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Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 4622)                                                                                

 

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 

України  про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності 

Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України  

(реєстр. № 4622 від 21.01.2021 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, і 

відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою 

законопроекту є вдосконалення законодавства у сфері діяльності Міністерства 

внутрішніх справ України та Національної поліції України та узгодження між 

собою положень законодавчих актів, що забезпечить належне нормативно-

правове врегулювання діяльності цих органів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про 

господарські товариства», «Про товарну біржу», «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про заходи 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними», «Про звернення громадян», «Про 

тваринний світ», «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність», «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»,  «Про ветеринарну медицину», «Про Національне антикорупційне 

бюро України», «Про запобігання корупції» та «Про Державне бюро 

розслідувань». 

Крім того, законопроект пропонує привести положення статей 7 та 10 

Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
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позбавлення волі» у відповідність до Закону України «Про Національну 

поліцію» та здійснення органами Національної поліції адміністративного 

нагляду. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

законопроекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного 

бюджету України. 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ 

України та Національної поліції України (реєстр. № 4622 від 21.01.2021 р.), 

внесений Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 

 


