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            ЗАТВЕРДЖЕНО    

Рішенням Комітету Верховної Ради України  

з питань правоохоронної діяльності:  

 

(Протокол засідання №  38   від 15.07.2020 р.) 

 

План 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

на 4 сесію дев’ятого скликання 
 

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України 

(Комітет є головним) 

№ 

п/п 

Питання, які виносяться на розгляд Комітету 

Реєстрацій-

ний номер 

Строки 

розгляду в 

Комітеті 

Відповідальні за 

підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 

підготовку працівники 

секретаріату Комітету 

Пропозиції 

щодо розгляду 

Верховною 

Радою 

України 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Пропозиції Президента до Закону "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення ролі громадянського 

суспільства в боротьбі з корупційними 

злочинами" 

0971 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Баранець В.А.  

2.  

Пропозиції Президента до Закону "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" 

0975 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66546
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66666
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3.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності Національної 

гвардії України 
1007 

протягом 

сесії 

Павлюк М.В. 

Бакумов О.С. 
Баранець В.А.  

4.  

Проект Закону про недопущення кримінального 

переслідування, притягнення до кримінальної, 

адміністративної відповідальності та покарання 

осіб - учасників подій на території Донецької, 

Луганської областей 

1089 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

5.  

Проект Закону про недопущення кримінального 

переслідування, притягнення до кримінальної, 

адміністративної відповідальності та покарання 

осіб - учасників подій на території Донецької, 

Луганської областей 

1089-1 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

6.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо 

незастосування строків давності до злочинів, 

вчинених з метою особистої наживи та 

незаконного збагачення під час Операції 

Об'єднаних Сил (ООС), а також посилення 

кримінальної відповідальності за злочини, 

скоєні при виконанні державного оборонного 

замовлення або при продажу військового 

майна) 

1176 
протягом 

сесії 
Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

7.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення 

виконання Україною Конвенції про цивільно-

правові аспекти міжнародного викрадення дітей 

1192 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

8.  
Проект Закону про оперативно-розшукову 

діяльність 
1229 

протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Баранець В.А.  

9.  
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Національну поліцію України" 
2018 

протягом 

сесії 
Алєксєєв С.О. Миколюк О.О.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66241
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66577
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66492
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66597
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66634
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щодо встановлення пільг за користування 

житлом та житлово-комунальні послуги 

10.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення 

відповідальності у сфері охорони культурної 

спадщини 

2037 
протягом 

сесії 
Медяник В.А. Плужник Л.М.  

11.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України (щодо підвищення ефективності 

досудового розслідування) 

2244 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

12.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства в сфері 

поводження з тваринами 

2246 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Галушко М.Л. Плужник Л.М.  

13.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення виконання рішення 

Конституційного Суду України стосовно 

оскарження ухвали суду про продовження 

строку тримання під вартою (2 читання) 

2315 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

14.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо зміни строків накладення 

адміністративних стягнень за керування 

транспортними засобами або суднами особами, 

які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції 

2455 
протягом 

сесії 
Куницький О.О. Плужник Л.М.  

15.  
Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 
2489 

протягом 

сесії 
Захарченко В.В. Миколюк О.О.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66654
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67417
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кримінальної відповідальності за заперечення 

Голодомору) 

16.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення адміністративної 

відповідальності за незаконну торгівлю 

пальним (2 читання) 

2515 
протягом 

сесії 
Павлюк М.В. Булаш М.П.  

17.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України (щодо посилення гарантій потерпілих 

осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні) 

2530 
протягом 

сесії 
Мамка Г.М. Грицак П.А.  

18.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України (щодо посилення гарантій потерпілих 

осіб на збирання доказів у кримінальному 

провадженні) 

2530-1 
протягом 

сесії 
Мамка Г.М. Грицак П.А.  

19.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за 

колабораціонізм) 

2549 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Мамка Г.М. Баранець В.А.  

20.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України (щодо визначення підслідності 

кримінальних правопорушень, досудове 

розслідування, яких здійснюють слідчі органів 

державного бюро розслідувань) (2 читання) 

2560 вересень Осадчук А.П. Карчемська Т.М.  

21.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

відповідальності за незаконне поводження із 

спеціальними технічними засобами негласного 

отримання інформації 

2578 
протягом 

сесії 
Бакумов О.С. Грицак П.А.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67508
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67568
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67583
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67616
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22.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо заборони 

сепаратних переговорів з представниками 

держави агресора 

2612 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

23.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо заборони переговорів з 

іноземними державами, іноземними 

організаціями або їх представниками без 

належного уповноваження 

2612-1 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

24.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 364 

Кримінального кодексу України щодо 

уточнення ознак окремих злочинів у сфері 

службової діяльності (2 читання) 

2621 
протягом 

сесії 
Бакумов О.С. Баранець В.А.  

25.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо використання 

світлоповертальних елементів пішоходами (2 

читання) 

2694 
протягом 

сесії 
Павлюк М.В. Булаш М.П.  

26.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за окремі правопорушення у 

сфері безпеки дорожнього руху (2 читання) 

2695 
протягом 

сесії 
Медяник В.А. Баранець В.А.  

27.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо використання 

світлоповертальних елементів учасниками 

дорожнього руху (2 читання) 

2696 
протягом 

сесії 
Павлюк М.В. Булаш М.П.  

28.  

Проект Закону про внесення змін до статті 127 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення 

відповідальності пішоходів за порушення 

правил дорожнього руху (2 читання) 

2697 
протягом 

сесії 
Медяник В.А. Булаш М.П.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67677
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67813
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67814
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67815
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67816
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29.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення участі 

присяжних у здійсненні правосуддя 
2710-1 

протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Карчемська Т.М.  

30.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо приведення у 

відповідність до Конституції України 

процедури призначення та звільнення 

директора Державного бюро розслідувань 

2722 
протягом 

сесії 
Павлюк М.В. Карчемська Т.М.  

31.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України (щодо вдосконалення правового 

регулювання кримінального процесу) 

(повторне 1 читання) 

2734 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

32.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

порушення народним депутатам України вимог 

Регламенту Верховної Ради України 

2738 
протягом 

сесії 
Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

33.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України та Кримінального кодексу України 

(щодо вдосконалення порядку застосування 

окремих заходів забезпечення кримінального 

провадження) 

2740 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Карчемська Т.М.  

34.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо 

проведення експертизи з питань права 

2741 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

35.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

(щодо посилення адміністративної 

відповідальності за ненадання переваги в русі 

2787 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  
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транспортним засобам аварійно-рятувальних 

служб, спеціалізованому санітарному 

транспорту бригад екстреної (швидкої) 

медичної допомоги, пожежної охорони, поліції) 

36.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 

368-5 Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення 
3007 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

37.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за 

порушення правил перевезення дітей легковими 

автомобілями (крім таксі) 

3009 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Миколюк О.О.  

38.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо кримінальної 

відповідальності за вербування, залучення та 

(або) втягування дітей до участі у військових 

конфліктах чи діях 

3040-1 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

39.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо відповідальності за вчинення акустичного 

насильства при наданні послуг з перевезення 

пасажирів 

3049 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Миколюк О.О.  

40.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації 

Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства (Ланцаротської Конвенції) 

3055 
протягом 

сесії 
Бакумов О.С. Грицак П.А.  

41.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України (щодо забезпечення права на 

правосудний вирок особам, які до набрання 

3078 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68113
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68122
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68165


8 

 

чинності цим Кодексом були засудженні до 

покарання у вигляді довічного позбавлення 

волі) 

42.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо підсилення 

відповідальності за публічну образу 

військовослужбовців, волонтерів, учасників 

Революції гідності 

3085 
протягом 

сесії 
Дануца О.А. Грицак П.А.  

43.  
Проект Закону про внесення змін до статті 338 

Кримінального кодексу України 
3102 

протягом 

сесії 
Дануца О.А. Грицак П.А.  

44.  

Проект Закону про приведення у відповідність 

до Конституції України положень статті 161 

Кримінального кодексу України щодо 

забезпечення рівноправності громадян 

3111 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Миколюк О.О.  

45.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності працівників 

правоохоронних органів за невиконання 

судових рішень 

3121 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

46.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підслідності 

окремих кримінальних правопорушень 

Державному бюро розслідувань 

3128 вересень Яцик Ю.Г. Карчемська Т.М.  

47.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення 

ефективності протидії корупції в окремих 

правоохоронних та інших державних органах  

(повторне 1 читання) 

3133 
протягом 

сесії 
Неклюдов В.М. Карчемська Т.М.  

48.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо покращення 

можливостей для надання професійної правової 

допомоги та вдосконалення порядку складення 

3265 
протягом 

сесії 
Медяник В.А. Миколюк О.О.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68178
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68203
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68214
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68229
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68266
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протоколів про адміністративне 

правопорушення за порушення права на 

інформацію) 

49.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо 

удосконалення законодавства у сфері протидії 

незаконному заволодінню транспортним 

засобом (2 читання) 

3301 
протягом 

сесії 
Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.   

50.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо спрощення та удосконалення 

діючих норм Закону з метою уникнення 

покарання винними особами та розвантаження 

судових органів 

3303 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

51.  

Проект Закону про внесення змін до статті 86 

Закону України "Про прокуратуру" щодо 

забезпечення права на перерахунок пенсій 

працівникам органів прокуратури 

3325 жовтень Неклюдов В.М. Шпортько О.М.  

52.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стягнення 

аліментів на утримання дитини 
3339 

протягом 

сесії 
Медяник В.А. Плужник Л.М.  

53.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за дії, 

спрямовані на засмічення лісів відходами та 

порушення вимог щодо охорони середовища 

перебування і шляхів міграції, переселення, 

акліматизації та схрещування диких тварин 

3351 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

54.  
Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

про адміністративні правопорушення, щодо 
3353 

після 

надходження 
Медяник В.А. Миколюк О.О.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68527
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права складання протоколу про адміністративне 

правопорушення 

висновку 

ГНЕУ 

55.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з 

відходами 

3390 
протягом 

сесії 
Медяник В.А. Плужник Л.М.  

56.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з 

відходами 

3390-1 
протягом 

сесії 
Медяник В.А. Плужник Л.М.  

57.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо посилення захисту права осіб на 

справедливий судовий розгляд в кримінальних 

справах 

3428 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

58.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо посилення охорони 

природних об'єктів від пожеж) 
3439 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

59.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо посилення захисту права 

власності після проведення обшуку під час 

досудового розслідування 

3454 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

60.  

Проект Закону про визнання таким, що втратив 

чинність, Закону України "Про внесення 

доповнення до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо 

заборони виготовлення та пропаганди 

георгіївської (гвардійської) стрічки" 

3457 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

61.  
Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо посилення 
3465 

після 

надходження 
Медяник В.А. Плужник Л.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68748
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68762
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68784
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68790
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68809
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відповідальності за засмічення лісових 

насаджень 

висновку 

ГНЕУ 

62.  
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Державне бюро розслідувань" 
3473 вересень Алєксєєв С.О. Карчемська Т.М.  

63.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скасування 

маркування контрольними марками 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 

3474 
протягом 

сесії 
Дануца О.А. Плужник Л.М.  

64.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо питань 

застосування допоміжних репродуктивних 

технологій 

3488 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

65.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за постановлення суддею 

(суддями) упередженого судового рішення 

3500 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

66.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за постановлення суддею 

(суддями) неправосудного судового рішення 

судді 

3500-1 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

67.  
Проект Закону про внесення змін до статті 375 

Кримінального кодексу України 
3500-2 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

68.  

Проект Закону про внесення змін до статті 375 

Кримінального кодексу України щодо умисного 

ухвалення завідомо незаконного та 

необгрунтованого рішення суду 

3500-3 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

69.  
Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 
3503 

протягом 

сесії 
Медяник В.А. Миколюк О.О.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68831
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68850
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68868
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69001
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69013
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69034
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68872
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щодо особливостей складення протоколу про 

адміністративне правопорушення стосовно 

недодержання встановлених законом строків 

(термінів) надання відповіді на звернення або 

запит народного депутата України 

70.  

Проект Закону про внесення змін до розділу II 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформ органів 

прокуратури" 

3517 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Неклюдов В.М. Шпортько О.М.  

71.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо відповідальності за 

перевищення строку тимчасового ввезення на 

митну територію України транспортних засобів 

особистого користування 

3542 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Булаш М.П.  

72.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення захисту професійної діяльності 

медичних та фармацевтичних працівників 

3560 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Ільтьо Є.С.  

73.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

протидії підкупу виборців 
3571 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Ільтьо Є.С.  

74.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

криміналізації затвердження без згоди 

Верховної Ради України рішень про одержання 

Україною позик від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій 

3574 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Плужник Л.М.  

75.  
Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з метою захисту 
3597 

після 

надходження 
Медяник В.А. Булаш М.П.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68890
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68941
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68971
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68995
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69000
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69037
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довкілля (щодо посилення відповідальності за 

дії, спрямовані на забруднення навколишнього 

середовища) 

висновку 

ГНЕУ 

76.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за 

втягнення дітей до участі у діяльності не 

передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань 

3627 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

77.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення 

відповідальності за порушення законодавства 

про вибори 

3629 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Баранець В.А.  

78.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за вчинення 

кримінальних правопорушень проти 

журналістів 

3633 
протягом 

сесії 
Дануца О.А. Грицак П.А.  

79.  
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Державне бюро розслідувань" 
3676 жовтень Алєксєєв С.О. Карчемська Т.М.  

80.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

(щодо звільнення від адміністративної 

відповідальності осіб за несвоєчасне подання 

заяви про державну реєстрацію народження 

дитини, яка народилась на тимчасово 

окупованих територіях України) 

3714 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

81.  

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Національну поліцію" (щодо 

вдосконалення діяльності поліцейських 

комісій) 

3722 жовтень Алєксєєв С.О. Баранець В.А.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69098
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69100
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69106
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69173
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69231
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69251
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82.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 111 

Кримінального кодексу України щодо 

криміналізації дій з ініціювання, організації 

прийняття, прийняття (участі у прийнятті) та 

виконання будь-яких рішень про встановлення 

мінімальної пенсії та інших соціальних виплат 

нижче від розміру фактичного прожиткового 

мінімуму 

3723 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Плужник Л.М.  

83.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо захисту 

державних і приватних виконавців 
3727 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

84.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо розширення повноважень державних і 

приватних виконавців 

3728 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Миколюк О.О.  

85.  

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Національну гвардію України" 

(щодо ідентифікації військовослужбовців 

Національної гвардії України під час виконання 

завдань із охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки) 

3731 вересень Алєксєєв С.О. Баранець В.А.  

86.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо вжиття 

заходів стосовно захисту бджільництва) 
3741 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Ільтьо Є.С.  

87.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю 

3743 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

88.  
Проект Закону про внесення змін до статті 122 

Кодексу України про адміністративні 
3744 

після 

надходження 
Медяник В.А. Булаш М.П.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69252
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69257
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69258
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69262
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69277
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69280
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69281
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правопорушення щодо дозволеного 

перевищення швидкості руху на міжнародних 

та національних автомобільних дорогах 

висновку 

ГНЕУ 

89.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері захисту природних 

екосистем від пожеж 

3755 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Булаш М.П.  

90.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за порушення 

академічної доброчесності 

3764 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Миколюк Л.М.  

91.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо посилення 

відповідальності за окремі кримінальні та 

адміністративні правопорушення у сфері 

господарської діяльності, службової діяльності, 

діяльності осіб, що надають публічні послуги та 

кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади 

3783 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

92.  

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення виконання судових 

рішень 

3795 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Яцик Ю.Г. Карчемська Т.М.  

93.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності в сфері 

ідентифікації та реєстрації домашніх та диких 

тварин, які утримуються у неволі 

3797 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Миколюк Л.М.  

94.  
Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення з 
3802 

після 

надходження 
Медяник В.А. Булаш М.П.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69300
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69312
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69344
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69374
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метою удосконалення здійснення судочинства у 

справах про адміністративні правопорушення 

висновку 

ГНЕУ 

95.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення 

порядку видалення зелених насаджень 

3805 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

96.  

Проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ 

"Прикінцеві положення" Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)" щодо звільнення водіїв та 

власників транспортних засобів від окремих 

видів адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху" 

3818 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Ільтьо Є.С.  

97.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

щодо запровадження спрощеного порядку 

судового розгляду певних категорій справ, у 

яких особа визнає свою вину 

3828 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Миколюк Л.М.  

 

Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України, згідно Плану законопроектної роботи  Верховної Ради 

України на 2020 рік 

(Комітет є головним) 
 

№ 

з/п 

Питання, що потребують 

законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту) 

Обґрунтування 

необхідності 

розроблення 

законопроекту 

Строк 

подання 

Відповідальні за 

підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 

підготовку працівники 

секретаріату Комітету 

Пропозиції 

щодо 

розгляду 

Верховною 
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Радою 

України 

І. Основна частина 

1.  
Кримінальний кодекс України 

(нова редакція) 

Осучаснення, 

приведення у 

відповідність із 

вимогами ЄС та 

кращими світовими 

практиками у цій сфері, 

усунення помилок, 

дублювань та прогалин 

грудень 
Мамка Г.М. 

Бакумов О.С. 

Ільтьо Є.С. 

Грицак П.А. 
IV квартал 

2.  

Кодекс про адміністративні 

проступки  

Об’єднання положень 

про адміністративні 

санкції з чинних 50 

законодавчих актів, 

підвищення дієвості 

адміністративних 

стягнень  

грудень 

Павлюк М.В. 

Медяник В.А. 

Булаш М.П. 

Миколюк О.О. 
IV квартал 

3.  

Про відшкодування шкоди 

фізичній особі, яка потерпіла від 

кримінального правопорушення 

Реалізація статті 1177 

Цивільного кодексу 

України 

грудень 

Бакумов О.С. Карчемська Т.М. ІV квартал 

4.  

Про Національну гвардію України 

(нова редакція) 

Підвищення 

ефективності виконання 

завдань, покладених на 

Національну гвардію 

України 

липень 

Павлюк М.В. 

Бакумов О.С. 

Баранець В.А. 

Плужник Л.М. 
 

5.  

Про суд присяжних Удосконалення 

кримінально-

процесуального 

законодавства України 

щодо реалізації права 

протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. 

Алєксєєв С.О. 
Карчемська Т.М.  
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громадян на 

безпосередню участь у 

здійсненні правосуддя  

6.  

Про протидію незаконному обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів, їх аналогів та 

зловживанню ними 

Забезпечення належного 

державного контролю за 

незаконним обігом 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів, їх аналогів, 

розроблення і 

здійснення комплексу 

заходів з метою 

зменшення обсягу їх 

незаконного 

розповсюдження на 

території України 

протягом 

сесії 

Мамка Г.М. 

Бакумов О.С. 

Кива І.В. 

Ільтьо Є.С. 

Грицак П.А. 
 

7.  

Про обіг зброї у цивільному 

обороті 

Запровадження єдиних 

та прозорих правил у 

сфері обігу зброї для 

фізичних осіб, суб’єктів 

господарювання, для 

потреб Збройних Сил 

України, інших 

утворених відповідно до 

закону військових 

формувань, 

правоохоронних та 

розвідувальних органів, 

органів спеціального 

призначення з 

протягом 

сесії 

Галушко М.Л. 

Медяник В.Я. 
Булаш М.П.  
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правоохоронними 

функціями, 

Національного банку 

України, інших 

державних органів, 

працівникам яких 

відповідно до 

законодавства дозволено 

користуватися зброєю 

8.  

Про альтернативні покарання і 

гуманізацію системи покарань 

Збільшення переліку і 

можливостей 

застосування покарань, 

альтернативних 

позбавленню волі, що 

дасть змогу істотно 

зменшити кількість осіб, 

які перебувають у місцях 

позбавлення волі. 

протягом 

сесії 

Бакумов О.С. 
Ільтьо Є.С. 

Булаш М.П. 
 

9.  

Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному 

судочинстві  

Імплементація у 

національне 

законодавство України 

досвіду та здобутків 

держав Європейського 

Союзу (Фінляндії, 

Латвії, Естонії) у сфері 

забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у 

кримінальному 

судочинстві, приведення 

протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Бакумов С.О. 

Драп’ятий Б.Є. 

Карчемська Т.М. 
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функціонування 

існуючої системи 

забезпечення безпеки у 

відповідність із реаліями 

та оптимізація 

використання коштів, 

передбачених у  

державному бюджеті на 

зазначені цілі 

10.  

Про державну реєстрацію 

геномної інформації людини 

Законодавче 

врегулювання процесів 

створення і 

функціонування в 

Україні баз даних 

геномної інформації 

людини та дієвого 

механізму роботи 

правоохоронних органів 

України із запобігання, 

виявлення, розкриття та 

розслідування злочинів 

проти життя, здоров'я, 

волі, статевої свободи та 

недоторканості особи, а 

також інших злочинів і 

правопорушень, 

розшуку осіб, зниклих 

безвісти, та 

протягом 

сесії 

Бакумов О.С. 
Ільтьо Є.С. 

Грицак П.А. 
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ідентифікації 

невпізнаних трупів 

11.  

Про порядок та умови відбування 

адміністративного арешту 

Визначення принципів 

відбування 

адміністративного 

арешту, правил 

поміщення та 

розміщення підданих 

адміністративному 

арешту осіб в ізоляторах 

тимчасового тримання, 

прав та обов’язків 

заарештованих осіб, 

вимог до матеріально-

побутового та 

медичного забезпечення 

таких осіб, підстав та 

порядку зупинення та 

закінчення відбування 

адміністративного 

арешту, повноважень 

адміністрації ізоляторів 

тимчасового тримання в 

частині виконання 

адміністративного 

арешту 

протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Медяник В.А. 

Драп’ятий Б.Є. 

Карчемська Т.М 
 

12.  

Про оперативні системи надання 

інформації 

Створення в системі 

Міністерства внутрішніх 

справ України нових  

жовтень 

Бакумов О.С. Плужник Л.М.  
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оперативних систем 

надання поліцейським 

інформації, необхідної 

для службової 

діяльності, та 

впровадження сучасних 

методів дослідження 

вилучених речовин 

(експрес-аналіз) 

13.  

Про ювенальну юстицію Створення системи 

відновного правосуддя 

для неповнолітніх. 

листопад 
Яцик Ю.Г. 

Бакумов О.С. 

Ільтьо Є.С. 

Булаш М.П. 
 

14.  

Про електронний документообіг 

матеріалів досудового 

розслідування між 

правоохоронними органами  

Запровадження єдиної 

бази доступу 

правоохоронних органів 

до матеріалів 

досудового 

розслідування з метою 

удосконалення 

діяльності органів 

досудового 

розслідування, 

мінімізації корупційних 

ризиків та зловживання 

службовими 

обов’язками, спрощення 

доступу до матеріалів 

грудень 

Яцик Ю.Г. 

Бакумов О.С. 
Грицак П.А.  
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досудового 

розслідування 

                                                                                          ІІ. Додаткова частина 

15.  

Про внесення зміни до статті 183 

Кримінального процесуального 

кодексу України щодо права 

слідчого судді, суду не визначити 

розмір застави у кримінальному 

провадженні 

Надання слідчому судді, 

суду права не визначити 

при постановленні 

ухвали про застосування 

запобіжного заходу у 

вигляді тримання під 

вартою, враховуючи 

підстави та обставини, 

передбачені статтями 

177 і 178 Кримінального 

процесуального кодексу 

України, розмір застави 

у кримінальних 

провадженнях щодо 

злочинів, передбачених 

частиною третьою статті 

307 Кримінального 

кодексу України 

(незаконне виробництво, 

виготовлення, 

придбання, зберігання, 

перевезення, 

пересилання чи збут 

наркотичних засобів, 

протягом 

сесії 

Яцик Ю.Г. 

Кива І.В. 
Шпортько О.М.  
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психотропних речовин 

або їх аналогів) 

16.  

Про внесення змін до 

Кримінального процесуального 

кодексу України щодо 

запровадження інформаційно-

телекомунікаційної системи 

досудового розслідування 

Запровадження 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи досудового 

розслідування в 

діяльності 

правоохоронних органів 

держави, що сприятиме 

зменшенню обсягу 

паперового 

документообігу у 

кримінальних 

провадженнях 

протягом 

сесії 

Яцик Ю.Г. 
Шпортько О.М. 

Грицак П.А. 
 

17.  

Про відшкодування шкоди 

потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень 

 

 

Підвищення гарантій 

прав потерпілих від 

насильницьких 

кримінальних 

правопорушень та їхніх 

близьких родичів і 

членів сім’ї шляхом 

надання їм державної 

соціальної допомоги у 

вигляді відшкодування 

шкоди 

протягом 

сесії 

Бакумов О.С. Карчемська Т.М.  

18.  
Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

Удосконалення 

державної політики з 

протягом 

сесії Бакумов О.С. 
Ільтьо Є.С. 

Грицак П.А. 
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посилення протидії торгівлі 

людьми та захисту постраждалих 

осіб 

питань протидії торгівлі 

людьми, що сприятиме 

підвищенню якості 

надання послуг та 

допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі 

людьми 

19.  

Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення щодо 

відповідальності за 

правопорушення у сферах 

насінництва та розсадництва, 

охорони прав на сорти рослин, 

використання генетично 

модифікованих організмів у 

відкритих системах 

Узгодження норм 

законодавства України 

протягом 

сесії 

Медяник В.А. 
Миколюк О.О. 

Булаш М.П. 
 

20.  

Про внесення змін до 

Кримінального процесуального 

кодексу України 

 

 

 

Врегулювання питань, 

які суперечать 

європейським 

стандартам, зокрема 

щодо застосування 

положень 

Кримінального 

процесуального кодексу 

України стосовно 

особливостей 

досудового 

розслідування 

протягом 

сесії 

Яцик Ю.Г. 
Шпортько О.М. 

Карчемська Т.М. 
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кримінальних 

проступків та їх 

судового розгляду, 

визначених Законом 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

спрощення досудового 

розслідування окремих 

категорій кримінальних 

правопорушень», 

врахування Висновку 

Генерального 

директорату з прав 

людини та верховенства 

права Ради Європи DGI 

(2018)07 від 12 жовтня 

2018 року 

21.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

будівництва приватних слідчих 

ізоляторів 

Створення поліпшених 

умов тримання осіб, 

узятих під варту 

протягом 

сесії Яцик Ю.Г. 

Бакумов О.С. 
Булаш М.П.  

22.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

застосування до засуджених та 

осіб, які тримаються під вартою, 

заходів примусового годування 

Надання медичним 

працівникам права в 

установленому порядку 

здійснювати медичне 

обслуговування 

засуджених та осіб, 

грудень 

Яцик Ю.Г. 

Бакумов О.С. 
Булаш М.П. IV квартал 
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узятих під варту, які 

відмовляються від 

вживання їжі 

(оголошують про 

голодування) 

23.  

Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо посилення 

відповідальності у сфері 

цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки 

 

 

Удосконалення норм 

законодавства щодо 

регулювання відносин у 

сфері цивільного 

захисту, пожежної та 

техногенної безпеки 

шляхом установлення 

відповідного умовам 

сьогодення розміру 

штрафу за порушення 

встановлених 

законодавством вимог 

техногенної, пожежної 

безпеки, захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, 

діяльності аварійно-

рятувальних служб та 

невиконання приписів, 

розпоряджень, інших 

розпорядчих документів 

про усунення порушень 

вимог законодавства з 

питань техногенної та 

пожежної безпеки, 

протягом 

сесії 

Дануца О.А. 

Дмитрук А.Г. 
Плужник Л.М.  
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захисту населення і 

територій від 

надзвичайних ситуацій, 

діяльності аварійно-

рятувальних служб, 

уповноважених 

посадових осіб 

центрального органу 

виконавчої влади, що 

здійснює державний 

нагляд (контроль) у 

сфері техногенної та 

пожежної безпеки, його 

територіальних органів, 

визначення суб’єктом 

правопорушення 

фізичних 

осіб – підприємців, 

усунення подвійної 

відповідальності за одне 

й те саме 

правопорушення 

24.  

Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за 

викрадення, привласнення, збут, 

підроблення документів, що 

посвідчують особу, підтверджують 

громадянство України чи її 

спеціальний статус, та/або 

Деталізація та чітке 

визначення предмета 

злочину, посилення 

кримінальної 

відповідальності, 

зокрема за викрадення, 

привласнення, збут, 

підроблення документів, 

серпень 

Бакумов О.С. 
Ільтьо Є.С. 

Грицак П.А. 
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використання завідомо 

підроблених таких документів 

що посвідчують особу, 

підтверджують 

громадянство України 

чи її спеціальний статус, 

а також документів, які 

стали підставою для їх 

видачі, а також за 

використання завідомо 

підроблених таких 

документів 

25.  

Про внесення змін до деяких 

законів України щодо 

імплементації положень 

законодавства ЄС та визначення 

переліку адміністративних послуг, 

що надаються територіальними 

органами МВС 

 

Виконання пунктів 1801 

і 1802 Плану заходів, з 

виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

співтовариством з 

атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони 

(постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 

жовтня 2017 року 

№ 1106). Законопроект 

має передбачати 

впровадження 

нормативно-правової 

бази для забезпечення 

видачі єдиного типового 

вересень 

Бакумов О.С. 

Дануца О.А. 
Баранець В.А. IV квартал 
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посвідчення водія, що 

відповідає європейським 

вимогам, та підвищення 

рівня його захисту від 

підроблення 

26.  

Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України 

щодо заміни терміну «зараження 

вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної 

хвороби» терміном «інфікування 

збудником особливо небезпечної 

інфекційної хвороби» 

Виконання пункту 53 

Плану заходів з 

виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

співтовариством з 

атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони 

(постанова Кабінету 

Міністрів України від 

25 жовтня 2017 року 

№ 1106) 

грудень 

Бакумов О.С 

Мамка Г.М. 

Ільтьо Є.С. 

Грицак П.А. 
IV квартал 

27.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

приведення у відповідність із 

положеннями Конвенції ООН 

проти транснаціональної 

організованої злочинності 

Удосконалення 

законодавства з метою 

підвищення рівня 

захисту особи від 

проявів організованої 

злочинності 

протягом 

сесії 

Бакумов О.С 

Мамка Г.М. 
Баранець В.А. IV квартал 

28.  
Про внесення змін до Митного, 

Кримінального процесуального 

Усунення прогалин у 

законодавстві для 

протягом 

сесії Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  
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кодексів України та Закону 

України «Про оперативно-

розшукову діяльність» щодо 

підвищення інституційної 

спроможності у сфері 

правоохоронної діяльності 

митниці 

практичного 

застосування існуючого 

обсягу повноважень 

Держмитслужби у сфері 

правоохоронної 

діяльності 

29.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до 

Конституції України щодо 

правосуддя» в частині 

забезпечення реалізації функцій 

прокуратури 

Приведення 

законодавчих актів у 

відповідність із 

положеннями 

Конституції України із 

змінами, внесеними 

Законом України «Про 

внесення змін до 

Конституції України 

щодо правосуддя», та 

практична реалізація 

конституційних змін 

протягом 

сесії 

Неклюдов В.М. Шпортько О.М.  

30.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

особливостей організації 

процесуальної діяльності органів 

прокуратури та суду, пов'язаної з 

проведенням досудового 

розслідування Державним бюро 

розслідувань та його 

територіальними управліннями  

Стаття 9 Закону України 

«Про Державне бюро 

розслідувань» 

передбачає утворення та 

діяльність семи 

територіальних 

управлінь ДБР, визначає 

місце розташування цих 

управлінь у відповідних 

містах України 

протягом 

сесії 

Алєксєєв С.О. Карчемська Т.М.  
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обласного значення та 

інших, а також 

територію, на яку 

поширюватиметься 

діяльність відповідного 

територіального 

управління. Проте 

система органів 

прокуратури та їх 

територіальна 

юрисдикція, а також 

мережа судів та їх 

юрисдикція не 

кореспондуються із 

визначеною у Законі 

України «Про Державне 

бюро розслідувань» 

мережею і компетенцією 

територіальних 

управлінь ДБР. 

У зв’язку з цим для 

виконання функцій 

прокуратури у 

кримінальних 

провадженнях, досудове 

розслідування яких 

здійснюється ДБР та 

його територіальними 

управліннями, та 

забезпечення розгляду 
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судом відповідних 

проваджень та 

клопотань про 

застосування заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження і негласних 

слідчих (розшукових) 

дій у таких 

провадженнях існує 

необхідність у внесенні 

низки змін до 

Кримінального 

процесуального кодексу 

України та Закону 

України «Про 

прокуратуру» з метою 

врегулювання цих 

питань 

31.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

систем моніторингу стану безпеки 

 

Запровадження системи 

моніторингу стану 

безпеки, тобто 

масштабного 

використання технічних 

засобів, приладів та 

пристроїв, у тому числі з 

функціями фото-, аудіо-, 

відеозапису, що 

забезпечують 

можливість фіксації та 

протягом 

сесії 

Павлюк М.В. Баранець В.А.  
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раннього виявлення 

правопорушень, 

розпізнавання 

(ідентифікацію) 

різноманітних об’єктів 

(осіб, транспортних 

засобів тощо) 

32.  

Про внесення змін до деяких 

законів України щодо протидії 

організованій злочинності 

Визначення системи 

органів, що здійснюють  

боротьбу з 

організованою 

злочинністю, посилення 

їх правової 

спроможності  

 

Павлюк М.В. 

Бакумов О.С. 

Баранець В.А. 

Грицак П.А. 
 

33.  

Про внесення змін до  Закону 

України «Про Національну 

поліцію»           

 

Удосконалення 

організації та діяльності 

Національної поліції 

протягом 

сесії 
Алєксєєв С.О. 

Осадчук А.П. 

Баранець В.А. 

Плужник Л.М. 
 

34.  

Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення 

Підготовка комплексних 

змін щодо посилення 

адміністративної 

відповідальності за 

адміністративні 

правопорушення 

протягом 

сесії 

Медяник В.А. 

Павлюк М.В. 

Миколюк О.О. 

Булаш М.П. 
 

35.  

Про внесення змін до Закону 

України «Про участь громадян в 

Удосконалення порядку 

створення та організації 

діяльності громадських 

протягом 

сесії Дануца О.А. Плужник Л.М.  
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охороні громадського порядку і 

державного кордону» 

формувань з охорони 

громадського порядку і 

державного кордону 

36.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

заміни довічного позбавлення волі 

більш м'яким покаранням 

Гуманізація окремих 

норм кримінального 

законодавства щодо 

застосування покарання 

у виді довічного 

позбавлення волі 

протягом 

сесії 

Бакумов О.С. 

Яцик Ю.Г. 
Шпортько О.М.  

37.  

Про надання повноважень 

Національній гвардії України щодо 

складання адміністративних 

протоколів за порушення у сфері 

громадської безпеки 

Підвищення  

спроможностей 

Національної гвардії 

України у виконанні 

завдань із підтримання 

громадської безпеки, 

забезпечення охорони 

органів державної влади 

та участі в охороні 

посадових осіб, 

боротьби з тероризмом, 

участі в міжнародних 

операціях з підтримання 

миру і безпеки у складі 

національного 

персоналу або 

національного 

контингенту 

протягом 

сесії 

Павлюк М.В. 
Баранець В.А. 

Плужник Л.М. 
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38.  

Про внесення змін до 

Кримінального процесуального 

кодексу України щодо 

особливостей досудового 

розслідування злочинів, вчинених 

на тимчасово окупованих 

територіях України 

Визначення на 

законодавчому рівні 

особливостей 

досудового 

розслідування злочинів, 

вчинених на тимчасово 

окупованих територіях 

України 

протягом 

сесії 

Мамка Г.М. 

Бакумов О.С. 

Ільтьо Є.С. 

Грицак П.А. 
 

39.  

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

проведення судово-психіатричної 

експертизи в адміністративному 

провадженні  

 

Приведення положень 

КУпАП у відповідність 

із міжнародними 

стандартами в частині 

забезпечення 

недопущення 

необґрунтованого 

поміщення осіб, 

стосовно яких 

розглядаються справи 

про адміністративні 

правопорушення, до 

медичних закладів для 

проведення судово-

психіатричної 

експертизи 

протягом 

сесії 

Медяник В.А. 

Миколюк О.О. 

Булаш М.П. 

 

 

40.  

Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за 

викрадення, привласнення, збут, 

підроблення документів, що 

Деталізація та чітке 

визначення предмета 

злочину та посилення 

кримінальної 

відповідальності, 

протягом 

сесії 
Дануца О.А. 

Бакумов О.С. 
Грицак П.А.  
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посвідчують особу, підтверджують 

громадянство України чи її 

спеціальний статус, та/або 

використання завідомо 

підроблених таких документів 

зокрема за викрадення, 

привласнення, збут, 

підроблення документів, 

що посвідчують особу, 

підтверджують 

громадянство України 

чи її спеціальний статус, 

а також документів, що 

стали підставою для їх 

видачі, а також за 

використання завідомо 

підроблених таких 

документів 

41.  

Про внесення змін до 

законодавства України про санкції 

щодо встановлення 

відповідальності за порушення 

вимог законодавства щодо 

застосування спеціальних 

економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) 

Впорядкування та 

посилення державної 

політики у сфері 

застосування санкцій 

щодо дії іноземної 

держави, іноземної 

юридичної чи фізичної 

особи, інших суб’єктів, 

які створюють реальні 

та/або потенційні 

загрози національним 

інтересам, національній 

безпеці, суверенітету і 

територіальній 

цілісності України 

жовтень 

 

Бакумов О.С. Карчемська Т.А. ІV квартал 
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42.  

Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та 

Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності 

за правопорушення проти 

неповнолітніх 

Захист неповнолітніх 

осіб від правопорушень  

грудень Яцик Ю.Г. 

 

Шпортько О.М. ІV квартал 

 

 

1.1 Супроводження законопроектів, які очікують розгляду Верховною Радою України  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Проект Закону про внесення змін до статті 

175-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення 

відповідальності за куріння тютюнових 

виробів у заборонених місцях 

1168 протягом сесії Медяник В.А. Плужник Л.М.  

2. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо ліквідації 

корупційної схеми в пенітенціарній системі 

шляхом вилучення статті 391 Кримінального 

кодексу України) 

2079 протягом сесії Бакумов О.С. Грицак П.А.  

3. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

оптимізації кримінальної відповідальності 

суддів за постановлення завідомо 

неправосудного судового рішення 

2113 протягом сесії Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  

4. 

Проект Закону про внесення змін до статті 

375 Кримінального кодексу України щодо 

приведення у відповідність з рекомендацією 
2113-1 протягом сесії Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.  
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експертів Групи держав проти корупції Ради 

Європи 

5. 

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо вдосконалення окремих 

положень у зв'язку із здійсненням 

спеціального досудового розслідування 

2164 протягом сесії Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

6. 

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо удосконалення порядку зміни 

обвинувачення в суді 

2165 протягом сесії Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

7. 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Національну поліцію" щодо 

удосконалення діяльності закладів вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання 

2349 протягом сесії Алєксєєв С.О. Баранець В.А.  

8. 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення (щодо скасування правової 

норми, яка передбачає відповідальність за 

самогоноваріння) 

2371 протягом сесії Галушко М.Л. Булаш М.П.  

9. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

скасування відповідальності виготовлення 

алкогольних напоїв в домашніх умовах для 

власного споживання 

2371-1 протягом сесії Галушко М.Л. Булаш М.П.  

10. 

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо здійснення кримінального 

провадження в суді першої інстанції 

колегією суддів (2 читання) 

2456 протягом сесії Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

11. 
Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо адміністративного 
2514 протягом сесії Павлюк М.В. Булаш М.П.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66916
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66923
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нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі 

12. 

Проект Закону про внесення зміни до 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення 

адміністративної відповідальності за 

порушення державних стандартів. норм і 

правил у сфері благоустрою населених 

пунктів 

2580 протягом сесії Галушко М.Л. Миколюк О.О.  

13. 

Проект Закону про внесення зміни до статті 

183 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо особливостей визначення 

розміру застави при обранні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за 

вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

корупційного злочину 

2620 протягом сесії Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

14. 

Проект Закону про внесення змін до Законів 

України щодо права не визначати розмір 

застави при обранні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою за вчинення 

корупційного злочину 

2620-1 протягом сесії Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

15. 

Проект Закону про внесення змін до статті 

212-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 
2669 протягом сесії Арешонков В.Ю. Булаш М.П.  

16. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права 

2689 протягом сесії Неклюдов В.М. Карчемська Т.М.  

17. 
Проект Закону про приватну детективну 

діяльність 
3010 протягом сесії Галушко М.Л. Карчемська Т.М.  

18. 
Проект Закону про приватну детективну 

(розшукову) діяльність 
3010-1 протягом сесії Галушко М.Л. Карчемська Т.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67622
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67676
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67705
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67763
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67804
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19. 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про прокуратуру" щодо 

підвищення ефективності діяльності органів 

прокуратури 

3062 протягом сесії Неклюдов В.М. Шпортько О.М.  

20. 

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності працівників 

правоохоронних органів за невиконання 

судових рішень 

3127 протягом сесії Бакумов О.С. Грицак П.А.  

21. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

криміналізації вивезення (пересилання) 

через митний кордон України товарів 

протиепідемічного призначення (2 читання) 

3271 протягом сесії Бакумов О.С. Грицак П.А.  

22. 

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо 

перепродажу товарів під час карантину, 

епідемії, надзвичайної ситуації, 

надзвичайного або воєнного стану) 

3274 протягом сесії Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.   

23. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

відповідальності за порушення 

законодавства про ціноутворення під час дії 

правового режиму воєнного або 

надзвичайного стану або режиму 

надзвичайної ситуації державного рівня 

3274-1 протягом сесії Бакумов О.С. Ільтьо Є.С.   

24. 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за невиконання законних 

вимог депутата місцевої ради 

3381 протягом сесії Медяник В.А. Миколюк О.О.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68476
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68480
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68544
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25. 

Проект Закону про внесення змін до статті 

188-5 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення 

відповідальності у галузі охорони 

навколишнього природного середовища за 

невиконання законних вимог посадових осіб, 

які здійснюють державний контроль у галузі 

охорони навколишнього природного 

середовища 

3418 протягом сесії Неклюдов В.М. Плужник Л.М.  

26. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за незаконне видобування 

корисних копалин 

3576 протягом сесії Дануца О.А. Грицак П.А.  

27. 

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу 

України щодо захисту прав та інтересів 

дитини у разі затримання або тримання під 

вартою її батьків 

3603 протягом сесії Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

28. 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за 

порушення встановленого порядку надання 

інформації про стан здоров’я при здійсненні 

донації крові та (або) її компонентів 

3649 протягом сесії Медяник В.А. Булаш М.П.  

29. 

Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності за порушення 

вимог щодо ідентифікації (верифікації) 

гравця або відвідувача грального закладу 

3792 протягом сесії Бакумов О.С. Шпортько О.М.  
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Розділ ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і надати свої пропозиції 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо містобудівної та 

архітектурної діяльності 
3336 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

2. 
Проект Закону про надання захисту 

іноземцям та особам без громадянства 
3387 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

3. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо додання 

підстав для звільнення 
3445 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Неклюдов В.М. Карчемська Т.М.  

4. 

Проект Закону про фінансове забезпечення 

охорони здоров’я та загальнообов’язкове 

медичне страхування в Україні 
3464 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Миколюк О.О.  

5. 
Проект Закону про заборону фінансових 

пірамід в Україні 
3479 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

6. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

обмеження максимального розміру 

заробітної плати (винагороди) окремих 

категорій осіб під час дії надзвичайної 

ситуації в Україні 

3492 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Булаш М.П.  

7. 
Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
3515 

після 

надходження 
Медяник В.А. Плужник Л.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68770
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68808
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68840
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68854
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68889
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врегулювання питань формування 

прожиткового мінімуму та створення 

передумов для його підвищення 

висновку 

ГНЕУ 

8. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення 

передумов для підвищення прожиткового 

мінімуму на рівень, не нижчий рівня 

фактичного прожиткового мінімуму 

3515-1 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

9. 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення" 

та деяких інших актів щодо усунення 

технічних неузгодженностей 

3528 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Грицак П.А.  

10.  

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення" 

щодо приведення положень закону до 

європейського законодавства 

3528-1 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Грицак П.А.  

11.  

Проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

додаткових джерел доходів державного та 

місцевих бюджетів 

3532 
протягом 

сесії 
Дануца О.А. Плужник Л.М.  

12.  
Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення порядку подання та розгляду 
3536 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Плужник Л.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69049
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68915
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69084
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68920
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68928
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заяв про надання особі психіатричної 

допомоги у примусовому порядку 

13.  

Проект Закону про внесення змін до 

Митного Кодексу України щодо 

відповідальності за перевищення строку 

тимчасового ввезення на митну територію 

України транспортних засобів особистого 

користування 

3539 
протягом 

сесії 
Медяник В.А. Булаш М.П.  

14.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

впровадження плати за використання 

автомобільних доріг загального 

користування 

3544 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Булаш М.П.  

15.  

Проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного Кодексу України щодо 

впровадження плати за використання 

автомобільних доріг загального 

користування 

3545 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Булаш М.П.  

16.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення окремих питань виконання 

військового обов'язку та ведення військового 

обліку 

3553 
протягом 

сесії 
Дануца О.А. Плужник Л.М.  

17.  

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про дорожній рух" щодо 

імплементації законодавства Європейського 

Союзу про порядок допуску до керування 

транспортними засобами 

3569 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Баранець В.А.  

18.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо заборони 

фінансування органів влади та їх посадових 

(службових) осіб з-за кордону та заборони 

3572 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Неклюдов В.М. Шпортько О.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68933
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68945
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68960
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68988
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68997
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найвищим посадовим особам держави мати 

громадянство (підданство) іноземної 

держави 

19.  
Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

ідентифікації та реєстрації тварин 
3593 

протягом 

сесії 
Медяник В.А. Плужник Л.М.  

20.  

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України для уточнення 

окремих умов мораторію на проведення 

податкових перевірок на період карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України 

на всій території України з метою 

запобігання поширенню на території 

України коронавірусної хвороби (COVID-

19) 

3604 
протягом 

сесії 
Яцик Ю.Г. Шпортько О.М.  

21.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів 

3609 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Миколюк О.О.  

22.  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за правопорушення у сфері 

продажу дітям електронних сигарет і рідин, 

що використовуються в електронних 

сигаретах 

3628 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Плужник Л.М.  

23.  

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства" щодо подання 

іноземцями та особами без громадянства 

біометричних даних для оформлення віз 

3630 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Миколюк О.О.  

24.  
Проект Закону про внесення зміни до статті 

17 Закону України "Про військовий 
3689 

після 

надходження 
Алєксєєв С.О. Плужник Л.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69028
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69048
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69057
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69099
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69101
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69187
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обов'язок і військову службу" щодо 

відстрочки від призову на строкову 

військову службу деяких категорій громадян 

висновку 

ГНЕУ 

25.  
Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

упорядкування структури акцизного податку 
3704 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Булаш М.П.  

26.  
Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

упорядкування структури акцизного податку 
3704-1 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Дануца О.А. Булаш М.П.  

27.  

Проект Закону про внесення змін до розділу 

XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" 

Митного кодексу України щодо ввезення 

транспортних засобів на митну територію 

України 

3706 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Медяник В.А. Булаш М.П.  

28.  Проект Закону про виконавче провадження 3726 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

29.  
Проект Закону про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо розширення 

повноважень приватних виконавців 
3729 

після 

надходження 

висновку 

ГНЕУ 

Бакумов О.С. Грицак П.А.  

 

 

Розділ III. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Згідно з окремим графіком  
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Драп‘ятий Б.Є. 

Баранець В.А. 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69221
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69371
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69256
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69259
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Іонушас С.К. 

 

 

Розділ IV. Питання, які розглядаються Комітетом  

в порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Про інформації та висновки Рахункової 

палати України 
 

по мірі 

надходження 

  до Комітету 

Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  

2.  

Про аналіз практики застосування 

прийнятих у 2017 – 2020 роках Законів 

України, віднесених до предмету відання 

Комітету з питань правоохоронної діяльності 

 протягом сесії 
Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  

3.  

Стан реформування органів прокуратури 

відповідно до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів з 

реформування органів прокуратури» від 

19 вересня 2019 року № 113-ІХ. 

 
протягом сесії 

 

Монастирський 

Д.А. 

Мамка Г.М. 

Драп‘ятий Б.Є.  

4.  
Ефективність законодавства щодо інституту 

кримінального проступку  
 протягом сесії 

Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  
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5.  

Проведення разом із Вестмінстерською 

фундацією за демократію оцінки 

ефективності застосування окремих 

положень Закону України «Про Національну 

поліцію» 

 протягом сесії 
Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  

 

Розділ V. Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які пропонується розглянути  

на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті (окремо) або за його участю 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

       Слухання у Верховній Раді України: 

"Інформація Генерального прокурора 

України про діяльність органів 

прокуратури у 2019-2020 роках». 

 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  

2.  

Слухання у Комітету на тему: 

«Діяльність Державного бюро 

розслідувань, виконання покладених на 

нього завдань, додержання ним 

законодавства, прав і свобод людини і 

громадянина» 

 
вересень 

жовтень 

Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  

3.  

Слухання у Комітету на тему: 

«Доповідь Генерального прокурора, 

Голови Служби безпеки України, Голови 

Національної поліції про стан боротьби з 

організованою злочинністю» 

 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  
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Розділ VІ. Конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи,  

які будуть проводитись Комітетом або за його участю 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Організація та участь народних депутатів 

України – членів Комітету, а також 

працівників секретаріату Комітету у 

конференціях, "круглих столах" та інших 

заходах, що стосуються предмету відання 

Комітету 

 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

 

Драп’ятий Б.Є.  

2.  

Круглий стіл на тему: «Вирішення 

проблемних питань при визначенні 

правоохоронних органів по 

альтернативній підслідності. Уніфікація 

повноважень правоохоронних органів 

України» 

 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Мамка Г.М. 

 

Драп’ятий Б.Є. 

 
 

3.  

Круглий стіл на тему: "Зміни до 

Кримінального процесуального кодексу 

України" 

 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Яцик Ю.Г. 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

4.  

Круглий стіл на тему: «Проблемні 

питання в діяльності органів 

прокуратури, шляхи їх вирішення» 

 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Неклюдов В.М, 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

5.  

Круглий стіл на тему: «Кримінально-

правовий захист дітей від сексуальної 

експлуатації та запобігання повторній 

 вересень 
Монастирський 

Д.А. 
Драп‘ятий Б.Є.  
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віктимізації дітей  під час кримінального 

провадження». Спільно з офісом Ради 

Європи в Україні. 

6.  
Круглий стіл на тему: «Узаконення 

детективної діяльності в Україні» 
 

протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Галушко М.Л. 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

7.  
Круглий стіл на тему: «Про обіг зброї у 

цивільному обороті» 
 

протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Дануца О.А. 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

8.  

Круглий стіл на тему: «Реформування 

інституту захисту учасників 

кримінального провадження» 

 жовтень 

Монастирський 

Д.А. 

 

Драп‘ятий Б.Є.  

 
 

9.  

Круглий стіл на тему: «Встановлення 

кримінальної відповідальності за 

порушення вимог законодавства щодо 

застосування спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)» 

 листопад 

Монастирський 

Д.А. 

 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

10.  

Круглий стіл на тему: «Впровадження в 

Україні сучасних практик повернення 

активів» 

 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

11.  

Круглий стіл  (інший захід) на тему 

«Державне бюро розслідувань як суб’єкт 

оперативно розшукової діяльності: 

виклики та перспективи» 

м. Львів 
протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

 

Драп‘ятий Б.Є. 
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12.  

Робоча зустріч з керівництвом Офісу 

Генерального прокурора на тему: «Стан 

проходження атестації прокурорами, 

перші результати, проблемні питання та 

шляхи їх вирішення. Показники судово-

претензійної роботи за наслідками 

реформування органів прокуратури»  

 

 

протягом 

сесії 

Монастирський 

Д.А. 

Неклюдов В.М. 

 

Драп’ятий Б.Є.  

13.  

Тренінг щодо цивільного демократичного 

контролю над правоохоронними 

органами для членів Комітету, 

організований Женевським центром 

управління сектором безпеки (DACF), 

Київ 

 
вересень-

жовтень 

Монастирський 

Д.А. 

Михайлюк Г.О. 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

14.  

Підсумки обговорення щодо цивільного 

демократичного контролю над 

правоохоронними органами та кращими 

міжнародними практиками його 

реалізації за участі представників 

Комітету та Женевського центру 

управління сектором безпеки (DACF), 

Женева 

 грудень  

Монастирський 

Д.А. 

Михайлюк Г.О. 

Драп‘ятий Б.Є. 

 
 

 

 

Голова Комітету              Д. Монастирський 

 

Секретар Комітету             С. Мінько 


