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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Протокол № 93                26.01.2022 року 

 

Про схвалення Рекомендацій за результатами позачергового виїзного 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності на тему: «Про стан правопорядку на території міста Харкова та 

Харківської області щодо забезпечення безпеки на дорогах. Проблеми 

правозастосування та напрямки удосконалення законодавчого 

забезпечення», що відбулося 22 листопада 2021 р. в м. Харків 

 

Комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні  

17 листопада 2021 року (протокол № 89) прийняв рішення про здійснення 

робочої поїздки членів Комітету до міста Харкова 22 листопада 2021 року, під 

час якої буде проведено позачергове засідання Комітету. 

Заслухавши та обговоривши виступи Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Іонушаса С. К. та народних депутатів України – 

членів Комітету, Генерального прокурора Венедіктової І.В., Міського голови м. 

Харків Терехова І.О., т.в.о. голови Харківської обласної державної адміністрації 

Скакуна О.Є., Голови Харківської обласної ради Єгорової-Луценко Т.П., радника 

Міністра внутрішніх справ України Геращенка А.Ю., першого заступника 

начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Білошицького О.Г., керівника 

Харківської обласної прокуратури Фільчакова О.В., начальник УПП в 

Харківській області ДПП Національної поліції України Стрижак А.О. та 

громадських організацій, представників адвокатури, експертного та наукового 

середовища та інших - 

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Схвалити Рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності за результатами позачергового виїзного 
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засідання на тему: «Про стан правопорядку на території міста Харкова та 

Харківської області щодо забезпечення безпеки на дорогах. Проблеми 

правозастосування та напрямки удосконалення законодавчого 

забезпечення», що відбулося 22 листопада 2021 р. у м. Харків (додаються). 

 

2. Надіслати зазначені Рекомендації до Міністерства внутрішніх справ 

України, Національної поліції України, Харківської обласної державної 

адміністрації, Харківської обласної ради та Харківської міської ради для 

виконання та врахування в роботі, та розмістити на офіційному веб-сайті 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності для 

ознайомлення експертного середовища, громадськості інших зацікавлених 

осіб. 

 

3. Контроль за виконанням Рекомендацій покладається на Комітет Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності. 

 

 

Голова Комітету              С. Іонушас  
 

 


