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Шановний Миколо Миколайовичу!

За дорученням Голови Верховної Ради України в Комітеті з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, в межах предметів 
відання, опрацьовано звернення Рівненської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
врегулювання ситуації, що склалась в Україні у зв’язку з хвилею 
терористичних актів, вбивств та смертями на українських дорогах внаслідок 
ДТП.

За результатами повідомляємо наступне.
Відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 

Верховна Рада відповідно до частини четвертої статті 89 Конституції України 
може утворювати тимчасові слідчі комісії. Пропозиції щодо кількісного та 
персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій 
формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк 
з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) 
утворення тимчасової слідчої комісії.

Народні депутати України-члени Комітету поділяють стурбованість 
депутатів Рівненської обласної ради з ситуацією, що склалась в Україні у 
зв’язку з хвилею терористичних актів, вбивств та ситуацією у сфері безпеки 
дорожнього руху. Комітет постійно вживає всіх можливих, в межах 
компетенції, заходів реагування, зокрема шляхом внесення відповідних змін 
законодавства та виконання контрольної функції.

Також повідомляємо, що проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах 
(реєст. № 7064 від 04.09.2017 року) перебуває на розгляді в Комітеті з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та буде розглянутий на 
засіданні Комітету після надходження відповідного висновку Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України у
встановлений законодавством термін. ......................Р Р ^
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Також принагідно повідомляємо Вам, що наведена у зверненні 
інформація в Комітеті опрацьована та доведена до відома народних депутатів 
України-членів Комітету, які як суб’єкти права законодавчої ініціативи 
прийматимуть остаточне рішення щодо необхідності її врахування в 
законотворчій діяльності.

З повагою

Перший заступник ^

Голови Комітету М.П. Паламарчук



Керівник Апарату 
Адміністрації Президента України

о? т и  № п-ь-мі5-і
На № 01/05-701р від 14.12.2017

Голові Рівненської обласної ради
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Шановний пане Драганчук!

Повідомляємо, що Ваше звернення із рішенням Рівненської обласної 
ради від 01.12.2017 № 817 стосовно врегулювання ситуації, яка склалася в 
Україні у зв’язку із терористичними актами, вбивствами та смертями на 
дорогах внаслідок дорожньо-транспортних пригод, надіслано для розгляду 
згідно з компетенцією до Національної поліції України, яка поінформує Вас 
про результати.

З повагою
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