
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

19 червня 2019 р. о 15 год. 00 хв. 

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

 

 

1. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Діяльність 

Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро 

розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод 

громадянина» від 29 травня 2019 року. 

 

Доповідає: Голова Комітету – Кожем’якін Андрій Анатолійович 

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

 

2. Про проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» (реєстр. №10024), поданий народними депутатами Кожем’якіним А.А., 

Паламарчуком М.П., Тетеруком А.А. та іншими. Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України – Паламарчук Микола Петрович 

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

 

3. Про перегляд рішення Комітету від 10 квітня 2019 року по окремим 

пропозиціям і поправкам до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту 

суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних 

органів» (реєстр. № 7373). Друге читання. 

 

Доповідає: член Комітету  – Карпунцов Валерій Віталійович 

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

 

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

України щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення двох і більше 

злочинів» (реєстр. № 10033), поданий народним депутатом України Купрієм В.М.  

Перше читання.   

 

Доповідає: народний депутат України – Купрій Віталій Миколайович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

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

 

5. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 175 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» (реєстр. 

№ 9480), поданий народним депутатом України Вітком А.Л. Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України – Вітко Артем Леонідович  

Співдоповідає: голова підкомітету – Соляр Володимир Миронович 

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



        головний консультант Миколюк О.О. 

 

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

адміністративні правопорушення (щодо порушення встановленого режиму зон 

санітарної охорони водних об'єктів)»  (реєстр. № 8048),  поданий народним 

депутатом України Куліченком І.І.  Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України – Куліченко Іван  Іванович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Безбах Яків Якович 

Супроводження матеріалів – головний консультант – Ільтьо Є.С. 

 

7. 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. 

 

 

8.  Різне 


