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Шановний Денисе Анатолійовичу!

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин на своєму засіданні 27 січня 2021 року (Протокол № 24) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері 
міграції (реєстр. № 4411 від 20.11.2020), поданий Кабінетом Міністрів України.

В межах предмету відання Комітет загалом підтримав доцільність 
посилення адміністративної відповідальності за порушення особами 
міграційного законодавства. 

Водночас члени Комітету зауважили, що, з-поміж іншого, проектом 
запропоновані зміни до низки статей Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (статті 262, 263, 221) якими визначаються органи охорони 
державного кордону правомочними здійснювати адміністративне затримання 
за вчинення пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки, строк 
адміністративного затримання за пропаганду георгіївської (гвардійської) 
стрічки, повноваження суддів районних, районних у місті, міських чи 
міськрайонних судів розглядати справи про адміністративні правопорушення, 
пов’язані із пропагандою георгіївської (гвардійської) стрічки. На думку 
Комітету, такий вид правопорушення як пропаганда георгіївської (гвардійської) 
стрічки не стосується вдосконалення законодавства у сфері міграції, що є метою 
даного законопроекту, а отже виходить за межі його правового регулювання. 
На це  у своєму висновку звертає увагу  і Головне науково-експертне управління 
Апарату Верховної Ради України. З огляду на викладене, проект потребуватиме 
доопрацювання.

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
головного Комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією 
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
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вдосконалення законодавства у сфері міграції, реєстр.  № 4411 від 20.11.2020, 
поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому 
читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

З повагою
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