
Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

17 листопада 2021 р. о 15 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: Заступник голови Комітету – Михайлюк Галина Олегівна 

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: Заступник голови Комітету – Михайлюк Галина Олегівна 

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак Павло 

Анатолійович 

 

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються 

проведення профілактичних щеплень (реєстр. № 6084), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

Друге читання 

Доповідає: Голова комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Євгенія 

Сергіївна 

 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань  

(реєстр. № 5305), поданий народними депутатами Яцик Ю.Г., Медяником В.А. та 

іншими. 

Друге читання. 

Доповідає: Голова підкомітету – Алєксєєв Сергій Олегович 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату 

Карчемська Тетяна Миколаївна 

 



5. Про інформацію директора Бюро економічної безпеки України Вадима 

Мельника щодо створення  Бюро економічної безпеки України та готовності до 

розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування 

економіки держави. 

Доповідає: Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник. 

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату 

Карчемська Тетяна Миколаївна  

 

6. Питання включення народних депутатів України до складу 

підкомітетів Комітету. 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець 

Володимир Анатолійович 

 

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

Верховної Ради України IX скликання: 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

посилення авторитету адвокатури (реєстр. №6206); 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

авторитету адвокатури (реєстр. № 6207); 

про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо посилення відповідальності за перевищення встановлених 

обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах) 

(реєстр. №6214); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо усунення дискримінації вантажовідправника за порушення вимог вагового 

контролю (реєстр. №6222); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(реєстр. №6246); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки 

(реєстр. №6280); 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення експертизи 

(реєстр. №6285); 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України 

(реєстр. №6292); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та 

кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними послугами 

(реєстр. №6295). 

 

8. Різне  


