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     22   листопада    2021 року 
 

 

у режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM 

11 год. 00 хв.,    

м. Харків вул. Пушкінська, 84А 

(навчально-бібліотечний комплекс)  

 

 

Головує:  Голова Комітету Іонушас С.К. 

 

Присутні члени Комітету: Мамка Г.М., Павлюк М.В., Медяник В.А., 

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

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

Захарченко В.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамоян С.Ч., Неклюдов В.М., 

Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г. 

 

Відсутні члени Комітету: Осадчук А.П., Дмитрук А.Г., Кива І.В. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: в.о. керівника 

секретаріату Комітету Баранець В.А., головний консультант Ільтьо Є.С. 

 

Запрошені: 

1. СВІТЛИЧНА Юлія Олександрівна, народний депутат України 

2. ДИРДІН Максим Євгенович, народний депутат України 

3. ТЕРЕХОВ Ігор Олександрович, Міський голова м. Харків 

4. СКАКУН Олександр Євгенович, т.в.о. голови Харківської обласної 

державної адміністрації          

5. БЕЛЯВЦЕВА Вікторія Володимирівна Керівник апарату обласної 

державної адміністрації   

6. ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО Тетяна Петрівна, Голова Харківської обласної 

ради 
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7. МОНАСТИРСЬКИЙ Денис Анатолійович, Міністр внутрішніх справ 

України 

8. ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна, Генеральний прокурор 

9. МАНЬКОВСЬКИЙ Денис Володимирович, Директор Територіального 

управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 

Полтаві 

10. ПЕРЛІН Станіслав Ігорович, начальник ГУНП в Харківській області 

11. БІЛОШИЦЬКИЙ Олексій Георгійович, Перший заступник начальника 

Департаменту патрульної поліції НПУ 

12. ФІЛЬЧАКОВ Олександр Васильович, Керівник Харківської обласної 

прокуратури 

13. ГРОШЕВА Олена Юріївна, Голова Харківського апеляційного суду                                                                

14. ГЕТЬМАН Анатолій Павлович, Ректор Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого  

15. СОКУРЕНКО Валерій Васильович, Ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Присутні: 

1. КІНЗБУРСЬКА Вікторія Олександрівна, народний депутат України 

1. МЕЗЕНЦЕВА Марія Сергіївна, народний депутат України 

2. ДИРДІН Максим Євгенович, народний депутат України (у режимі 

відеоконференції) 

3. ТЕРЕХОВ Ігор Олександрович, Міський голова м. Харків 

4. СКАКУН Олександр Євгенович, т.в.о. голови Харківської обласної 

державної адміністрації          

5. ХАРНАМ Михайло Володимирович - заступник голови Харківської 

обласної державної адміністрації        

6. БЕЛЯВЦЕВА Вікторія Володимирівна - Керівник апарату обласної 

державної адміністрації   

7. ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО Тетяна Петрівна, Голова Харківської обласної 

ради 

8. ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна, Генеральний прокурор (у режимі 

відеоконференції) 

9. ГЕРАЩЕНКО Антон Юрійович, радник Міністра внутрішніх справ 

України 

10. МАНЬКОВСЬКИЙ Денис Володимирович, Директор Територіального 

управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 

Полтаві 

11. ПЕРЛІН Станіслав Ігорович, начальник ГУНП в Харківській області 

12. ЧИЖ Сергій Анатолійович, заступник начальника – начальник 

слідчого управління ГУНП в Харківській області 

13. ДАВИДЕНКО В’ячеслав Віталійович, заступник начальника – 

начальник кримінальної поліції ГУНП в Харківській області 
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14. ГУЗЬ Віталій Анатолійович, заступник начальника ГУНП в 

Харківській області 

15. ЧОВПАН Сергій Григорович, заступник начальника ГУНП в 

Харківській області 

16. МАСЛІЙ Євген Дмитрович, начальник УОАЗОР ГУНП в Харківській 

області 

17. УМНІКОВ Олександр Валерійович, начальник відділу розслідування 

злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Харківській області 

18. БІЛОШИЦЬКИЙ Олексій Георгійович, Перший заступник начальника 

Департаменту патрульної поліції НПУ (у режимі відеоконференції) 

19. РЯЗАНОВ Антон Володимирович, Т.в.о. начальника Департаменту 

головної інспекції 

20. Стрижак Альона Олегівна, начальник УПП в Харківській області ДПП 

Національної поліції України 

21. ФІЛЬЧАКОВ Олександр Васильович, Керівник Харківської обласної 

прокуратури 

22. ЛИМАР Володимир Леонідович, перший заступник керівника 

Харківської обласної прокуратури 

23. СУЗИЙ Олександр Анатолійович, заступник керівника Харківської 

обласної прокуратури 

24. ЧУБ Ігор Миколайович, начальник управління нагляду за 

додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 

ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, 

Харківської обласної прокуратури 

25. ЖМУТСЬКИЙ Андрій Станіславович, начальник другого відділу 

процесуального керівництва та підтримання публічного 

обвинувачення управління нагляду за додержанням законів 

Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 

організованою та транснаціональною злочинністю, Харківської 

обласної прокуратури 

26. СЕМЕНЕЦЬ Юлія Віталіївна, начальник відділу організаційно-

методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів 

у сфері протидії злочинності управління нагляду за додержанням 

законів Національною поліцією України та органами, які ведуть 

боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, 

Харківської обласної прокуратури 

27. ГРОШЕВА Олена Юріївна, Голова Харківського апеляційного суду                                                                

28. ГЕТЬМАН Анатолій Павлович, Ректор Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого  

29. ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович, завідувач кафедри 

кримінального права №1 

30. СОКУРЕНКО Валерій Васильович, Ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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31. ГАЦЕЛЮК Віталій Олександрович, Національний менеджер програм 

з питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

32. ФРАНК АРНОЛЬДС, старший радник/тренер із загальних питань 

правоохоронної діяльності (Німеччина) 

33. ЛЕВИЦЬКИЙ Максим, експерт з тренінгів 

34. АЛЕКСЄЄВ Андрій Ігорович, Начальник Служби автомобільних доріг 

у Харківській області   

35. ТУРЧЕНКО Ігор Вікторович, директор Державного підприємства 

"Дороги Харківщини"       

36. КУЗНЄЦОВА Єлизавета, експерт 

37. НЕМІЧЕВ Костянтин, Громадська рада при Харківській державній 

адміністрації 

38. САПРОНОВ Юрій Анатолійович, представник громадськості     

39. СТЕЦЕНКО Андрій Андрійович, адвокат 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Про стан правопорядку на території міста Харкова та Харківської області 

щодо забезпечення безпеки на дорогах. Проблеми правозастосування та 

напрямки удосконалення законодавчого забезпечення. 

- стан правопорядку на території міста Харкова та Харківської області 

щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Проблемні питання процесуального керівництва у кримінальних провадженнях 

цієї категорії та шляхи їх вирішення;  

- забезпечення безпеки дорожнього руху та умов експлуатації транспорту  

на дорогах міста Харкова та Харківської області, заходи, у тому числі 

профілактичні, вжиті органами Національної поліції України та органами 

місцевого самоврядування з метою дотримання правил дорожнього руху всіма 

учасниками дорожнього руху (стан досудового розслідування резонансних 

злочинів, пов’язаних з порушеннями правил безпеки дорожнього руху особами, 

які керують транспортними засобами в стані сп’яніння; стан проведення 

профілактичних заходів щодо безпеки на дорогах, їх результати та заплановані 

правоохоронними органами додаткові заходи);  

- стан взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 

Національної поліції України щодо забезпечення належних умов дорожнього 

руху та експлуатації транспорту; заходи, що вживаються органами місцевого 

самоврядування задля забезпечення безпеки на дорогах, належних умов 

експлуатації дорожнього покриття, об’єктів дорожньої інфраструктури та 

транспортних засобів; 

- стан та проблемні питання судового розгляду справ щодо порушень 

правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами; 

- обговорення законодавчих ініціатив щодо створення безпечних умов  

для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров’я громадян, 
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підвищення відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

2. Про включення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 

України IX скликання 

Проекту Закону про внесення змін до статей 286 та 286-1 Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки 

дорожнього руху, що спричинило загибель людей (реєстр. № 6240), поданий 

народним депутатом України Світличною Ю.О. Комітет головний. Перше 

читання. 

Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

терміну позбавлення права керувати транспортними засобами (реєстр. № 6278), 

поданий народним депутатом України Світличною Ю.О. Комітет головний. 

Перше читання.  

Проекту Закону про внесення змін до статей 286 та 286-1 Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки 

дорожнього руху (реєстр. № 6240-1), поданий народними депутатами України 

Дирдіним М.Є, Михайлюк Г.О. та іншими. Комітет головний. Перше читання.  

Проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України  

щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту (реєстр. № 6240-2), поданий народними 

депутатами України Світличною Ю.О., Іонушасом С.К. та іншими. Комітет 

головний. Перше читання. 

 3. Різне.  

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Іонушаса С.К. про порядок 

денний засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності на                        

22 листопада 2021 року. 

 

Доповів: Голова Комітету Іонушас С.К. 

 

Голова Комітету зазначив, що підрахунок голосів під час голосування на 

засіданні Комітету буде здійснювати Заступник голови Комітету Медяник В.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету на                       

22 листопада 2021 року.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
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(У голосуванні приймали участь 20 членів Комітету). 

 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

 1) СЛУХАЛИ: Про стан правопорядку на території міста Харкова та 

Харківської області щодо забезпечення безпеки на дорогах. Проблеми 

правозастосування та напрямки удосконалення законодавчого забезпечення. 

- стан правопорядку на території міста Харкова та Харківської області 

щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Проблемні питання процесуального керівництва у кримінальних провадженнях 

цієї категорії та шляхи їх вирішення;  

- забезпечення безпеки дорожнього руху та умов експлуатації транспорту  

на дорогах міста Харкова та Харківської області, заходи, у тому числі 

профілактичні, вжиті органами Національної поліції України та органами 

місцевого самоврядування з метою дотримання правил дорожнього руху всіма 

учасниками дорожнього руху (стан досудового розслідування резонансних 

злочинів, пов’язаних з порушеннями правил безпеки дорожнього руху особами, 

які керують транспортними засобами в стані сп’яніння; стан проведення 

профілактичних заходів щодо безпеки на дорогах, їх результати та заплановані 

правоохоронними органами додаткові заходи);  

- стан взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 

Національної поліції України щодо забезпечення належних умов дорожнього 

руху та експлуатації транспорту; заходи, що вживаються органами місцевого 

самоврядування задля забезпечення безпеки на дорогах, належних умов 

експлуатації дорожнього покриття, об’єктів дорожньої інфраструктури та 

транспортних засобів; 

- стан та проблемні питання судового розгляду справ щодо порушень 

правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами; 

- обговорення законодавчих ініціатив щодо створення безпечних умов  

для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров’я громадян, 

підвищення відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

 

 Доповіли:  

 Фільчаков Олександр Васильович, Керівник Харківської обласної 

прокуратури,  

 Перлін Станіслав Ігорович, начальник ГУНП в Харківській області, 

 Білошицький Олексій Георгійович, Перший заступник начальника 

Департаменту патрульної поліції НПУ,  

 Геращенко Антон Юрійович, радник Міністра внутрішніх справ України, 

 Стрижак Альона Олегівна, начальник УПП в Харківській області ДПП 

Національної поліції України,  

 Грошева Олена Юріївна, Голова Харківського апеляційного суду,  
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 Стеценко Андрій Андрійович, адвокат,  

 Сапронов Юрій Анатолійович, представник громадськості   

 Немічев Костянтин, Громадська рада 

   

Народний депутат України – член Комітету Устінова О.Ю. озвучила 

інформацію, що з метою впровадження в Україні ефективної системи 

автоматичної фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху в межах населених пунктів на розгляд Верховної Ради 

України колективом народних депутатів України внесено проект Закону України 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо порядку розподілу 

надходжень від правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів»  

(реєстр. № 4606), яким пропонується установити, що 50 відсотків надходжень від 

адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в 

межах відповідного населеного пункту спрямовуватимуться до доходів 

відповідного місцевого бюджету. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Бакумов О.С., н.д. Мамка Г.М.,  

н.д. Куницький О.О., Яцик Ю.Г., Стрижак А.О. начальник УПП в Харківській 

області ДПП НПУ, Геращенко А.Ю. радник Міністра внутрішніх справ України,  

н.д. Устінова О.Ю., Грошева О.Ю. Голова Харківського апеляційного суду, 

Терехов І.О. Міський голова м. Харків, Єгорова-Луценко Т.П. Голова 

Харківської обласної ради, Фільчаков О.В. Керівник Харківської обласної 

прокуратури, Білошицький О.Г. Перший заступник начальника Департаменту 

патрульної поліції НПУ, н.д. Медяник В.А., Михайлюк Г.О., Неклюдов В.М. 

 

Інформацію заслухано. 

 

 2) СЛУХАЛИ: Про проекти законів для включення до порядку денного 

шостої сесії Верховної Ради України IX скликання:  

- про внесення змін до статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього 

руху, що спричинило загибель людей (реєстр. № 6240); 

- про внесення змін до статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього 

руху (реєстр. № 6240-1); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу України  

щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту (реєстр. № 6240-2); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо терміну 

позбавлення права керувати транспортними засобами (реєстр. № 6278). 
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Доповідає: Голова Комітету – Іонушас Сергій Костянтинович, н.д. Дирдін 

Максим Євгенович. 

 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді включити до порядку 

денного шостої сесії Верховної Ради України IХ скликання проекти законів 

реєстр. № 6240, 6240-1, 6240-2, 6278. 

 

Проголосовано:           “за” – 17 

    “проти” – 0 

    “утрималось” – 1 

 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 

 

3) Різне. 

 

3.1 Голова Комітету Іонушас С.К. поінформував членів Комітету про 

неприпустимість намагання врегулювати питання підслідності кримінальних 

проваджень в проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових 

засад діяльності Служби безпеки України» (реєстр. № 3196-д) та застосування 

передбаченої статтею 1191 Регламенту Верховної Ради України особливої 

процедури розгляду в другому читанні до зазначеного законопроекту. 

 

 Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Комітету  

 Баранець В.А. 

 

ВИРІШИЛИ: Звернутись з листом до Голови Верховної Ради України та 

голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України про необхідність 

дотримання вимог законодавства щодо процедури внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та недопущення застосування 

передбаченої статтею 1191 Регламенту Верховної Ради України особливої 

процедури розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення 

організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України»  

(реєстр. № 3196-д). 

 

Проголосовано:  “ЗА” – ОДНОГОЛОСНО 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
 

(У голосуванні приймали участь 18 членів Комітету) 
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3.2 Член Комітету Устінова О.Ю. запропонувала звернутися до Комітету з 

питань бюджету щодо розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо порядку розподілу надходжень від 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі в межах населених пунктів» (реєстр. № 4606). 

3.3 Заступник голови Комітету Медяник В.А. запропонував членам 

Комітету звернутись до голів депутатських фракцій з пропозицією підтримати 

зміни до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» (реєстр. № 6062) в частині підвищення видатків на правоохоронні 

органи.  

3.4 Заступник голови Комітету Медяник В.А. поінформував присутніх, що 

народними депутатами України та окремими членами Комітету зареєстрований 

проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та 

працівників правоохоронних органів» (реєстр. № 5050-1), яким пропонується 

запровадити адміністративну відповідальність за образу поліцейських, 

працівників Державної прикордонної служби України при виконанні ними своїх 

службових обов'язків, а так само членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону, під час залучення їх до охорони 

громадського порядку. 

3.5 Член Комітету Куницький О.О. повторно звернувся з пропозицією про 

включення до порядку денного засідання Комітету проекту Закону України «про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі 

суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів» (реєстр. № 5798). 

3.6 Голова Комітету Іонушас С.К. звернувся до народних депутатів 

України – членів Комітету, зокрема до заступників голови Комітету  

Медяника В.А. та Михайлюк Г.О. з пропозицією опрацювати законодавчі зміни, 

які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил 

дорожнього руху. 

 

Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

Голова Комітету        C. Іонушас  

 

 

Секретар Комітету       С. Мінько 

 

 

  Заступник голови Комітету      В. Медяник  
 


