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Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

7 листопада 2018 р. о 15 год. 00 хв. 

вул. Садова, 3 “а”, кабінет 727 (зал засідань) 

 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування» (реєстр. 

№ 9125), поданий Кабінетом Міністрів України.  Перше читання.  

 

   Доповідає: Міністр аграрної політики та продовольства - Кутовий Тарас 

Вікторович; 

 Співдоповідає: народний депутат України – Карпунцов Валерій Віталійович 

       голова підкомітету – Яценко Антон Володимирович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

2. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо розмежування підслідності 

злочинів, вчинених у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, державних 

інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури» 

(реєстр. № 8304), поданий Кабінетом Міністрів України.  Перше читання.  

 

   Доповідає: Міністр Кабінету Міністрів  – Саєнко Олександр Сергійович 

 Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за злочини вчинені у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку, державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, та відповідальності за пошкодження 

телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 8304-1), поданий народним депутатом 

України Семенухою Р.С. Перше читання. 

 

 Доповідає: народний депутат України – Семенуха Роман Сергійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо безпечного перевезення дітей в автотранспортних засобах)» (реєстр. 

№ 6720), поданий народними депутатами України Шаповаловим Ю.А., Діденком І.А 

та інш.  Перше читання.  

 

   Доповідає: народний депутат України – Шаповалов Юрій Анатолійович 

 Співдоповідає: голова підкомітету  – Король Віктор Миколайович 

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

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64676
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63907
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63962
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62287


 

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

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 

вимог природоохоронного законодавства» (реєстр. № 4367), поданий народним 

депутатом України Усовим К.Г. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України Усов Костянтин Глібович 

Співдоповідає: народний депутат України Безбах Яків Якович 

  голова підкомітету Яценко Антон Володимирович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 

 

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

України щодо офіційних документів» (реєстр. № 8185), поданий народними 

депутатами України Котвіцьким І. О. та Мисиком В. Ю. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України – Котвіцький Ігор Олександрович 

Співдоповідає: голова підкомітету –  Соляр Володимир Миронович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги» 

(реєстр. № 6311), поданий народними депутатами України Сисоєнко І.В., 

Шурмою І.М., Біловолом О.М. та іншими. Перше читання. 

 

Доповідає: народний депутат України – Сисоєнко Ірина Володимирівна 

Співдоповідає: голова підкомітету –  Мірошниченко Юрій Романовит 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 121 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та 

травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями 

безпеки та мотошоломами)» (реєстр.№ 8492). Друге читання. 

 

 Доповідає: член Комітету – Безбах Яків Якович 

         секретар Комітету Геращенко Антон Юрійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

9.  Про зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України та Висновок Генерального директорату з прав людини та верховенства 

права Ради Європи від 12 жовтня 2018 року до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 7279-д). 

Друге читання. 

 

   Доповідає: І-й заступник Голови Комітету Паламарчук Микола Петрович 

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

 

10. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58622
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63723
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63723
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64241
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928

