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Шановний Сергію Костянтиновичу!
Комітет Верховної Ради України 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 (далі – Комітет) на своєму засіданні,
проведеному 8 квітня 2022 року (протокол № 53), розглянув проект Закону
України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, реєстр. № 7245 від 02.04.2022 року, поданий Кабінетом
Міністрів України (далі – законопроект реєстр. №7245).
Вказаний законопроект є похідним від проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих
безвісти", реєстр. № 7244 від 02.04.2022 року, поданого Кабінетом Міністрів
України (далі - законопроект реєстр. № 7244), з підготовки і попереднього
розгляду якого Комітет визначено головним.
Враховуючи, що на своєму засіданні 8 квітня 2022 року Комітет ухвалив
рішення щодо законопроекту реєстр. № 7244, яким рекомендував Верховній
Раді України включити його до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу та в цілому, народними депутатами України - членами
Комітету вказано на актуальність законопроекту реєстр. № 7245. Водночас, з
метою належної реалізації норм вказаного проекту Закону, для досягнення
поставлених ним цілей було зазначено щодо необхідності внесення змін до
відповідних статей КУпАП в частині визначення суб’єкта, який розглядатиме
відповідні справи, передбачені ст. 18851, оскільки Уповноважений з питань

осіб, зниклих безвісти за особливих обставин наділяється виключно
повноваженнями
зі
складання
протоколів
про
адміністративні
правопорушення, а не з їх розгляду.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: звернутися до
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
реєстр. № 7245 від 02.04.2022 р., поданий Кабінетом Міністрів України, за
наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому.
Голова Комітету
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