Порядок денний
засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності
25 серпня 2020 р. о 09 год. 30 хв.
вул. Садова, 3 “а”, кабінет 727 (зал засідань)
1. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення
законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним
засобом» (реєстр. № 3301). Комітет головний. Друге читання.
Доповідає: голова підкомітету - Бакумов Олександр Сергійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу про
адміністративні правопорушення, щодо права складання протоколу про
адміністративне правопорушення» (реєстр. № 3353). Комітет головний. Перше
читання.
Доповідає: народний депутат України – Вінтоняк Олена Василівна
Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник Вячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних
правопорушень проти журналістів» (реєстр. № 3633), поданий народним
депутатом України Кожем’якіним А.А. Комітет головний. Перше читання.
Доповідає: народний депутат України – Кожем’якін Андрій Анатолійович
Співдоповідає: голова підкомітету – Дануца Олександр Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.
4. Про проекти законів України:
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 3390),
поданий народним депутатом України Костюком Д.С. Комітет головний.
Перше читання.
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» (реєстр. № 33901), поданий народними депутатами України Нестеренком К.О., Зуєвим М.С.,
Бородіним В.В. та іншими. Комітет головний. Перше читання.
Доповідають: народні депутати України – Костюк Дмитро Сергійович,
Нестеренко Кирилл Олександрович
Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник Вячеслав Анатолійович
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Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.
5. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритновагового контролю» (реєстр. № 3743), поданий народними депутатами України
Кісєлем Ю.Г., Негулевським І.П. та іншими. Комітет головний. Перше
читання.
Доповідає: народний депутат України – Кісєль Юрій Григорович
Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник Вячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо особливостей складення протоколу
про адміністративне правопорушення стосовно недодержання встановлених
законом строків (термінів) надання відповіді на звернення або запит народного
депутата України» (реєстр. № 3503), поданий народним депутатом України
Кузьміних С.В. Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге.
Доповідає: народний депутат України – Кузьміних Сергій
Володимирович
Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
7. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної спадщини»
(реєстр. № 2037), поданий народним депутатом України Князевичем Р.П.
Комітет головний. Перше читання. Виноситься втретє.
Доповідає: народний депутат України – Князевич Руслан Петрович
Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М.
8. Про проекти законів України:
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному
провадженні) (реєстр. № 2530), поданий народним депутатом України
Качурою О.А. Комітет головний. Перше читання.
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному
провадженні) (реєстр. № 2530-1), поданий народним депутатом України
Дирдіним М.Є. Комітет головний. Перше читання.
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Доповідають: народні депутати
Анатолійович, Дирдін Максим Євгенович

України

–

Качура

Олександр

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А.
9. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо покращення можливостей для надання професійної
правової допомоги та вдосконалення порядку складення протоколів про
адміністративне правопорушення за порушення права на інформацію)» (реєстр.
№ 3265), поданий народним депутатом України Качурою О.А.. Комітет
головний. Перше читання.
Доповідає: народний депутат України – Качура Олександр Анатолійович
Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник Вячеслав Анатолійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
10. Про проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Національну поліцію України» щодо встановлення пільг за користування
житлом та житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 2018), поданий народним
депутатом України Цимбалюком М.М. та іншими народними депутатами
України. Комітет головний. Перше читання. Виноситься втретє.
Доповідає: народний депутат України Цимбалюк Михайло Михайлович
Співдоповідає: голова підкомітету – Алєксєєв Сергій Олегович
Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.
11. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо порушення народним депутатам України вимог
Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2738), поданий народними
депутатами України Скориком М.Л. та іншими. Комітет головний. Перше
читання. Виноситься втретє.
Доповідає: народний депутат України – Скорик Микола Леонідович
Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович
Супроводження матеріалів – головний консультант Ільтьо Є.С.
12. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої
сесії Верховної Ради України IX скликання:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із
прийняттям Закону України "Про суд присяжних" (реєстр. № 3845);
про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення особливостей
оплати праці прокурорів (реєстр. № 3854);
- про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
правопорушення у сфері містобудування (реєстр. № 3876);
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- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19) (реєстр. № 3891);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3891-1);
- про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних
правопорушень (реєстр. № 3892);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо
забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких
кримінальних правопорушень (реєстр. № 3893);
- про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу
безпеці громадян (реєстр. № 3911);
- про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу
України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у
кримінальному провадженні (реєстр. № 3915);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у
проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки
(реєстр. № 3931);
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус
особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або
використання завідомо підроблених таких документів (реєстр. № 3946);
- про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та
спеціальних вантажів (реєстр. № 3947);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення (реєстр. № 3948);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації
окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України
(реєстр. № 3959);
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і
приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального
захисту осіб з інвалідністю (реєстр. № 3965).
13. Про кадрове питання секретаріату Комітету з питань правоохоронної
діяльності.
14. Різне.
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