Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин
(відеоконференція, 15.00)
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
17 червня
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:
1.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звернення
громадян" щодо умов розгляду звернень, реєстр. № 2480, внесений
народними депутатами України Третьяковою Г.М., Безгіним В.Ю.,
Струневичем В.О., Арсенюком О.О., Гривком С.Д.
1.2 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звернення
громадян" щодо приведення його норм у відповідність до рішення
Конституційного Суду України від 11 жовтня 2018 року № 8-р/2018, реєстр.
№ 2480-1, внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю.,
Солодом Ю.В., Бортом В.П., Гнатенком В.С., Христенком Ф.В.
ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
2.
Проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про
Державну прикордонну службу України" щодо отримання інформації про
осіб, які перетинали державний кордон України, реєстр. № 3555, внесений
Кабінетом Міністрів України.
3.
Проект
Закону
України
«Про
внесення
змін
до
розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування» (щодо стимулювання погашення недоїмки платниками єдиного
внеску, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих
на території Донецької та Луганської областей, підконтрольній українській
владі)», реєстр. № 2107, внесений народними депутатами України
Шаховим С.В., Вельможним С.А., Суховим О.С.
Інші питання
4.
Про направлення відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради
України до Кабінету Міністрів України проекту Закону України Про
внесення зміни до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" щодо щомісячної адресної допомоги., (реєстр.

№ 2297 від 22.10.2019 р.), для надання висновку щодо доцільності та
фінансово-економічних можливостей його запровадження.
5.
Про зрив Державною судовою адміністрацією України процесу
запровадження системи електронного судочинства, обмеження доступу
громадян до правосуддя.
6.
Про утворення робочих груп з підготовки законопроектів,
передбачених пропозиціями Комітету до проекту Плану законопроектної
роботи Верховної Ради України, зокрема:
проекту закону України «Про внесення змін до статті 317 Цивільного
процесуального кодексу України щодо зняття обмежень у виборі загального
місцевого суду для звернення з заявою про встановлення факту смерті особи
на тимчасово окупованих територіях України»
проекту Закону «Про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з
катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або
покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження
інституту пенітенціарних суддів»;
проекту закону щодо внесення змін до статті 20 Закону України «Про
відпустки» щодо усунення дискримінації»;
проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих
осіб.
Різне

