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Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

13  жовтня 2021 р. о 10 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 
 

1. Про проект Закону про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу 

України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію 

антисемітизму в Україні" (реєстр.№ 5110). Комітет головний. Перше читання 

Доповідає: народний депутат України Бужанський Максим Аркадійович 

Співдоповідає: голова підкомітету з питань організації охорони громадської 

безпеки і порядку Дануца Олександр Анатолійович. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак Павло 

Анатолійович 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до статті 367 Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона 

спричинила загибель людини (реєстр. № 4634). Друге читання. 

Доповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Євгенія Сергіївна 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 268 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо вимоги про обов'язкову участь особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, під час розгляду справи 

(реєстр. № 5613), поданий народними депутатами Фрісом І.П. та іншими.  

Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України – Фріс Ігор Павлович 

Співдоповідає: Заступник голови Комітету – Медяник В’ячеслав 

Анатолійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш Михайло Петрович 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 204-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо забезпечення прав і свобод громадян України 

під часу перетину тимчасово неконтрольованої Україною частини державного 

кордону (реєстр. № 5405), поданий народними депутатами Магомедовим М.С. та 

іншими. 

Комітет головний. Перше читання.  
Доповідає: народний депутат України – Магомедов Муса Сергоєвич 

Співдоповідає: Заступник голови Комітету – Медяник В’ячеслав 

Анатолійович 

 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш Михайло Петрович 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки (реєстр. 6123); 
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- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за порушення правил використання земель та 

самовільне зайняття земельної ділянки (реєстр. 6124); 

- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

покращення доступу громадян до правосуддя (реєстр. 6126); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку встановлення поліцейського контролю за поведінкою 

окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі (реєстр. 6127); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

удосконалення порядку встановлення поліцейського контролю за поведінкою 

окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі (реєстр. 6128); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо вчинення повторного порушення, 

пов’язаного з незаконною відмовою у доступі журналіста до інформації 

(реєстр. 6136). 

6. Різне 


