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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

03 листопада 2021 р. о 17 год. 00 хв. 

вул. Садова 3 «а», кабінет 727 (зал засідань) 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми 

(реєстр. № 5134), поданий народними депутатами Лубінцем Д.В., Батенком Т.І. та 

іншими. Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України Лубінець Дмитро Валерійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак Павло 

Анатолійович 

 

 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу 

України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 

положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної 

відповідальності за торгівлю людьми (реєстр. № 5134-1), поданий народним 

депутатом Дануцою О.А. Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України Дануца Олександр Анатолійович. 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак Павло 

Анатолійович 

 

 

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо врегулювання окремих питань застосування запобіжних 

заходів в кримінальному провадженні (реєстр. № 5892), поданий народними 

депутатами Неклюдовим В.М., Медяником В.А. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання. 
 

Доповідає: народний депутат України Неклюдов Владлен Михайлович. 

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Шпортько 

Олена Миколаївна 

 

 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 219 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо розширення повноважень інспекторів з 

паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю) (реєстр. № 4594). 

Друге читання. 

Доповідає: Заступник голови Комітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 
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Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк Олена 

Олександрівна 

 

5. Про розгляд пропозицій Головного юридичного управління до проекту 

Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, 

що зазнали радіоактивного забруднення (реєстр. № 4156). 

Друге читання. 

Доповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату Шпортько 

Олена Миколаївна 

 

 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

- проект Закону про внесення змін до статті 154 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо гарантії незалежності члена Національної 

комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації) 

(реєстр. №6178); 

- проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення 

законодавства у сфері міграції (реєстр. №6184); 

- проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за 

порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, 

(реєстр. №6185). 

 

 

7. Про створення підкомітетів Комітету, предмети їх відання, обрання 

голів підкомітетів Комітету та складу підкомітетів. 

 

 

8. Різне  


