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Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

09 лютого 2022 р. о   11   год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 
 

1. Про заслуховування керівництва правоохоронних органів в рамках 

здійснення Комітетом контрольної та організаційної функцій, відповідно до 

Закону України «Про Комітети Верховної Ради України»: 

- про заслуховування інформації командування Національної гвардії 

України та керівництва Державного бюро розслідувань про передумови та 

причини, що призвели до трагічної події, яка сталась вночі 27 січня 2022 року на 

території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» у м. Дніпро, в 

результаті якої загинули військовослужбовці та працівники Національної гвардії 

України. Результати службового та стан досудового розслідувань; 

- про заслуховування інформації Міністра внутрішніх справ України 

та Голови Національної поліції України про виявлення фактів підготовки до 

проведення масових заворушень та провокацій на території України. Стан 

досудового розслідування; 

- про заслуховування інформації керівництва Офісу Генерального 

прокурора про стан досудового розслідування кримінальних проваджень щодо 

злочинів, вчинених під час Революції Гідності (2013 – 2014 р.); 

- про заслуховування інформації керівництва Національної поліції 

України, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора щодо 

відомостей оприлюднених засобами масової інформації 01.02.22 року стосовно 

дорожньо-транспортної пригоди 23.08.2021 року. 

- про заслуховування інформації Офісу Генерального прокурора та 

Національної поліції про стан та хід досудового розслідування кримінальних 

проваджень (за матеріалами Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, 

утвореної Постановою Верховної Ради України №304-IX від 15.11.2019); 

- про заслуховування керівництва Національної поліції України щодо 

переслідування громадських активістів Луганщини. 
 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович  

Співдоповідає: народні депутати України, керівництво Офісу 

Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції, Національної гвардії України, Державного бюро розслідувань. 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець 

Володимир Анатолійович 
 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання 

державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника 

юридичної особи (реєстр. № 6321), поданий Президентом України та 

визначений як невідкладний. 
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Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: Міністр юстиції України Малюська Денис Леонтійович 

Співдоповідає: Заступник голови Комітету Михайлюк Галина Олегівна 

Супроводження матеріалів: головний консультант Сміян Ірина Іванівна 
 

3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з набранням чинності Закону України 

"Про внутрішній водний транспорт" (реєстр. № 6523), поданий народними 

депутатами України Медяником В.А., Павлюком М.В. та іншими. 

Комітет головний. Перше читання. 

Доповідає: народний депутат України Медяник В’ячеслав Анатолійович 

Співдоповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів: головний консультант Булаш Михайло 

Петрович 
 

4. Про затвердження Звіту про роботу Комітету за період шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року – січень 2022 

року).  

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович  

Супроводження матеріалів – заступник керівника секретаріату 

Карчемська Тетяна Миколаївна 
 

5. Про розклад засідань Комітету у лютому 2022 року. 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець 

Володимир Анатолійович 
 

6. Про підкомітети Комітету з питань правоохоронної діяльності, їх 

склад та предмети відання. 

Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець 

Володимир Анатолійович 

 

7. Різне. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оновлено станом на 16.30 02.02.2022 


