної фіскальної служби України 

щодо результатів діяльності оперативних та слідчих підрозділів Державної 

фіскальної служби України та стан реформування ДФС. 

 

 Доповідає: Голова Державної фіскальної служби України Мельник Вадим 

Іванович 

 

2. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 86 Закону України «Про 

прокуратуру» щодо забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам 

органів прокуратури» (реєстр. № 3325), поданий народними депутатами 

Павлюком М.В. та іншими Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України – Павлюк Максим Васильович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Неклюдов Владлен Михайлович 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 

 

 

3. Про проект Закону України «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), поданий народним депутатом Мельником П.В. Комітет 

головний. Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України – Мельник Павло Вікторович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

      

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

процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а), поданий народним 

депутатом Власенком С.В. Комітет головний. Перше читання.  
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 Доповідає: народний депутат України – Власенко Сергій Володимирович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

5. Про пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в 

боротьбі з корупційними злочинами" (реєстр. № 0971), поданий народними 

депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими Комітет головний.  Готується 

на розгляд з вето Президента. 

 

 Доповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

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

 

 

6. Про пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері 

підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання 

продукції, робіт та послуг у військовій сфері" (реєстр. № 0975), поданий 

народними депутатами України Герасимовим А.В. та іншими Комітет 

головний.  Готується на розгляд з вето Президента. 

 

 Доповідає: Радник Президента України - Представник Президента України 

у Верховній Раді України Стефанчук Руслан Олексійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

 Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Шпортько О.М. 
 

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

актів України щодо вдосконалення законодавства в сфері поводження з 

тваринами» (реєстр. № 2246), поданий народним депутатом Яценком А.В. 

Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге; 

 Доповідає: народний депутат України – Яценко Антон Володимирович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

            головний консультант Миколюк О.О. 

 
 

8. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 111 

Кримінального кодексу України щодо криміналізації дій з ініціювання, 
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організації прийняття, прийняття (участі у прийнятті) та виконання будь-яких 

рішень про встановлення мінімальної пенсії та інших соціальних виплат нижче 

від розміру фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр. № 3723), поданий 

народним депутатом Рабіновичем В.З. Комітет головний. Перше читання. 

Виноситься вдруге; 

 Доповідає: народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

             головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

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

актів України щодо криміналізації затвердження без згоди Верховної Ради 

України рішень про одержання Україною позик від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій» (реєстр. № 3574), поданий народним 

депутатом Рабіновичем В.З. Комітет головний. Перше читання. Виноситься 

вдруге; 

 Доповідає: народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

            головний консультант Миколюк О.О. 

 

10. Про затвердження Звіту про роботу Комітету за період четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 2021 

року).  

 

Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович 

Супроводження матеріалів —  кер. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є. 

заст. кер. секретаріату Карчемська Т.М. 

 

11. Про проекти законів для включення до порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 

суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 4651), поданий Президентом 

України; 

 

12. Різне  

 

 


