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Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

06  жовтня 2021 р. о 15 год. 00 хв. 

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

1. Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління до проекту 

Закону «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. 

 

 

2. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення зміни до статті 128 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача" (реєстр. № 4547). 

Розгляд пропозицій Президента України 

 

Доповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 

 

 

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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5877), поданий 

народними депутатами Павлюком М.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання 

 

Доповідає: народний депутат України Павлюк Максим Васильович 

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

 

 

4. Про проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з 

підготовкою та проведенням футбольних матчів" у зв'язку з ратифікацією Конвенції 

Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування 

під час футбольних матчів та інших спортивних заходів (реєстр. №5764), поданий 

Президентом України. 

Комітет головний. Перше читання 

 

Доповідає: Міністр молоді та спорту України В. Гутцайт. 

Співдоповідає: Заступник голови комітету – Михайлюк Галина Олегівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Чернієнко А.О. 
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5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України 

(реєстр. № 4622), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: заступник Міністра внутрішніх справ Драп'ятий Богдан Євгенович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Алєксєєв С.О. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

 

6. Про Проект Закону про внесення зміни до статті 95 Закону України "Про 

Національну поліцію" (реєстр. № 5417), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповідає: заступник Міністра внутрішніх справ Драп'ятий Богдан Євгенович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Алєксєєв С.О. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 
 

7. Про розклад засідань Комітету у жовтні 2021 року. 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 
 

8. Про затвердження Звіту про роботу Комітету під час п’ятої сесії Верховної 

Ради України дев'ятого скликання (лютий 2021 р. –  липень 2022 р.). 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

 
 

9. Про розподіл обов’язків між Головою Комітету та його заступниками, 

секретарем Комітету, головами підкомітетів та членами Комітету. 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

 
 

10. Про проекти законів для включення до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів (реєстр. № 5798); 
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- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху (реєстр. № 5798-

1); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(щодо створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій) (реєстр. № 

5885); 

-  про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

врегулювання окремих питань застосування запобіжних заходів в кримінальному 

провадженні  (реєстр. № 5892); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності у сфері надання соціальних послуг (реєстр. № 

6017); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних 

щеплень (реєстр. № 6084); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань 

встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України (реєстр. № 6105). 
 

 

11. Різне 


