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Шановний Сергію Костянтиновичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 
1 березня 2023 року (протокол № 76), розглянув проект Закону України про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстр. № 9036 
від 20.02.2023, поданий Кабінетом Міністрів України (далі - законопроект).

Мета законопроекту: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, які мають дітей, в частині пом’якшення відповідальності за 
вчинення адміністративних правопорушень та не застосування до них 
адміністративного арешту.                                                         

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Зокрема:

частину другу статті 32 Кодексу викласти у такій редакції: 
«Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, 
що мають дітей віком до одного року, до осіб, які самостійно виховують дітей 
віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до осіб 
з інвалідністю першої і другої груп»;

внести зміни до частини першої статті 34 Кодексу, спрямовані на 
пом’якшення відповідальності як жінок, так і чоловіків за вчинення 
адміністративного правопорушення, доповнивши її такими позиціями: 

«6) вчинення правопорушення жінкою, яка самостійно виховує дитину 
віком до одного року;



    7)  вчинення правопорушення чоловіком, який самостійно виховує 
дитину віком до одного року».

Під час обговорення проекту Закону в межах предметів відання 
Комітету народними депутатами України зазначалося, що згідно частини 
другої статті 32 КУпАП в редакції законопроекту: «Адміністративний арешт 
не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком 
до одного року, до осіб, які самостійно виховують дітей віком до 
дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до осіб з 
інвалідністю першої і другої груп.». 

При цьому, відповідно до чинної редакції статті 32 «Адміністративний 
арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що мають 
дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, 
до осіб з інвалідністю першої і другої груп.». 

Отже, законопроектом пропонується не застосовувати адміністративний 
арешт до осіб, які самостійно виховують дітей віком до дванадцяти років, в 
той час як наразі чинна норма стосується усіх жінок, що мають дітей віком 
до дванадцяти років (незалежно від того, виховують вони дитину самостійно 
чи спільно з батьком).

В даному контексті слід зазначити, що відповідно до частини третьої 
статті 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні  змін 
до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод.

Також зверталась увага на неузгодженість положень пункту 5 частини 
першої статті 34 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
запропонованого Урядом нового пункту 6 цієї ж статті. 

Водночас, наголошувалось на актуальності законопроекту та його 
позитивному впливі на інтереси жінок та чоловіків, які виховують дітей.

Враховуючи зазначене, 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 
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстр. 
№9036 від 20.02.2023, поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 
розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Голова Комітету                                                            А. ЗАДОРОЖНИЙ


