Проект
Порядок денний
засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності
14 липня 2021 р. о 15 год. 00 хв.
вул. Садова 3 «а», кабінет 727 (зал засідань)
1. Про заяву Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена
Борисовича про відставку
2. Про проекти законів України:
«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), поданий
народним депутатом Крейденком В.В.
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників
правоохоронних органів» (реєстр. № 5050-1), поданий народними депутатами
Медяником В.А. та іншими. Комітет головний. Перше читання.
Доповідають: народний депутат України Крейденко Володимир
Вікторович
народний депутат України Медяник В’ячеслав Анатолійович
Співдоповідає: голова підкомітету – Алєксєєв Сергій Олегович
Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А.
3. Про проекти законів України:
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо
гарантій прав українських та іноземних інвесторів» (реєстр. № 5142), поданий
народними депутатами Янченко Г.І. та іншими.
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо удосконалення діяльності з питань управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 5142-1), поданий народним
депутатом Радіною А.О. Комітет головний. Перше читання.
Доповідають: народний депутат України Янченко Галина Ігорівна
народний депутат України Радіна Анастасія Олегівна
Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна
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Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О.
4. Про план роботи Комітету на шосту сесію Верховної Ради України
дев'ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.).
Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович
Супроводження матеріалів — кер. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є.
заст. кер. секретаріату Шпортько О.М.

5. Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України дев'ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.).
Доповідає: Голова Комітету Монастирський Денис Анатолійович
Супроводження матеріалів — кер. секретаріату Комітету Драп’ятий Б.Є.
заст. кер. секретаріату Шпортько О.М.
6. Різне
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