
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 20 січня 2021 р. № 63/6 

 

 
Щодо проекту Закону про державну 

реєстрацію геномної інформації людини 

(реєстр № 4265) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

відповідно до предметів відання розглянув проект Закону про державну 

реєстрацію геномної інформації людини (реєстр № 4265 від 26.10.2020 р.), 

поданий народними депутатами України Бакумовим О.С., Монастирським Д.А., 

Медяником В.А. та іншими народними депутатами України, і відмічає. 

Відповідно до пояснювальної записки, метою прийняття законопроекту є 

законодавче врегулювання процесів створення і функціонування обліку 

геномної інформації людини в Україні та удосконалення роботи правоохоронних 

органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів 

проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості особи, а також 

інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації 

невпізнаних трупів. 

Проектом Закону передбачено врегулювання як обов’язкової державної, 

так і добровільної реєстрації геномної інформації людини, чітко визначено 

категорії осіб, які підлягають обов’язковій реєстрації: 

особи, притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних 

злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, 

щодо яких обрано запобіжний захід; 

особи, які вчинили злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, 

статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані примусові 

заходи медичного характеру; 

особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, 

статевої свободи, статевої недоторканості особи; 

особи, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі 

або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо 

тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи 

і статевої недоторканості особи; 

невпізнані трупи; 

особи, зниклі безвісти; 
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близькі родичі осіб, зниклих безвісти. 

Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, 

висловило щодо його змісту ряд зауважень. Зокрема, зазначило, що вимога щодо 

обов’язкового відбору біологічного матеріалу для державної реєстрації геномної 

інформації військовослужбовців не в повній мірі узгоджується з приписами 

Конституції України та міжнародно-правовими актами, а також суперечить 

задекларованим у ст. 3 проекту принципам загальновизнаних прав і свобод 

людини і громадянина та гуманізму. Приписи законопроекту потребують 

узгодження також зі ст.ст. 5, 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, якими гарантується захист прав людини на свободу та 

особисту недоторканність, прав на повагу приватного і сімейного життя. 

Відповідно до узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління, законопроект потребує доопрацювання. 

Комітет зазначає, що відповідно до Постанови Верховної Ради України  

від 29.08.2019 р. № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і предмети відання 

комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», зміст проекту Закону 

про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр № 4265)  

не стосується предметів відання Комітету. 

 

За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Запропонувати Комітету з питань правоохоронної діяльності самостійно 

визначитись щодо проекту Закону про державну реєстрацію геномної інформації 

людини (реєстр № 4265 від 26.10.2020 р.), поданого народними депутатами 

України Бакумовим О.С., Монастирським Д.А., Медяником В.А. та іншими 

народними депутатами України. 

 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

 

 

Голова Комітету                                                          О. БОНДАРЕНКО 


