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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

7 липня 2021 р. о 15 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 

 

 

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

кодексу України щодо кримінальної відповідальності за катування» 

(реєстр. № 5336), поданий Кабінетом Міністрів України Комітет головний. 

Перше читання.  

 

 Доповідає: Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

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

 

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

адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих 

судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 5490), 

поданий Кабінетом Міністрів України Комітет головний. Перше читання.  

 Доповідає: Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

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

 

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

процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у 

кримінальних справах» (реєстр. № 5103), поданий Кабінетом Міністрів України 

Комітет головний. Перше читання.  

 Доповідає: Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

   Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» 

(реєстр. № 5158). Друге читання. 

 

Доповідає: голова підкомітету – Неклюдов Владлен Михайлович  

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

 

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

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 



2 
 

реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам» (реєстр. № 5123-1). 

Друге читання. 

 

Доповідає: заступник Голови Комітету – Михайлюк Галина Олегівна  

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

 

 

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

кодексу України щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків» 

(реєстр. № 5549), поданий народним депутатом Лубінцем Д.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання.  

 

 

 Доповідає: народний депутат України – Лубінець Дмитро Валерійович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

7. Про продовження роботи Комітету після закінчення чергової сесії 

Верховної Ради України 

 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування 

обмежувальних заходів протидії домашньому насильству (реєстр. № 5629); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав 

засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами 

тримання (реєстр. № 5653); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих 

положень про судовий розгляд та досудове розслідування (реєстр. № 5661); 

- про право на цивільну вогнепальну зброю (реєстр. № 5708); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень 

Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю"  (реєстр. № 5709); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення 

у зв’язку із наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних 

речовин, а також організації реабілітації таких осіб (реєстр. № 5715); 

 

9. Різне 


