
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

20 березня 2019 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

1.  Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо вжиття 

невідкладних заходів для підписання Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження 

відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та 

послуг у військовій сфері» від 26 січня 2016 року (реєстр. № 1793 від 19.01.2015р.). 

Доповідає: Голова Комітету – Кожем’якін Андрій Анатолійович  

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є. 

 

2. Про стан підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення», за реєстраційним № 10110 від 

29.02.2019 р., який визначений Президентом як невідкладний, а також 

альтернативних по нього законопроектів за  реєстраційними №№ 10110-1 від 

01.03.2019 р., 10110-2 від 05.03.2019 р., 10110-3 від 05.03.2019 р., 10110-4 від 

06.03.2019 р., 10110-5 від 12.03.2019 р., 10110-6 від 13.03.2019 р., 10110-7 від 

13.03.2019 р., 10110-8 від 14.03.2019 р., 10110-9 від 14.03.2019 р., 10110-10 від 

14.03.2019 р., 10110-11 від 14.03.2019 р., 10110-12 від 15.03.2019 р. 

Доповідає: Голова Комітету – Кожем’якін Андрій Анатолійович  

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є. 

 

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

України щодо відповідальності за закупівлю за рахунок Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів завідомо фальсифікованих лікарських засобів та 

лікарських засобів з вичерпаним терміном придатності» (реєстр. № 9392), поданий 

народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Шипком А.Ф. та іншими.  Перше 

читання.  
 

Доповідає: народний депутат України – Бахтеєва Тетяна Дмитрівна  

Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

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

актів України щодо відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху зафіксовані в автоматичному режимі про порушення перевезень небезпечних 

вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів» 

(реєстр. №9137), поданий народними депутатами України Рудиком С.Я., 

Вадатурським А.О. та іншими. Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України – Вадатурський Андрій Олексійович 

Співдоповідає:  секретар Комітету –  Геращенко Антон Юрійович 

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

         головний консультант Грицак П.А. 



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

України та інших законодавчих актів щодо запровадження додаткового виду 

покарання - позбавлення права голосу на виборах» (реєстр. № 9097), поданий 

народним депутатом України Сидоровичем Р.М.  Перше читання.  
 

Доповідає: народний депутат України – Сидорович Руслан Михайлович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

  Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А 

         головний консультант Іськова Т.А. 

 

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

України (щодо кримінальної відповідальності за несвоєчасне постачання 

природного газу споживачам)» (реєстр. № 9297), поданий народним депутатом 

України Капліним С.М.   Перше читання.  
 

 

Доповідає: народний депутат України – Каплін Сергій Миколайович  

Співдоповідає: член Комітету – Безбах Яків Якович 

    голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

Супроводження матеріалів – головні консультанти Ільтьо Є.С.  

     Миколюк О.О. 

 

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

актів України щодо пріоритетного проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованого 

санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги» (реєстр.  

№ 9447), поданий народними депутатами України Білозір О.В., Голубовим Д.І. та 

іншими.  Перше читання.  
 

Доповідає: народний депутат України – Білозір Оксана Володимирівна 

Співдоповідає: член Комітету – Безбах Яків Якович 

    голова підкомітету – Яценко Антон Володимирович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

 

 8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

попереднє ув'язнення" (щодо збільшення норми площі в камері для однієї взятої 

під варту особи)» (реєстр. № 9490), поданий народними депутатами України 

Сусловою І.М., Побером І.М та іншими.  Перше читання.  
 

Доповідає: народний депутат України – Суслова Ірина Миколаївна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Мірошниченко Юрій Романович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Булаш М.П. 

  

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 301 

Кримінального кодексу України (щодо ввезення, виготовлення, придбання, 

зберігання, завантаження, надання доступу, збуту і розповсюдження 

порнографічних предметів)» (реєстр. № 9028), поданий народним депутатом 

України Тетеруком А.А. Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович 

Співдоповідає:  голова підкомітету –  Соляр Володимир Миронович 

  Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А 

              головний консультант Грицак П.А. 



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

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння 

військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та 

територіальної цілісності України та деяких інших осіб» (реєстр. № 9217), поданий 

народними депутатами України Тетеруком А.А., Третьяковим О.Ю. та іншими. 

Друге читання.  

 

Доповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович  

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

 

11. Різне. 
 


