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18    листопада     2020 р. 
 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

13 год. 00 хв.     

 

Головує:  Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Присутні члени Комітету: Осадчук А.П., Іонушас С.К., Мамка Г.М., 

Михайлюк Г.О., Мінько С.А., Павлюк М.В., Алєксєєв С.О., Арешонков В.Ю., 

Бакумов О.С., Бужанський М.А., Галушко М.Л., Данілов В.Б., Дануца О.А. 

(долучився в ході засідання Комітету), Дмитрук А.Г., Захарченко В.В., Кива І.В., 

Куницький О.О., Колєв О.В., Медяник В.А., Неклюдов В.М., Устінова О.Ю., 

Яцик Ю.Г.  

 

Відсутні члени Комітету: Бородін В.В., Мамоян С.Ч. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Драп’ятий Б.Є., заступники керівника секретаріату Комітету                

Баранець В.А., Карчемська Т.М.; головні консультанти: Грицак П.А.,                 

Миколюк О.О., Чернієнко А.О., Плужник Л.М., Ільтьо Є.С., Булаш М.П., 

старший консультант: Диба О.А., консультант:  Трикіша А.І. 

 

Присутні: 

Народний депутат України - Павліш Павло Васильович 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – Геращенко А.Ю. 

Заступник директора ДНДЕКЦ МВС – Дубонос Костянтин Валентинович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Діяльність 

Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро 
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розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод 

громадянина». 

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у 

сфері безпеки дорожнього руху» (реєстр. № 2695). Друге читання. 

 3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо зміни строків накладення 

адміністративних стягнень за керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції» (реєстр. № 2455). Комітет головний. Перше читання. 

 4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами» 

(реєстр. № 2694). Друге читання. 

 5. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками 

дорожнього руху» (реєстр. № 2696). Друге читання. 

 6. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 127 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

пішоходів за порушення правил дорожнього руху» (реєстр. № 2697). Друге 

читання. 

 7. Про проект Закону України «Про державну реєстрацію геномної 

інформації людини» (реєстр. № 4265). Комітет головний. Перше читання. 

 8. Різне. 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 
І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Монастирського Д.А. про 

порядок денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на 

18 листопада 2020 року. 
 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати Заступник голови Комітету Павлюк М.В.  

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Куницький О.О., Медяник В.А., 

Бужанський М.А., Устінова О.Ю., Неклюдов В.М. 

 

 1. Пропозиція члена Комітету Куницького О.О.: перенести розгляд 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері 
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безпеки дорожнього руху» (реєстр. № 2695) на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – 7 

     “проти” – 6 

     “утрималось” – 8 

 

Пропозицію не підтримано.  

(Н.д. Дмитрук А.Г, Дануца О.А. не брали участі у голосуванні) 

 

2. Пропозиція Голови підкомітету Медяника В.А.: перенести розгляд 

проектів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами» 

(реєстр. № 2694), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього 

руху» (реєстр. № 2696) та «Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за 

порушення правил дорожнього руху» (реєстр. № 2697) на наступне засідання 

Комітету.  

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

18 листопада 2020 року із пропозиціями Голови підкомітету Медяника В.А. про 

перенесення розгляду проектів законів України за реєстраційними номерами 

2694, 2696 та 2697  на наступне засідання Комітету.  
 

Проголосовано:  “за” – 16 

     “проти” – 2 

     “утрималось” –  4 

 

(Н.д. Дануца О.А. не брав участі у голосуванні) 

 

(У голосуванні приймали участь 22 членів Комітету). 

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1) СЛУХАЛИ: Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на 

тему: «Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на 

Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і 

свобод громадянина». 

 

Доповів: Голова Комітету Монастирський Д.А. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Бужанський М.А.,                      

Павлюк М.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті на тему: 

«Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на 

Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і 

свобод громадянина». 

 

Проголосовано:  “за” – 17 

     “проти” – 2 

     “утрималось” – 4 
     

(У голосуванні приймали участь 23 членів Комітету).  

 

2) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (реєстр. № 2695). Друге 

читання. 

 

Доповів: н.д. Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

             головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Куницький О.О., Устінова О.Ю.,               

Медяник В.А., Мамка Г.М., Арешонков В.Ю., Неклюдов В.М., Геращенко А.Ю., 

Осадчук А.П., Монастирський Д.А., Бакумов О.С., Яцик Ю.Г., Павлюк М.В., 

Іонушас С.К., Захарченко В.В. 

 

Пропозиція Голови підкомітету Медяника В.А.: внести пропозиції та 

поправки від Комітету, зокрема, частину першу статті 35 Закону України «Про 

Національну поліцію»  доповнити пунктом 11 такого змісту: 

«11) якщо така зупинка здійснюється під час проведення профілактичних 

заходів, з метою огляду водіїв, з використанням спеціальних технічних засобів, 

для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

вживання лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

Проведення таких профілактичних заходів може здійснюватися у нічний час, із 

двадцять другої до восьмої години,  а також у святкові, вихідні дні та протягом 

наступного дня після таких днів». 

 

УХВАЛИЛИ:  1. Врахувати поправку від Комітету щодо внесення змін до 

частини першої статті 35 Закону України «Про Національну поліцію»: 

 

Проголосовано:  “за” – 12 
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     “проти” – 4 

     “утрималось” – 5 

     

(У голосуванні приймали участь 21 член Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Устінова О.Ю. не брали участі у голосуванні).  

 

Поправку враховано. 

 

2) Затвердити порівняльну таблицю до другого читання з врахованими та 

відхиленими поправками і пропозиціями та рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (реєстр. № 2695) у другому 

читанні та в цілому як Закон з пропозиціями від Комітету. 

 

 

Проголосовано:  “за” – 13 

     “проти” – 6 

     “утрималось” – 0 
     

(У голосуванні приймали участь 19 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Іонушас С.К., Кива І.В., Осадчук А.П. не брали участі у голосуванні).  

 

3) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо зміни строків накладення 

адміністративних стягнень за керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції» (реєстр. № 2455). Комітет головний. Перше читання. 

 

Доповів: н.д. Павліш П.В., Медяник В.А. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо зміни строків накладення 

адміністративних стягнень за керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції» (реєстр. № 2455) відхилити. 

 

Проголосовано:  “за” – 15 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 5 
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(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету. Н.д. Алєксєєв С.О., 

Іонушас С.К., Кива І.В. не брали участі у голосуванні та подальшому засіданні 

Комітету). 

 

4) СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про державну реєстрацію 

геномної інформації людини» (реєстр. № 4265). Комітет головний. Перше 

читання. 
 

Доповіли: н.д. Бакумов О.С., Павлюк М.В. 

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

   

  В обговоренні взяли участь: н.д. Мамка Г.М., Устінова О.Ю.,                      

Осадчук А.П., Бужанський М.А., Дубонос К.В.,  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» 

(реєстр. № 4265) в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 16 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 2 

     

(У голосуванні приймали участь 18 член Комітету. Н.д. Галушко М.Л., 

Устінова О.Ю. не брали участі у голосуванні). 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський  

Секретар Комітету       С. Мінько 

Заступник голови Комітету     М. Павлюк 

 
 


