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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

09 червня   2021 р. о  11 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 

 

 

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

адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних 

виконавців» (реєстр. № 4331). Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 

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 – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

 

 

3. Про проект Закону «Про правила відбування адміністративного арешту» 

(реєстр. № 3047а), із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 

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

адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а), із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 
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5. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо особливостей складення протоколу про 

адміністративне правопорушення стосовно недодержання встановлених законом 

строків (термінів) надання відповіді на звернення або запит народного депутата 

України» (реєстр. № 3503). Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених 

насаджень» (реєстр. № 3805). Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

 

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

актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» 

(реєстр. № 3474). Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

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

 

 

8. Про оголошення повторного відбору представника для призначення 

Верховною Радою України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття 

посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Комітету з 

питань правоохоронної діяльності. 

 

Доповідає: Голова Комітету – Монастирський Денис Анатолійович 

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

заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

 

9. 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 захисту честі та гідності працівників 

Національної поліції України, членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону та військовослужбовців 

(реєстр. № 5050); 
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-  про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників 

правоохоронних органів (реєстр. № 5050-1); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах 

(реєстр. № 5103); 

- про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 

(реєстр. № 5249); 

- про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

(реєстр. № 5249-1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища 

(реєстр. № 5517); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за викрадення дитини одним з батьків (реєстр. № 5549); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім'ї 

(реєстр. № 5582) 

 

10. Різне  


