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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

7 квітня 2021 р. о 11 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 

 

 

1. Про заслуховування інформації Начальника Головного сервісного центру 

МВС України Князюка О.Г. щодо діяльності сервісних центрів Міністерства 

внутрішніх справ України. 

 

Доповідає: Начальний Головного сервісного центру МВС Князюк 

Олександр Григорович 

 

  

2. Про проект закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у 

зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» (реєстр. № 2164), 

поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. Друге читання.  

 

 Доповідає: народний депутат України Неклюдов Владлен Михайлович 

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

 

3. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання 

законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» 

(реєстр. № 5069), поданий Президентом України. Комітет головний. Перше 

читання. 

Доповідає: Міністр юстиції України Малюська Денис Леонтійович 

Співдоповідає: заступник голови Комітету – Михайлюк Галина Олегівна 

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

 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами 

державної і комунальної власності» (реєстр. № 4573), поданий народними 

депутатами Підласою Р.А. та іншими. Комітет головний. Перше читання.  

Виноситься вдруге. 

 

 

 Доповідає: народний депутат України – Підласа Роксалана Андріївна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 
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Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері 

ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин» (реєстр. № 4397), 

поданий народними депутатами  Юрчишиним П.В. та іншими. Комітет 

головний. Перше читання. Виноситься втретє. 

 

Доповідає: народний депутат України – Юрчишин Петро Васильович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М 

 

6. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 219 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо розширення повноважень інспекторів з 

паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю)» (реєстр. № 4594), 

поданий народними депутатами Штепою С.С. та іншими Комітет головний. 

Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України – Штепа Сергій Сергійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

процесуального кодексу України (щодо уточнення порядку оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час 

досудового розслідування)» (реєстр. № 4681), поданий народним депутатом 

України Мамкою Г.М. Комітет головний. Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України – Мамка Григорій Миколайович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

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

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 175 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» 

(реєстр. № 4589), поданий народним депутатом Волинцем М.Я. Комітет 

головний. Перше читання.  

 Доповідає: народний депутат України – Волинець Михайло Якович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 
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9. Про проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо забезпечення прозорості та відкритості 

діяльності місцевих рад та інших суб’єктів владних повноважень» 

(реєстр. № 4257), поданий народними депутатами Цабалем В.В. та іншими 

Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України – Цабаль Володимир 

Володимирович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення академічної доброчесності» (реєстр. № 3764), поданий народними 

депутатами Совсун І.Р. та іншими Комітет головний. Перше читання. 

(Виноситься вдруге). 

 Доповідає: народний депутат України – Совсун Інна Романівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

-  про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

правових засад діяльності Державного бюро розслідувань" (реєстр. № 5305); 

 

12. Різне  

 

 


