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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

16 червня 2021 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

 

1. Пропозиції Президента до 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).  

 

Доповідає: Представник Президента України у Верховній Раді України 

Стефанчук Руслан Олексійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

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

 

 

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

України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора 

Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5069). Друге читання. 

 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Михайлюк Галина Олегівна 

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

 

  

 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до адміністративного та 

кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної 

безпеки України» (реєстр. № 3959-1). Друге читання. 

 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Павлюк Максим Васильович 

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

 

 

4. 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. 
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5. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 128 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» 

(реєстр. № 4547). Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

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

адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері 

міграції» (реєстр. № 4411), поданий Кабінетом Міністрів України Комітет 

головний. Перше читання.  

 

Доповідає: Міністр внутрішніх справ – Аваков Арсен Борисович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

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

 

7. Про проект Закону «Про внесення змін до статті 287 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення особою, яка має право складати протокол про 

адміністративне правопорушення» (реєстр. № 4040), поданий народним 

депутатом Володіною Д.А. Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України – Володіна Дар’я Артемівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

8. Про проект Закону України  «Про внесення змін до статті 173 

Кримінального процесуального кодексу України щодо недопущення арешту 

коштів на кореспондентських рахунках банків»  (реєстр. № 4373), поданий 

народними депутатами Гетманцевим Д.О. та іншими Комітет головний. Перше 

читання.  

 Доповідає: народний депутат України – Гетманцев Данило 

Олександрович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

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

актів України щодо науково-консультативного забезпечення  у кримінальному 

провадженні та провадженні в справах про адміністративні правопорушення» 
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(реєстр. № 4295), поданий народними депутатами Фрісом І.П. та іншими 

Комітет головний. Перше читання.  

 Доповідає: народний депутат України – Фріс Ігор Павлович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

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

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

забезпечення права на інформацію та захисту журналістської діяльності» 

(реєстр. № 5040), поданий народними депутатами Цибою Т.В. та іншими 

Комітет головний. Перше читання.  

 Доповідає: народний депутат України – Циба Тетяна Вікторівна  

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

вчинення повторного порушення, пов’язаного з незаконною відмовою у доступі 

до інформації» (реєстр. № 5047), поданий народними депутатами  

Шуфричем Н.І. та іншими Комітет головний. Перше читання.  

 Доповідає: народний депутат України – Шуфрич Нестор Іванович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

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

адміністративні правопорушення  щодо врегулювання питань державного 

енергетичного нагляду (контролю)» (реєстр. № 4322), поданий народним 

депутатом Камельчуком Ю.О  Комітет головний. Перше читання. 

(Виноситься вдруге). 

 Доповідає: народний депутат України – Камельчук  Юрій Олександрович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення академічної доброчесності» (реєстр. № 3764), поданий народними 
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депутатами Совсун І.Р. та іншими Комітет головний. Перше читання. 

(Виноситься втретє). 

 Доповідає: народний депутат України – Совсун Інна Романівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О. 

 

14. Різне. 


