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ПРОЕКТ 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

22 листопада 2021 р. о 11 год. 00 хв. 

(у режимі відеоконференції) 

м. Харків вул. Пушкінська, 84А (навчально-бібліотечний комплекс) 

 
 

 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, 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. 
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Доповідає: народний депутат України Світлична Ю.О. 

Співдоповідає: Голова Комітету Іонушас С.К. 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

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.  

Доповідає: народний депутат України Світлична Ю.О. 

Співдоповідає: Голова Комітету Іонушас С.К. 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

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.  

Доповідає: народний депутат України Дирдін М.Є. 

Співдоповідає: Голова Комітету Іонушас С.К. 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

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.  

Доповідає: народний депутат України Світлична Ю.О. 

Співдоповідає: Голова Комітету Іонушас С.К. 

Супроводження матеріалів – в.о. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

 3. Різне.  


