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Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

12 травня  2021 р. о  12 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 

 

 

1. Про проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 

контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 

декларування товарів» (реєстр. № 5420), поданий Президентом України. 

Комітет головний. Перше читання. Визначений Президентом як 

невідкладний. 

 

Доповідає: Представник Президента України у Верховній Раді України 

Р.Стефанчук. 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю» (реєстр. № 3743). Друге читання.  

 

Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

             заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення 

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

Друге читання.  

Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо 

платіжних послуг)» (реєстр. № 4365), поданий народними депутатами 

Василевською – Смаглюк О.М. та іншими Комітет головний. Перше читання. 
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Доповідає: народний депутат України – Василевська-Смаглюк Ольга 

Михайлівна. 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

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

5. Про проект Закону України «Про державну реєстрацію геномної 

інформації людини» (реєстр. № 4265). Повторне перше читання. 

Доповідає: голова підкомітету -  Бакумов Олександр Сергійович 

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

 

6. Про проект Закону «Про внесення зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо охорони інтелектуальної власності» 

(реєстр. № 4246), поданий народними депутатами Новіковим М.М. та 

Задорожним А.В. Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України – Новіков Михайло Миколайович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 

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

адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за 

виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) 

приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця» 

(реєстр. № 4619), поданий народним депутатом України Гривком С.Д. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України – Гривко Сергій Дмитрович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

актів щодо посилення відповідальності за корупційні злочини» (реєстр. № 3889), 

поданий народним депутатом Заремським М.В. Комітет головний. Перше 

читання.  

Доповідає: народний депутат України – Заремський Максим Валентинович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 
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9. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

захисту бджільництва» (реєстр. № 4511), поданий народними депутатами 

Василенко Л.В. та іншими. Комітет головний. Перше читання. 

 Доповідає: народний депутат України – Василенко Леся Володимирівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом 

України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборної програми» (реєстр. № 4024), 

поданий народним депутатом Рабіновичем В.З.. Комітет головний.  

 

Доповідає: народний депутат України – Рабінович Вадим зіновійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

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 щодо посилення відповідальності батьків або осіб, які їх 

замінюють, за вчинення їх дітьми окремих правопорушень у сферах безпеки 

дорожнього руху та торгівлі (реєстр. 5396); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо забезпечення діяльності Уповноваженого з медичних 

питань) (реєстр. 5401); 

- про внесення зміни до статті 95 Закону України "Про Національну 

поліцію"  (реєстр. 5417); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету 

України (реєстр. 5432). 

 

12. Різне  
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