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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

19 травня  2021 р. о  15 год. 00 хв. 

вул. Садова 3 «а», кабінет 727 (зал засідань) 

 

 

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

процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-

телекомунікаційної системи досудового розслідування» (реєстр. № 5246). Друге 

читання.  
 

Доповідає: заступник Голови Комітету  – Павлюк Максим Васильович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

2. Про проект Закону України «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). 

Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

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

головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

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

адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних 

виконавців» (реєстр. № 4331), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний. Перше читання. 

 

Доповідає: Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович. 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 

4. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 128 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» 

(реєстр. № 4547), поданий народними депутатами Гетманцевим Д.О. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання.  
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Доповідає: народний депутат України – Гетманцев Данило Олександрович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна  

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

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

України щодо відповідальності за порушення законодавства щодо управління у 

сфері безпеки автомобільних доріг» (реєстр. № 4551), поданий Кабінетом 

Міністрів України. Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: Міністр інфраструктури Криклій Владислав Артурович. 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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. (Виноситься вдруге). 

 

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 деяких законодавчих 

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

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

читання. (Виноситься вдруге). 

Доповідає: народний депутат України – Заремський Максим Валентинович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

8. 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. (Виноситься 

вдруге). 

 Доповідає: народний депутат України – Василенко Леся Володимирівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

  Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 
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9. 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. 

(Виноситься вдруге). 

 

Доповідає: народний депутат України – Рабінович Вадим зіновійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

10. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань правоохоронної 

діяльності. 

 

11. Різне. 


