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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1

Проєкт

2

вноситься народними депутатами України

3

Монастирським Д.А.

4

та ін.

5
6

Висновки, обґрунтування

Проєкт

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правила відбування
адміністративного арешту

7

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Павлюк М. В. (р.к. №98)
В назві проекту Закону слово «правила»
виключити.
-2- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Доповнити проєкт Закону преамбулою
такого змісту:
«Цей Закон визначає порядок поміщення
особи до ізолятора тимчасового тримання,
призупинення та закінчення відбування
адміністративного арешту, права та обов’язки
заарештованих осіб та працівників ізолятора
тимчасового тримання, основні вимоги до
матеріально-побутового
та
медичного
забезпечення заарештованих осіб.»

Враховано

Враховано

Про відбування адміністративного
арешту
Цей Закон визначає порядок поміщення
особи до ізолятора тимчасового тримання,
призупинення та закінчення відбування
адміністративного арешту, права та обов’язки
заарештованих осіб та працівників ізолятора
тимчасового тримання, основні вимоги до
матеріально-побутового
та
медичного
забезпечення заарештованих осіб.

8

РОЗДІЛ І

РОЗДІЛ І

9

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

10
11

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни
вживаються в такому значенні:

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

12

1) заарештована особа – фізична особа, яка
відбуває адміністративне стягнення у виді
адміністративного арешту;
2) ізолятор тимчасового тримання –
структурний
підрозділ
територіального
органу поліції, у якому утримуються
заарештовані особи та інші особи відповідно
до законодавства України;

13

14

3) привід – примусове супроводження
особи до ізолятора тимчасового тримання для
відбування адміністративного стягнення у
виді адміністративного арешту.

Пропозиції та поправки до проекту

-3- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
В абзаці третьому частини першої статті 1
та частині другій статті 2 проекту слова
«законодавства України» замінити словом
«закону».
-4- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)
Пункт третій частини першої статті 1
викласти в наступній редакції:
«3) привід – примусове супроводження
особи, до якої він застосовується, особою, яка
виконує ухвалу про здійснення приводу, до
ізолятора
тимчасового
тримання
для
відбування адміністративного стягнення у
виді адміністративного арешту.»
-5- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

заарештована особа – фізична особа, яка
відбуває адміністративне стягнення у виді
адміністративного арешту;
ізолятор
тимчасового
тримання
–
структурний
підрозділ
територіального
органу поліції, в якому утримуються
заарештовані особи та інші особи відповідно
до закону.

Відхилено

Враховано

Виключити
-6- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Пункт 3 частини 1 статті 1 викласти у такій
редакції:
«3) привід – примусове супроводження
особи на підставі рішення суду до ізолятора
тимчасового тримання для відбування
адміністративного
стягнення
у
виді
адміністративного арешту.»
-7- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Пункт 3 частини 1 статті 1 виключити.
15

16
17

2. Інші терміни використовуються в цьому
Законі в значенні, наведеному в Кодексі
України
про
адміністративні
правопорушення, Законі України «Про
Національну поліцію».
Стаття 2. Сфера дії Закону

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі
у значеннях, наведених у Кодексі України про
адміністративні правопорушення, Законі
України «Про Національну поліцію».

1. Дія цього Закону поширюється на
відносини, пов’язані з відбуванням особою

1. Дія цього Закону поширюється на
відносини, пов’язані з відбуванням особою

Стаття 2. Сфера дії Закону

2

№

18

19

Редакція, прийнята в першому читанні

адміністративного
арешту
як
виду
адміністративного стягнення.
2. Дія цього Закону не поширюється на
відносини, що виникають під час утримання в
ізоляторах тимчасового тримання інших
категорій осіб відповідно до законодавства
України.
Стаття
3.
Принципи
відбування
адміністративного арешту
1. Відбування адміністративного арешту
здійснюється на принципах верховенства
права, законності, поваги до прав і свобод
людини, недискримінації, справедливості,
гуманізму та не може поєднуватися з
діяннями, що завдають фізичних чи
моральних страждань або принижують
людську гідність.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

адміністративного
арешту
як
виду
адміністративного стягнення.
2. Дія цього Закону не поширюється на
відносини, що виникають під час утримання в
ізоляторах тимчасового тримання інших
категорій осіб відповідно до закону.

-8- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 1 статті 3 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Дії
працівників
поліції
щодо
заарештованих осіб несумісні з тортурами або
іншими формами нелюдського поводження.
Ніякі
обставини
не
можуть
бути
виправданням для застосування тортур чи
інших жорстоких дій, що принижують
гідність людини.»
-9- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

22

2. Не допускається прояв дискримінації
заарештованих осіб за будь-якою ознакою, а
так само надання пільг чи інших переваг.
-10- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано частково

23

У статті 3:
1) У частині першій слово і символ
«недискримінації,» виключити.
2) Частину другу виключити.
-11- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

20

21

2. Не допускається проявів дискримінації
за будь-якою ознакою та надання пільг чи
переваг.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття
3.
Принципи
відбування
адміністративного арешту
1. Відбування адміністративного арешту
здійснюється на принципах верховенства
права, законності, поваги до прав і свобод
людини, недискримінації, справедливості,
гуманізму та не може поєднуватися з
діяннями, що завдають фізичних чи
моральних страждань або принижують
людську гідність.

Частину другу статті 3 законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
У ст. 3 проекту визначений такий принцип
відбування адміністративного арешту, як
недискримінація. У свою чергу, в ч. 2 ст. 3
проекту зазначається, що «не допускається
проявів дискримінації забудь-якою ознакою
та надання пільг чи переваг», що є
деталізацією принципу недискримінації та
виглядає зайвим.

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-12- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Частину 2 статті 3 викласти у такій
редакції:
«2. Недопускається проявів дискримінації
забудь-якою ознакою та надання пільг чи
переваг для заарештованих осіб.»
24
25

26

27

Стаття 4. Особливості правового статусу
заарештованих осіб
1. Громадяни України, які відбувають
адміністративний
арешт,
користуються
правами і свободами, установленими для них
законодавством України, з обмеженнями,
передбаченими цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами.
2. Правове становище іноземців і осіб без
громадянства,
які
відбувають
адміністративний
арешт,
визначається
законодавством України, що передбачає права
і обов’язки визначених осіб під час
перебування їх на території України, з
обмеженнями, які встановлені цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
3. Режим в ізоляторах тимчасового
тримання
визначається
Правилами
внутрішнього
розпорядку,
які
затверджуються Міністерством внутрішніх
справ України.

-13- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У статті 4 проекту:
у частинах першій і другій слово
«законодавством»
замінити
словом
«законами», а слова «та іншими нормативноправовими актами» виключити.
Частину третю виключити.

Враховано

Стаття 4. Особливості правового статусу
заарештованих осіб
1. Громадяни України, які відбувають
адміністративний
арешт,
користуються
правами і свободами, установленими для них
законами
України,
з
обмеженнями,
передбаченими цим Законом.

2. Правове становище іноземців і осіб без
громадянства,
які
відбувають
адміністративний
арешт,
визначається
законами України, що встановлюють права і
обов’язки зазначених осіб під час перебування
їх на території України, з обмеженнями,
передбаченими цим Законом.
-14- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

Частину третю статті 4 виключити.
-15- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 3 статті викласти утакій редакції:
«3. Режим в ізоляторах тимчасового
тримання
визначається
Правилами
внутрішнього розпорядку, якізатверджуються
Міністерством внутрішніх справ України та
ґрунтується
на
принципах
суворого
додержання законності, КонституціїУкраїни,
вимог
Загальної
декларації
прав
людини,Європейської конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, інших
міжнародних норм, а також стандартів
поводження з заарештованими.»

4

№

28
29

30

Редакція, прийнята в першому читанні

33

34

Висновки, обґрунтування

РОЗДІЛ ІІ

ПОМІЩЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
ОСІБ, ПІДДАНИХ
АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ, ДО
ІЗОЛЯТОРІВ
ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ
-16- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Павлюк М. В. (р.к. №98)
У
тексті
проекту
Закону
слова
«відокремлений
структурний
підрозділ
територіального органу поліції» у всіх
відмінках, замінити словами «орган поліції» у
відповідному відмінку.

Стаття 5. Порядок поміщення особи до
ізолятора тимчасового тримання
1. Особа не пізніше наступної доби з дня
набрання законної сили постановою судді
(суду)
про
застосування
до
неї
адміністративного
арешту
зобов’язана
самостійно прибути до відокремленого
структурного підрозділу територіального
органу поліції за зареєстрованим місцем її
проживання/ перебування для організації
відбування адміністративного арешту.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

РОЗДІЛ ІІ

ПОМІЩЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
ОСІБ, ПІДДАНИХ
АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ, ДО
ІЗОЛЯТОРІВ
ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ

31

32

Пропозиції та поправки до проекту

-17- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)
1. Особа не пізніше наступної доби, з дня
набрання законної сили постанови судді
(суду)
про
застосування
до
неї
адміністративного
арешту,
зобов’язана
самостійно прибути до органу поліції за
зареєстрованим місцем її проживання/
перебування для організації відбування
адміністративного арешту.
-18- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У статті 5 проекту: у частині першій слово
«організації» виключити;
в абзаці другому частини другої слова
«керівництво органу Національної поліції»
замінити словами «керівник відповідного
органу Національної поліції або особа, яка
виконує обов’язки керівника», та після слів
«до
суду
з»
доповнити
словом
«вмотивованим»;
у частині п’ятій після слів «у
приміщеннях» доповнити словами «ізолятора
тимчасового тримання».
-19- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

Враховано

Стаття 5. Порядок поміщення особи до
ізолятора тимчасового тримання
1. Особа не пізніше наступної доби з дня
набрання законної сили постановою судді
(суду)
про
застосування
до
неї
адміністративного
арешту
зобов’язана
самостійно прибути до органу Національної
поліції за зареєстрованим місцем її
проживання (перебування) для відбування
адміністративного арешту.

Враховано

Враховано

У разі якщо особа постійно проживає

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У
випадку
постійного
проживання/перебування такої особи в
іншому населеному пункті, вона має право
звернутись до органу поліції, за місцем свого
фактичного
проживання/перебування,
з
заявою про відбування адміністративного
арешту за місцем свого фактичного
проживання/перебування.
-20- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

36

Якщо така особа, в указаний строк, без
поважних причин, не з’явилася до органу
поліції або не повідомила про причини свого
неприбуття, вона підлягає адміністративному
затриманню, з метою забезпечення виконання
постанови про адміністративний арешт, в
порядку передбаченому Кодексом України
про адміністративні правопорушення.
-21- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Якщо така особа у зазначений строк без
поважних
причин
не
з’явилася
до
відповідного органу Національної поліції та
не повідомила про причини свого неприбуття,
вона підлягає адміністративному затриманню
з метою забезпечення виконання постанови
про адміністративний арешт у порядку,
передбаченому Кодексом України про
адміністративні правопорушення.

Враховано частково

37

Про
випадок
адміністративного
затримання особи, з метою виконання
постанови про адміністративний арешт, орган
поліції,
що
здійснив
адміністративне
затримання, повідомляє центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, в
порядку визначеному законом України "Про
безоплатну правову допомогу".
-22- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Про
випадок
адміністративного
затримання особи з метою виконання
постанови про адміністративний арешт орган
Національної
поліції,
що
здійснив
адміністративне затримання, повідомляє
центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.

Відхилено

2. Перед поміщенням особи до ізолятора
тимчасового тримання відповідний орган
Національної поліції забезпечує проведення
обов’язкового медичного огляду такої особи
лікарем закладу охорони здоров’я, що надає
послуги первинної медичної допомоги, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, з метою виявлення тілесних
ушкоджень, визначення стану здоров’я та
можливості
утримання
в
ізоляторі
тимчасового тримання.

35

Якщо така особа в указаний строк не
з’явилася до відокремленого структурного
підрозділу територіального органу поліції без
поважних причин або не повідомила про
причини свого неприбуття, до неї в порядку,
визначеному
Кодексом
України
про
адміністративні
правопорушення,
може
застосовуватися привід.

2. Перед поміщенням особи до ізолятора
тимчасового
тримання
відокремленим
структурним підрозділом територіального
органу поліції забезпечується проведення
обов’язкового медичного огляду цієї особи
лікарем закладу охорони здоров’я, який надає
послуги первинної медичної допомоги, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, з метою виявлення тілесних
ушкоджень, визначення стану її здоров’я та
можливості
утримання
в
ізоляторі
тимчасового тримання.

Абзац 1 частини 2 статті 5 викласти у такій
редакції:
«2. Перед поміщенням особи до ізолятора
тимчасового
тримання
відокремленим
структурним підрозділом територіального
органу поліції забезпечується проведення
обов’язкового медичного огляду цієї особи в
окремому приміщенні ізолятора тимчасового
тримання, що обладнаний медичними
засобами, лікарем закладу охорони здоров’я,
який надає послуги первинної медичної
допомоги, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, з метою виявлення

(перебуває) в іншому населеному пункті, вона
має право звернутися до органу Національної
поліції за місцем свого фактичного
проживання (перебування) із заявою про
відбування адміністративного арешту за
місцем свого фактичного проживання
(перебування).

6

№

38

Редакція, прийнята в першому читанні

У разі виявлення під час такого огляду
медичних протипоказань щодо поміщення
особи до ізолятора тимчасового тримання,
перелік яких визначається Міністерством
охорони здоров’я України, керівництво
відокремленого структурного підрозділу
територіального органу поліції звертається до
суду з клопотанням про відстрочку виконання
відповідної постанови на строк до одного
місяця.

Пропозиції та поправки до проекту

тілесних ушкоджень, визначення стану її
здоров’я та можливості утримання в ізоляторі
тимчасового тримання.»
-23- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

У абзаці другому частини другої статті 5
слова «на строк до одного місяця» замінити
словами «на строк, рекомендований лікарем,
що проводив такий огляд»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У разі виявлення під час медичного огляду
медичних протипоказань щодо поміщення
особи до ізолятора тимчасового тримання,
перелік яких визначається центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері
охорони
здоров’я,
керівник
відповідного органу Національної поліції або
особа, яка виконує обов'язки керівника,
звертається до суду з вмотивованим
клопотанням про відстрочення виконання
відповідної постанови.

39

-24- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

40

У абзаці другому частини другої статті 5
слова «до одного місяця» замінити словами «,
визначений лікарем, що проводив огляд».
-25- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

41

У статті 5:
1) у абзаці другому частини другої:після
слів «відповідної постанови на» доповнити
словами «рекомендований лікарем»; слова
«до одного місяця» виключити».
-26- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

42

У абзаці 2 частини 2 статті 5 слова «на
строк до одного місяця» виключити.
-27- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

3. Крім постанови судді (суду) про
застосування адміністративного арешту, що
набрала законної сили, орган Національної
поліції
за
місцем
відбування
адміністративного арешту додатково подає до
ізолятора тимчасового тримання документи
стосовно такої особи, перелік яких
визначається Міністерством внутрішніх справ
України.

Відхилено

4. При поміщенні особи до ізолятора

43

3. Крім постанови судді (суду) про
застосування адміністративного арешту, що
набрала законної сили, відокремлений
структурний
підрозділ
територіального
органу поліції за зареєстрованим місцем
проживання/ перебування особи, підданої
адміністративному арешту, додатково надає
до
ізолятора
тимчасового
тримання
документи, перелік яких визначається
Міністерством внутрішніх справ України.
4. При поміщенні особи до ізолятора

3. Крім постанови судді (суду) про
застосування адміністративного арешту, що
набрала законної сили, орган поліції, за
місцем відбування адміністративного арешту,
додатково надає до ізолятора тимчасового
тримання
документи,
перелік
яких
визначається Міністерством внутрішніх справ
України.
-28- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

7

№

44

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

тимчасового тримання проводиться її
особистий огляд у порядку, установленому
Міністерством внутрішніх справ України.

Частину 4 статті 5 доповнити новим
абзацом такого змісту: «Особистий огляд
повинен здійснюватися особою та в
присутності понятих однієї статі з особою,
щодо якої проводиться особистий огляд, з
застосуванням технічних засобів, що мають
функції відеозапису.»
-29- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

У частині п’ятій статті 5 Законопроекту
слово «поміщаються» замінити словом
«поміщуються», слово «тимчасово» замінити
словами «на період ізоляції».
-30- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано частково

Частину п’яту статті 5 викласти в
наступній редакції:
«5. В осіб, які поміщаються до ізолятора
тимчасового
тримання,
тимчасово
вилучаються цінні речі, документи, кошти, а
також предмети, не дозволені для зберігання в
приміщеннях
для
відбування
адміністративного арешту.
Факт вилучення цінних речей, документів,
коштів та інших предметів відображається у
протоколі, в якому перераховуються всі
предмети, які вилучаються, та щодо кожного
такого предмета повинні бути вказані точне
найменування, кількість та індивідуалізуючі
ознаки.
Протокол складається у двох примірниках,
один з яких вручається особі, у якої
проводилося вилучення.
Протокол підписується особою, яка
проводила вилучення, а також особою, у якої
проводилося вилучення.
Перелік заборонених для зберігання
предметів, порядок їх вилучення, зберігання
та повернення встановлюється Міністерством
внутрішніх справ України.»
-31- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано частково

5. В осіб, які поміщаються до ізолятора
тимчасового
тримання,
тимчасово
вилучаються цінні речі, документи, кошти, а
також предмети, не дозволені для зберігання в
приміщеннях
для
відбування
адміністративного
арешту.
Перелік
заборонених для зберігання предметів,
порядок їх вилучення, зберігання та
повернення встановлюється Міністерством
внутрішніх справ України.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тимчасового тримання проводиться її
особистий огляд у порядку, встановленому
Міністерством внутрішніх справ України.

5. В осіб, які поміщаються до ізолятора
тимчасового
тримання,
тимчасово
вилучаються цінні речі, документи, грошові
кошти, а також предмети, заборонені для
зберігання
у
приміщеннях
ізолятора
тимчасового тримання. Факт вилучення
цінних речей, документів, грошових коштів та
інших предметів відображається у протоколі.
Перелік
предметів,
заборонених
для
зберігання
у
приміщеннях
ізолятора
тимчасового тримання, порядок їх вилучення,
зберігання та повернення встановлюються
Міністерством внутрішніх справ України.

8

№

45

46

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

5. В осіб, які поміщаються до ізолятора
тимчасового
тримання,
тимчасово
вилучаються цінні речі, документи, кошти, а
також предмети, заборонені для зберігання в
приміщеннях
для
відбування
адміністративного
арешту.
Перелік
заборонених для зберігання предметів,
порядок їх вилучення, зберігання та
повернення встановлюється Міністерством
внутрішніх справ України.
-32- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Перше речення частини п’ятої статті 5
доповнити
словами
«з
обов’язковим
складанням акту вилучення таких речей».
-33- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

6. Про факт поміщення особи, для
відбування
адміністративного
арешту,
керівник ізолятора тимчасового тримання або
особа, яка виконує його обов’язки, письмово
повідомляє про це прокурора, протягом 24
годин з моменту такого поміщення.
-34- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

2) Частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. В осіб, які поміщаються до ізолятора
тимчасового
тримання,
тимчасово
вилучаються цінні речі, документи, кошти, а
також предмети, недозволені для зберігання в
приміщеннях
для
відбування
адміністративного арешту. Про вилучення
вказаних у абзаці першому цієї частини
об’єктів складається акт, в
якому
підписується особа, яка поміщається до
ізолятора тимчасового тримання. Перелік
заборонених для зберігання предметів,
порядок їх вилучення, зберігання та
повернення встановлюється Міністерством
внутрішніх справ України».
-35- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину п’яту статті 5 законопроекту
викласти в такій редакції:

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«5. В осіб, які поміщаються до ізолятора
тимчасового
тримання,тимчасово
вилучаються цінні речі, документи, кошти, а
також предмети, недозволені для зберігання в
приміщеннях
для
відбування
адміністративного арешту. Провилучення
таких
речей
складається
акт,
який
засвідчується підписом особи у якої
вилучаються речі.
Перелік заборонених для зберігання
предметів, порядок їх вилучення, зберігання
та повернення встановлюється Міністерством
внутрішніх справУкраїни».
Обгрунтування: У ч. 5 ст. 5 проекту
зазначається, що «в осіб, які поміщаються до
ізолятора тимчасового тримання, тимчасово
вилучаються цінні речі, документи, кошти, а
також предмети, недозволені для зберігання в
приміщеннях
для
відбування
адміністративного арешту». При цьому, не
передбачається складання офіційного акта
про вилучення речей та засвідчення такого
акта підписом особи, у якої вилучаються речі,
хоча
при
поверненні
речей
підпис
заарештованої особи вимагається (ст. 12
проекту).
-36- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Частину 5 статті 5 викласти утакій
редакції:
«5.В осіб, які поміщаються до ізолятора
тимчасового
тримання,тимчасово
вилучаються: вогнепальна та холодна зброя,
колючо-ріжучі предмети, персні, годинники,
ордени,медалі та інші металеві предмети й
цінності; скляний посуд, спиртні напої, поясні
ремені, підтяжки, краватки, шнурки, шарфи;
наркотичні лікарські засоби та предмети
медичного призначення, що не дозволені для
вживання й зберігання в камерах; цінні речі,
гроші та інші цінні папери, тощо.

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Перелік заборонених для зберігання
предметів, порядок їх вилучення,зберігання та
повернення встановлюється Міністерством
внутрішніх справ України.
Тимчасово вилучені речі заарештованої
особи та цінні речі здаються на зберігання до
фінансової частини структурного підрозділу
територіальногооргану
поліції
або
матеріально відповідального працівника
структурного підрозділу територіального
органу поліції про що складається протокол та
видається квитанція.
Копія квитанції фінансової частини
структурного
підрозділутериторіального
органу поліції або матеріально відповідальної
особи про прийняття цінностей та копія
протоколу про вилучення заборонених
предметів та речей видаються під розписку
особі, у якої вони вилучені.
Після
відбування
адміністративного
стягнення, особі повертаються тимчасово
вилучені речі та цінності.»
47
48

49

Стаття 6. Розміщення осіб, підданих
адміністративному арешту
1. Заарештовані особи розміщуються в
загальних приміщеннях або приміщеннях для
одиночного утримання ізолятора тимчасового
тримання.
2. Розміщення вказаних осіб здійснюється
з дотриманням таких правил:

Стаття 6. Розміщення заарештованих осіб
-37- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

У частині першій статті 6 слова«або
приміщеннях для одиночного утримання»
виключити.
-38- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

1. Заарештовані особи розміщуються в
загальних приміщеннях або приміщеннях для
одиночного утримання ізолятора тимчасового
тримання.

Відхилено

2. Розміщення заарештованих осіб
здійснюється з дотриманням таких правил:

Частину 2 статті 6 викласти у такій
редакції:
«2. Розміщення вказаних осіб здійснюється
з дотриманням таких правил:
1) чоловіків - окремо від жінок;
2) іноземних громадян і осіб без
громадянства - окремо від інших осіб;
3) заарештованих осіб окремо від осіб,
затриманих відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України або згідно зі
статтею 15-1 Закону України «Про боротьбу з
тероризмом», та особами, стосовно яких як

11
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запобіжний захід обрано тримання під
вартою, або засудженими до позбавлення
волі;
4) співробітників органів внутрішніх
справ, Національноїполіції Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України,
органів безпеки, прокуратури, юстиції,
Державного
бюро
розслідувань,
Національного
антикорупційного
бюро
України та інших правоохоронних органів окремо від інших осіб;
5) утримувати заарештованих осіб, які
курять,окремо від тих,що не курять, за
наявності вільних приміщень, призначених
для
утримання
осіб,
підданих
адміністративному арешту.»
50
51

52

1) тримати окремо чоловіків та жінок;
2)
не
допускати
розміщення
заарештованих осіб разом з особами,
затриманими відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України або за
вчинення адміністративного правопорушення
чи згідно зі статтею 151 Закону України «Про
боротьбу з тероризмом», та особами, стосовно
яких як запобіжний захід обрано тримання під
вартою, або засудженими до позбавлення
волі;
3) утримувати заарештованих осіб, які
курять, окремо від тих, що не курять, за
наявності вільних приміщень, призначених
для
утримання
осіб,
підданих
адміністративному арешту.

1) чоловіки та жінки утримуються окремо;
-39- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У пункті 2 частини другої статті 6 проекту
слова «за вчинення адміністративного
правопорушення згідно зі статтею 151 Закону
України «Про боротьбу з тероризмом»
виключити.

Враховано

2)
не
допускається
розміщення
заарештованих осіб разом з особами,
затриманими відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України, з особами,
стосовно яких обраний запобіжний захід у
виді тримання під вартою, або з особами,
засудженими до позбавлення волі;

-40- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

У пункті третьому частини другої статті 6
слова «за наявності вільних приміщень,
призначених для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту» виключити
-41- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

3) заарештовані особи, які курять,
утримуються окремо від тих, які не курять.

Враховано

Пункт 3 частини другої статті 6 викласти в
такій редакції:
«3) утримувати заарештованих осіб, які
курять, окремо від тих, що не курять".
Обгрунтування:
Пропонується
заарештованих осіб, які курять,утримувати
окремо від тих, що не курять, адже
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Європейський
суд
з
прав
людини
неодноразово констатував порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з неналежними умовами
тримання, зокрема спільним триманням
заявників-некурців у камерах поруч із
особами, які палять (див. рішення у
справах«Мельник проти України» від
21.11.2019 р., заява No 28414/10; «Мештешу
гпроти України» від 06.02.2020 р., заява No
52826/18; «Островар проти Молдови» від
13.09.2005 р.,заяваNo 35207/03 таін.).
53
54

РОЗДІЛ ІІІ

55

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЗААРЕШТОВАНИХ ОСІБ
Стаття 7. Права заарештованих осіб

56

1. Заарештовані особи мають право на:

РОЗДІЛ ІІІ
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЗААРЕШТОВАНИХ ОСІБ
Стаття 7. Права заарештованих осіб
-42- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

1. Заарештовані особи мають право на:

Частину 1 статті 7 викласти у такій
редакції:
«1. Заарештовані особи мають право на:
1) негайне повідомлення родичів або
інших осіб про поміщення до ізолятора
тимчасового тримання;
2) на захист своїх прав всіма
незабороненими чинним законодавством
способами;
3) безоплатну правову допомогу;
4)
на
медичне
та
санітарнопротиепідемічне забезпечення, у тому числі
платн імедичні послуги за власний рахунок,
згідно із законодавством України;
5) отримання інформації про порядок і
умови відбування адміністративного арешту;
6) побачення тривалістю не більше 1
години на день з родичами та іншими особами
в порядку, визначеному Міністерством
внутрішніх справ України.
Для проведення побачень в ізоляторах
тимчасового
тримання
обладнуються
спеціальні кімнати.
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Відмовляється у наданні побачення
особам, які прибули на побачення без
документів, що підтверджують їх особу, а
також узв'язку із здійсненням карантинних
заходів;
7) на восьмигодинний безперервний сон у
нічний час( з 22.00 до 06.00), за винятком
невідкладних випадків:
- у разі ускладнення обстановки (пожежа
або повінь) і в особливих умовах (у разі
землетрусу,
виявлення
вибухових,
радіоактивних чи інших речовин, небезпечних
для життя і здоров'я);
- якщо життю та здоров'ю заарештованих
осіб загрожує небезпека;
- для надання невідкладної медичної
допомоги;
8) щоденну прогулянку тривалістю одна
година в денний час;
9) звертатися зі скаргами, заявами та
листами до державних органів і посадових
осіб
у
порядку,
установленому
законодавством України;
10) оскаржувати дії або бездіяльність
працівників
та
керівників
ізолятора
тимчасового тримання;
11) зберігання при собі документів та
записів стосовно реалізації їх прав і законних
інтересів
під
час
відбування
адміністративного арешту;
12) користування постільною білизною
ізолятора тимчасового тримання, а також
власними речами та предметами, перелік
такількість яких визначається Міністерством
внутрішніх справ України;
13) заняття самоосвітою;
14)
користування
книгами
та
періодичними друкованими виданнями, у
тому
числі
КодексомУ
країни
про
адміністративні
правопорушення,
Кримінальним
та
Кримінальним
процесуальним кодексом України;
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15) здійснення віросповідання будь-якої
релігії або висловлювання переконань,
пов’язаних зі ставленням до релігії, з
обмеженнями,які необхідні для забезпечення
золяції,передбаченої
законодавством
України. Ніхто не може встановлювати
обов'язкових переконань і світогляду.
Недопускається будь-яке примушування
привизначенні особами, що тримаються,
свого ставлення до релігії, до сповідання або
відмови від сповідання релігії;
16)
отримання
посилок,
передач,
письмової
кореспонденції
в
порядку,
установленому Міністерством внутрішніх
справ України;
17)
доступ
до
телебачення
та
радіомовлення в порядку, визначеному
Міністерством внутрішніх справ України;
18) купівлю за безготівковим розрахунком
продуктів харчування та предметів першої
необхідності, письмового приладдя, газет,
книжок через торговельну мережу або на
замовлення відповідно до законодавства
України.»
57
58

1) повідомлення родичів або інших осіб
про поміщення до ізолятора тимчасового
тримання;
2) безоплатну правову допомогу;

1) повідомлення родичів або інших осіб
про поміщення до ізолятора тимчасового
тримання;
2) безоплатну правову допомогу;

59

3) охорону здоров’я та медичну допомогу;

3) охорону здоров’я та медичну допомогу;

60

4) отримання інформації про порядок і
умови відбування адміністративного арешту;
5) побачення тривалістю не більше 4 годин
на день з родичами та іншими особами в
порядку,
визначеному
Міністерством
внутрішніх справ України;

4) отримання інформації про порядок і
умови відбування адміністративного арешту;
5) побачення тривалістю не більше 4 годин
на день з родичами та іншими особами в
порядку,
встановленому
Міністерством
внутрішніх справ України;

61

62

6) на восьмигодинний сон у нічний час;

63

7) щоденну прогулянку тривалістю одна
година в денний час;

-43- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

5) побачення тривалістю 4 години на день,
один раз на тиждень, у порядку, визначеному
Міністерством внутрішніх справ України;
-44- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
7) щоденну прогулянку тривалістю одна
година в денний час. Право на щоденну

Відхилено

6) восьмигодинний безперервний сон у
нічний час;
7) щоденну прогулянку тривалістю 1
година у денний час;
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№

64

65

66

67
68

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8) листування та звернення відповідно до
законодавства України;
9) зберігання при собі документів та
записів стосовно реалізації їх прав і законних
інтересів
під
час
відбування
адміністративного арешту;
10) користування власною постільною
білизною, а також іншими речами та
предметами, перелік та кількість яких
визначається Міністерством внутрішніх справ
України;
11) заняття самоосвітою;
12)
користування
книгами
періодичними друкованими виданнями;

та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

двогодинну прогулянку мають вагітні
жінки;
-45- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

8) листування та подання звернень
відповідно до законодавства України;
-46- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

8) листування та подання звернень
відповідно до законодавства України;

Враховано

9) зберігання та вільне користування
речами та документами, що не заборонені для
зберігання в приміщеннях для відбування
адміністративного арешту;
-47- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

9) зберігання та вільне користування
речами і документами, що не заборонені для
зберігання у приміщеннях для відбування
адміністративного арешту;

Враховано

виключити

10) зайняття самоосвітою;
-48- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

12) користуватися літературою і
виданнями періодичної преси з бібліотеки
місця утримання під вартою або набутими
через адміністрацію місця утримання під
вартою в торговельній мережі, а також
настільними іграми;
-49- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

11) здійснення телефонних розмов, у тому
числі за допомогою рухомого (мобільного)
зв’язку, користування глобальною мережею
Інтернет
у
порядку,
встановленому
Міністерством внутрішніх справ України;

виключити
69

-50- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

Частину першу статті 7 доповнити новим
пунктом 12 такого змісту:
«здійснення телефонних розмов, у тому
числі у мережах рухомого (мобільного)
зв’язку, користування глобальною мережею
Інтернет;"
У зв’язку з цим пункти 12-16 вважати
пунктами 13-17.
Обгрунтування: Згідно з законопроектом
за заарештованими особами не закріплено
право на здійснення телефонних розмов,
користування глобальною мережею Інтернет,
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хоча відповідні права надано засудженим
особам до позбавлення волі (стаття 107 КВК).
Більш несприятливі в цій частині умови
тримання осіб, засуджених за вчинення
адміністративних
правопорушень,
у
порівнянні з особами,засудженими за
вчинення кримінальних правопорушень до
позбавлення волі, за відсутності законної мети
таких обмежень заарештованих осіб призведе
до непропорційності заходів при втручанні у
права останніх.
70

13) здійснення віросповідання будь-якої
релігії або висловлювання переконань,
пов’язаних зі ставленням до релігії, з
обмеженнями, які необхідні для забезпечення
ізоляції,
передбаченої
законодавством
України;

71

14)
отримання
посилок,
передач,
письмової
кореспонденції
в
порядку,
установленому Міністерством внутрішніх
справ України;

72
73

74

-51- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Пункт 14 частини першої статті 7 викласти
у такій редакції:
«14) отримання посилок (передач) або
бандеролей, письмової кореспонденції, а
також
предметів,
незаборонених
до
одержання заарештованими особами в
порядку,
встановленому
Міністерством
юстиції України».

15)
доступ
до
телебачення
та
радіомовлення в порядку, визначеному
Міністерством внутрішніх справ України;
16) купівлю за безготівковим розрахунком
продуктів харчування та предметів першої
необхідності, письмового приладдя, газет,
книжок через торговельну мережу або на
замовлення відповідно до законодавства
України.

12) здійснення релігійних обрядів та
ритуалів незалежно від віросповідання,
висловлювання переконань, пов’язаних із
ставленням до релігії, з урахуванням
обмежень, необхідних для забезпечення
ізоляції,
передбачених
законодавством
України;
13)
отримання
посилок,
передач,
письмової
кореспонденції
в
порядку,
встановленому Міністерством внутрішніх
справ України;

14)
доступ
до
телебачення
та
радіомовлення в порядку, встановленому
Міністерством внутрішніх справ України;
15)
придбання
за
безготівковим
розрахунком продуктів харчування та
предметів першої необхідності, письмового
приладдя, газет, книжок через торговельні
мережі або за замовленням відповідно до
законодавства України.
-52- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано частково

Частину першу статті 7 доповнити новим
пунктом такого змісту:
«17) здійснювати листування з особами,
які знаходяться за межами ізолятора

17

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

тимчасового тримання, вести з ними
телефонні розмови, у тому числі у мережах
рухомого (мобільного) зв’язку, користуватися
глобальною мережею Інтернет»
-53- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Павлюк М. В. (р.к. №98)
Частину першу статті 7 проекту доповнити
новим пунктом такого змісту:
"здійснення телефонних розмов, у тому
числі в мережах рухомого (мобільного)
зв’язку та користування глобальною мережею
Інтернет
в
порядку,
визначеному
Міністерством внутрішніх справ України".
-54- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

75

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

17) на особисту безпеку;
76

-55- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

77

18) отримувати і відправляти грошові
перекази;
-56- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

78

19) укладати і розривати шлюб, брати
участь
в
інших
сімейно-правових
відносинах у випадку, якщо це не
суперечить законодавству України;
-57- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

79

20)
заарештована
особа
може
заповнювати своє дозвілля іншим, не
забороненим законом способом, як то
написання віршів, малювання картин
тощо;
-58- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

80

Крім
перерахованих
вище
прав
заарештовані
особи
мають
права,
передбачені Кримінально-процесуальним
кодексом
України
та
іншими
законодавчими актами.
-59- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

2. При забезпеченні прав заарештованих
осіб не повинні порушуватися порядок і
умови відбування адміністративного арешту,

2. При забезпеченні прав заарештованих
осіб не повинні порушуватися порядок і

2. При забезпеченні прав заарештованих
осіб не допускається порушення порядку та
умов відбування адміністративного арешту,

18
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

визначені
цим
Законом
та
іншими
нормативно-правовими актами, а також права
та законні інтереси інших осіб.

умови відбування адміністративного арешту,
визначені цим Законом, а також права та
законні інтереси інших осіб.
-60- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У частині другій статті 7 проекту слова «а
також порушення прав та законних інтересів
інших осіб» виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначених цим Законом та
нормативно-правовими актами.

іншими

Враховано

81

Стаття 8. Обов’язки заарештованих осіб

Стаття 8. Обов’язки заарештованих осіб

82

1. Заарештовані особи зобов’язані:

1. Заарештовані особи зобов’язані:

83

84

85

86

1) дотримуватися порядку та умов
відбування
адміністративного
арешту,
установлених цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами;

2) виконувати законні вимоги керівництва
та працівників ізолятора тимчасового
тримання, не протидіяти виконанню ними
своїх службових обов’язків;

3) не вчиняти діянь, які порушують права
та свободи інших осіб, принижують їх
людську гідність, загрожують особистому
життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю
інших осіб;
4) дотримуватися санітарно-гігієнічних
правил;

-61- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

1) дотримуватися порядку та умов
відбування
адміністративного
арешту,
установлених цим Законом та правил
внутрішнього розпорядку для осіб, що
утримуються в ізоляторах тимчасового
тримання,
встановлених
Міністерством
внутрішніх справ України;
-62- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

1) дотримуватися порядку та умов
відбування
адміністративного
арешту,
визначених цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами;

Враховано

2) виконувати законні вимоги посадових
осіб та інших працівників ізолятора
тимчасового тримання, не перешкоджати
виконанню ними своїх службових обов’язків;

2) виконувати законні вимоги посадових
осіб ізолятора тимчасового тримання, не
протидіяти виконанню ними своїх службових
обов’язків;
-63- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У статті 8 проекту:
пункт 2 частини першої після слів
«посадових осіб» доповнити словами «та
інших працівників»;
у частині третій слова «на загальних
підставах» замінити словами «відповідно до
закону».

Враховано

3) не вчиняти діянь, що порушують права
та свободи інших осіб, принижують людську
гідність, загрожують особистому життю і
здоров’ю, а також життю і здоров’ю інших
осіб;
4) дотримуватися санітарно-гігієнічних
правил;
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Редакція, прийнята в першому читанні

87

5) дотримуватися правил пожежної
безпеки;
6) дбайливо ставитися до майна ізолятора
тимчасового тримання.
2. Заарештовані особи на безоплатній
основі можуть залучатися до робіт,
пов’язаних
зі
створенням
належних
санітарно-побутових умов і впорядкуванням
ізолятора тимчасового тримання лише за їх
згодою.
3. За шкоду, заподіяну майну ізолятора
тимчасового тримання під час відбування
адміністративного арешту, заарештовані
особи несуть відповідальність на загальних
підставах.
РОЗДІЛ ІV

5) дотримуватися правил пожежної
безпеки;
6) дбайливо ставитися до майна ізолятора
тимчасового тримання.
2. Заарештовані особи можуть залучатися
на безоплатній основі до виконання робіт,
пов’язаних
із
створенням
належних
санітарно-побутових умов і впорядкуванням
ізолятора тимчасового тримання, лише за
їхньою згодою.
3. За шкоду, заподіяну майну ізолятора
тимчасового тримання під час відбування
адміністративного арешту, заарештовані
особи несуть відповідальність відповідно до
закону.
РОЗДІЛ ІV

МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ТА
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗААРЕШТОВАНИХ ОСІБ
Стаття
9.
Матеріально-побутове
забезпечення заарештованих осіб

МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ТА
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗААРЕШТОВАНИХ ОСІБ
Стаття
9.
Матеріально-побутове
забезпечення
заарештованих
осіб
та
матеріально-технічне забезпечення ізоляторів
тимчасового тримання

88
89

90

91
92
93

94

1. Будівлі та приміщення ізолятора
тимчасового тримання повинні відповідати

Пропозиції та поправки до проекту

-64- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Назву статті 9 викласти у такій редакції:
«Стаття
9.
Матеріально-побутове
забезпечення
заарештованих
осіб
та
ізоляторів тимчасового тримання»
-65- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У статті 9 проекту:
назву викласти в такій редакції:
«Матеріально-побутове
забезпечення
заарештованих осіб та матеріально-технічне
забезпечення
ізоляторів
тимчасового
тримання»;
доповнити частиною третьою такого
змісту:
«3. Режим в ізоляторах тимчасового
тримання
визначається
Правилами
внутрішнього
розпорядку,
що
затверджуються Міністерством внутрішніх
справ України».

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

1. Будівлі та приміщення ізолятора
тимчасового тримання мають відповідати

20

№

95

Редакція, прийнята в першому читанні

правилам санітарії, гігієни та пожежної
безпеки.
2. Заарештовані особи тримаються в
камерах з природним та штучним освітленням
з розрахунку на особу не менше 4 квадратних
метрів,
забезпечуються
індивідуальним
спальним місцем, постільними речами,
столовими приборами, милом, миючими
засобами,
щоденним
триразовим
безкоштовним харчуванням за нормами,
установленими Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-66- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано частково

2. Заарештовані особи тримаються в
камерах
з
природним
та
штучним
освітленням, санвузлом, водою, опаленням,
необхідною інсоляцією з розрахунку на особу
не
менше
7
квадратних
метрів,
забезпечуються індивідуальним обладнаним
спальним місцем, столовими приборами,
милом, миючими засобами, щоденним
триразовим безкоштовним харчуванням за
нормами, установленими Кабінетом Міністрів
України.
-67- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано частково

2. Заарештовані особи тримаються в
камерах з природним та штучним освітленням
з розрахунку не менше 4 квадратних метрів на
одну особу, забезпечуються індивідуальним
спальним місцем, постільними речами,
столовими приборами, милом, миючими
засобами,
щоденним
триразовим
безкоштовним харчуванням за нормами,
установленими Кабінетом Міністрів України.
-68- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

санітарно-гігієнічним правилам та правилам
пожежної безпеки.
2. Заарештовані особи утримуються в
камерах площею з розрахунку не менше 4
квадратних метрів на одну особу з природним
та штучним освітленням, із санвузлом,
забезпечуються водопостачанням, опаленням,
індивідуальним
спальним
місцем,
постільними речами, столовими приборами,
милом, миючими засобами, щоденним
триразовим безоплатним харчуванням згідно
з нормами, встановленими Кабінетом
Міністрів України.

Частину другу статті 9 законопроекту
викласти в такій редакції:
«Заарештовані особи тримаються в
камерах з природним та штучним освітленням
з розрахунку на особу не менше 6 квадратних
метрів,
забезпечуються
індивідуальним
спальним
місцем,
постільними
речами,столовими
приборами,
милом,
миючими засобами, щоденним триразовим
безкоштовним харчуванням за нормами,
установленими Кабінетом МіністрівУкраїни».
Обгрунтування:
Стандарти Європейського комітету з
питаньзапобігання
катуванням
чи
нелюдському або такому, що принижує
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Редакція, прийнята в першому читанні

96

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

гідність, поводженню чи покаранню, які
визначають мінімальний розмір особистого
простору
на
одного
ув’язненого,
передбачають, що одномісні камери мають
бути не меншими 6 квадратних метрів, а
відстань між протилежними стінами камери –
не меншою 2 метрів.
-69- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

У частині 2 статті 9 цифру «4» замінити на
цифру «7».
-70- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Доповнити статтю 9 новою частиною 3
такого змісту:
«3. Ізолятори тимчасового тримання
забезпечуються індивідуальними спальними
місцями, постільними речами, столовими
приборами,
санітарними
та
протиепідемічними засобами за нормами,
встановленими
Кабінетом
Міністрів
України.»
97
98

99

Стаття 10. Медичне забезпечення
заарештованих осіб
1.
Надання
медичної
допомоги
заарештованим
особам
здійснюється
відповідно до вимог законодавства України у
сфері медичного обслуговування населення.

2. У разі, якщо заарештована особа
скаржиться на погіршення стану здоров’я або
її поведінка вказує на ознаки захворювання,
психічні або поведінкові розлади, зокрема
внаслідок
алкогольної,
наркотичної
інтоксикації чи залежності, а також за
наявності ознак тілесних ушкоджень або
необхідності надання медичної допомоги,
працівник ізолятора тимчасового тримання
здійснює
виклик
екстреної
медичної
допомоги.

-71- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 1 статті 10 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«У ізоляторах тимчасового тримання
вводиться посада чергового фельдшера з
цілодобовим та позмінним режимом роботи".
-72- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

Частину другу статті 10 законопроекту
викласти в такій редакції:
«2. У разі, якщо заарештована особа
скаржиться на погіршення стану здоров’я або
її поведінка вказує на ознаки захворювання,
психічні або поведінкові розлади, зокрема,
внаслідок
алкогольної,
наркотичної
інтоксикації чи залежності, а також за
наявності ознак тілесних ушкоджень або
необхідності надання медичної допомоги,
працівник ізолятора тимчасового тримання

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Режим в ізоляторах тимчасового
тримання
визначається
Правилами
внутрішнього
розпорядку,
що
затверджуються Міністерством внутрішніх
справ України.

Стаття 10. Медичне забезпечення
заарештованих осіб
1.
Надання
медичної
допомоги
заарештованим
особам
здійснюється
відповідно до вимог законодавства України у
сфері охорони здоров'я.

2. У разі якщо заарештована особа
скаржиться на погіршення стану здоров’я або
її поведінка вказує на ознаки захворювання,
психічні або поведінкові розлади, зокрема
внаслідок
алкогольної,
наркотичної
інтоксикації чи залежності, а також за
наявності ознак тілесних ушкоджень або
необхідності надання медичної допомоги
працівник ізолятора тимчасового тримання
здійснює
виклик
екстреної
(швидкої)
медичної допомоги.

22

№

100

101

Редакція, прийнята в першому читанні

3. Якщо за висновком медичного
працівника бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги заарештована особа
потребує госпіталізації, вона за її згодою
доставляється цією бригадою до відповідного
закладу охорони здоров’я.

4. У разі необхідності працівники
ізолятора тимчасового тримання через
заклади охорони здоров’я забезпечують
надання
заарештованим
особам
антиретровірусної, інсулінової терапії та

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійснює
виклик
екстреної
(швидкої)
медичної допомоги».
Обгрунтування:
У проекті відсутнє уніфіковане вживання
термінів, що може призвести до їх
неоднозначного тлумачення. Зокрема, у ч. 2
ст. 10 проекту вживається поняття «екстрена
медична допомога», при цьому, уч. 3 цієї ж
статт ійдеться про екстрену (швидку) медичну
допомогу.
-73- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Частину другу статті 10 викласти в такій
редакції:
«2. У разі, якщо заарештована особа
скаржиться на погіршення стану здоров’я або
її поведінка вказує на ознаки захворювання,
психічні або поведінкові розлади,зокрема
внаслідок
алкогольної,
наркотичної
інтоксикації чи залежності, а також за
наявності ознак тілесних ушкоджень або
необхідності надання медичної допомоги,
черговий фельдшер або працівник ізолятора
тимчасового тримання здійснює виклик
екстреної (швидкої) медичної допомоги.
-74- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Частину третю статті 10 викласти в такій
редакції:
3.
Якщо за висновком медичного
працівника бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги заарештована особа
потребує госпіталізації, вона за її згодою,
крім наявності ознак прямої загрози життю
особи за умови неможливості отримання з
об’єктивних причин згоди на таке втручання,
доставляється цією бригадою до відповідного
закладу охорони здоров’я.
-75- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

3. Якщо за висновком медичного
працівника бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги заарештована особа
потребує госпіталізації, така особа за її
згодою, крім наявності ознак прямої загрози
життю та за умови неможливості отримання
від неї чи її законного представника з
об’єктивних причин згоди на госпіталізацію,
доставляється цією бригадою до відповідного
закладу охорони здоров’я.

Враховано

4. У разі необхідності працівники
ізолятора тимчасового тримання через
заклади охорони здоров’я забезпечують
надання заарештованим особам визначеної

У частині четвертій статті 10 слова
«антиретровірусної, інсулінової терапії та
лікування
препаратами
замісної
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Пропозиції та поправки до проекту

лікування
препаратами
замісної
підтримувальної
терапії
в
порядку,
визначеному законодавством України.

підтримувальної терапії» замінити словами
«визначеної лікарем терапії»

Висновки, обґрунтування

лікарем терапії в порядку, встановленому
законодавством України.

102

-76- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано частково

103

В частині четвертій статті 10 слова
«антиретровірусної, інсулінової терапії та
лікування
препаратами
замісної
підтримувальної терапії» замінити словами
«визначеної лікарем терапії, в тому числі
необхідних медикаментів».
-77- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

У статті 10:
1) У частині четвертій статті 10 слова і
символи «антиретровірусної, інсулінової
терапії та лікування препаратами замісної
підтримувальної»
замінити
словами
«визначеної лікарем»;
-78- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину четверту статті 10 викласти в
такій редакції:
4. У разі необхідності фельдшери ізолятора
тимчасового тримання через заклади охорони
здоров’я
забезпечують
надання
заарештованим особам антиретровірусної,
інсулінової терапії та лікування препаратами
замісної підтримувальної терапії в порядку,
визначеному законодавством України».
-79- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

104

105

5. Особа, яка заявила про відмову від
вживання їжі або фактично від неї
відмовилася не пізніше наступної доби з
моменту
фактичної
відмови
підлягає
обов’язковому
медичному
огляду.
У
подальшому медичний огляд такій особі
проводиться щодня. У разі погіршення стану
здоров’я та необхідності надання цій особі
медичної допомоги в умовах стаціонару вона
за висновком лікаря підлягає госпіталізації до
закладу охорони здоров’я.

Частину п’яту статті 10 після слів «за
висновком лікаря» доповнити словами «та за
її згодою»

-80- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Особа, яка заявила про відмову від
вживання їжі або фактично відмовилася від
вживання їжі, не пізніше наступної доби з
моменту
фактичної
відмови
підлягає
обов’язковому
медичному
огляду.
У
подальшому медичний огляд такої особи
проводиться щодня. У разі погіршення стану
здоров’я та необхідності надання медичної
допомоги в умовах стаціонару така особа за
висновком лікаря та за її згодою підлягає
госпіталізації до закладу охорони здоров’я.

Враховано
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Висновки, обґрунтування

106

У третьому реченні частини п’ятої статті
10 після слів «за висновком лікаря» доповнити
словами «за згодою такої особи» і далі за
текстом.
-81- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано редакційно

107

Частину п’яту статті 10 доповнити абзацом
другим такого змісту: «Без згоди особа може
бути госпіталізована до закладу охорони
здоров’я лише у разі наявності ознак прямої
загрози життю пацієнта, та за умови
неможливості отримання з об’єктивних
причин згоди на госпіталізацію від самого
пацієнта чи його законних представників».
-82- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано частково

У частині п’ятій:
у третьому реченні після слів і символів «в
умовах стаціонару, вона» доповнити словами
і символами «,за її згодою,»;
доповнити абзацом другим наступного
змісту:«Згода заарештованої особи
на надання їй медичної допомоги не
вимагається лише у разі наявності ознак
прямої загрози життю такої особи за умови
неможливості отримання з об’єктивних
причин згоди на таке втручання від самої
заарештованої особи.».
-83- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Заарештована
особа
може
бути
госпіталізована до закладу охорони здоров’я
без її згоди лише у разі наявності ознак прямої
загрози життю та за умови неможливості
отримання з об’єктивних причин згоди на
госпіталізацію від такої особи чи її законного
представника.

Частину п’яту статті 10 законопроекту
викласти в такій редакції:
«5. Особа, яка заявила про відмову від
вживання їжі або фактично від неї
відмовилася не пізніше наступної доби з
моменту
фактичної
відмови
підлягає
обов’язковому
медичному
огляду.
У
подальшому медичний огляд такій особі
проводиться щодня. У разі погіршення стану
здоров’я та необхідності надання цій особі
медичної допомоги в умовах стаціонару вона
за висновком лікаря підлягає госпіталізації до
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Редакція, прийнята в першому читанні

6. Керівник
ізолятора
тимчасового
тримання або особа, яка виконує його
обов’язки,
зобов’язані
забезпечити
фіксування факту відмови заарештованої
особи від вживання їжі та упродовж доби
письмово поінформувати про це прокурора,
який здійснює нагляд за додержанням законів
при застосуванні заходів примусового
характеру,
пов’язаних
з
обмеженням
особистої свободи громадян.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

закладу охорони здоров’я за її письмовою
згодою.
Згода особи на медичне втручання не
потрібна лише у разі наявності ознак прямої
загрози життю особи за умови неможливості
отримання з об’єктивних причин згоди на таке
втручання від самої особи».
Обгрунтування: Згідно з ч. 5 ст. 10 проекту,
у разі погіршення стану здоров’я та
необхідності надання особі, яка відмовилась
від вживання їжі,медичної допомоги в умовах
стаціонару вона за висновком лікаря підлягає
госпіталізації до закладу охорони здоров’я.
Проте така норма не враховує необхідність
надання згоди заарештованої особи на
госпіталізацію до закладу охорони здоров’я.
Відповідно до ст. 43 ЗаконуУкраїни «Основи
законодавства України про охорону здоров’я»
«згода інформованого відповідно до статті 39
цих
Основ
пацієнта
необхідна
для
застосування
методів
діагностики,
профілактики та лікування. ... Згода пацієнта
чи його законного представника на медичне
втручання не потрібна лише у разі наявності
ознак прямої загрози життю пацієнта за умови
неможливості отримання з об’єктивних
причин згоди на таке втручання від самого
пацієнта чи його законних представників»
-84- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано частково

6. Керівник ізолятора тимчасового
тримання або особа, яка виконує його
обов’язки,
зобов’язані
забезпечити
фіксування факту відмови заарештованої
особи від вживання їжі та упродовж доби
письмово поінформувати про це прокурора.
-85- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Керівник ізолятора тимчасового
тримання або особа, яка виконує його
обов’язки,
зобов’язані
забезпечити
фіксування факту відмови заарештованої
особи від вживання їжі.

Частину 6 статті 10 викласти в такій
редакції:
«6. Керівник ізолятора тимчасового
тримання або особа, якавиконує його
обов’язки за участі фельдшера зобов’язані
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7. Порядок надання медичної допомоги
заарештованій особі, використання закладів
охорони здоров’я та залучення їх медичного
персоналу визначається Кабінетом Міністрів
України.

Пропозиції та поправки до проекту

забезпечити фіксування факту відмови
заарештованої особи від вживання їжі та
упродовж доби письмово поінформувати про
це прокурора, якийздійснює нагляд за
додержанням законів при застосуванні
заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян.»
-86- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У частині шостій статті 10 проекту слова
«та упродовж доби письмово поінформувати
про це прокурора» виключити.
-87- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

7. Порядок надання медичної допомоги
заарештованій особі, взаємодія із закладами
охорони здоров’я та залучення їх медичного
персоналу визначається законодавством.

РОЗДІЛ V
ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ
ВІДБУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
АРЕШТУ
Стаття 11. Призупинення відбування
адміністративного арешту
1. Строк відбування адміністративного
арешту обраховується з моменту поміщення
особи до ізолятора тимчасового тримання.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Порядок надання заарештованим особам
медичної допомоги, задіяння закладів
охорони здоров’я та залучення їх медичного
персоналу визначається законодавством
України.
РОЗДІЛ V

-88- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

ПЕРЕБІГ
СТРОКУ
ВІДБУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ
-89- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

ПЕРЕБІГ СТРОКУ ВІДБУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ

Враховано

Стаття 11. Початок перебігу строку
відбування адміністративного арешту
-90- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Стаття 11. Початок перебігу строку
відбування адміністративного арешту

Відхилено

У частині першій статті 11 слова
«поміщення особи до ізолятора тимчасового
тримання»
замінити
словами
«адміністративного затримання особи».
-91- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано частково

1. Строк відбування адміністративного
арешту обраховується з моменту поміщення
особи до ізолятора тимчасового тримання.
доповнити словами такого змісту:
"Строк адміністративного затримання
зараховується до строку адміністративного
арешту"
-92- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

1. Строк відбування адміністративного
арешту обраховується з моменту прибуття
особи до органу Національної поліції за
зареєстрованим місцем її проживання
(перебування), а в разі постійного проживання
(перебування) в іншому населеному пункті, до органу Національної поліції за місцем
свого фактичного проживання (перебування).
У разі адміністративного затримання
особи в порядку, передбаченому Кодексом
України
про
адміністративні
правопорушення, перебіг строку відбування
адміністративного арешту обраховується з
моменту фактичного обмеження свободи
пересування особи. Строк адміністративного

27

№

114

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1. Строк відбування адміністративного
арешту обраховується з моменту прибуття
особи до органу поліції за зареєстрованим
місцем її проживання/перебування, а у
випадку постійного проживання/перебування
особи в іншому населеному пункті, - до
органу поліції, за місцем свого фактичного
проживання/перебування.
У
випадку
застосування до особи адміністративного
затримання, в порядку передбаченому
Кодексом України про адміністративні
правопорушення, перебіг строку відбування
адміністративного арешту обраховується з
моменту фактичного обмеження свободи
пересування.
-93- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Частину 1 статті 11 доповнити новим
реченням такого змісту: «При цьому, строк
адміністративного затримання зараховується
до строку адміністративного арешту.»
-94- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

Частину першу статті 11 доповнити
абзацом такого змісту:
«Строк адміністративного затримання
зараховується до строку адміністративного
арешту»
-95- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

затримання
зараховується
адміністративного арешту.

до

строку

Частину першу статті 11 законопроекту
викласти в такій редакції:
«1. Строк відбування адміністративного
арешту обраховується з моменту поміщення
особи до ізолятора тимчасового тримання. До
строку
адміністративного
арешту
зараховується
строк
адміністративного
затримання».
Обгрунтування: Відповідно до ч. 1 ст. 11
проекту «строк відбування адміністративного
арешту обраховується з моменту поміщення
особи доізолятора тимчасового тримання».
Проте ця норма не враховує положення ч. 2 ст.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

327 КУпАП, в якій передбачається, що «строк
адміністративного затримання зараховується
до строку адміністративного арешту». У
випадку прийняття пропонованої норми,
може виникнути ситуація неоднозначного її
застосування та, зрештою, необґрунтоване
збільшення строку відбування особою
адміністративного арешту.
115

116

117

118

119

120

121

2. Перебіг
строку
відбування
адміністративного арешту призупиняється
судом у порядку, визначеному Кодексом
України
про
адміністративні
правопорушення, у разі:
1) самовільного залишення особою
ізолятора
тимчасового
тримання
до
закінчення
строку
відбування
цього
адміністративного стягнення;
2) поміщення заарештованої особи на
стаціонарне лікування відповідно до статті 10
цього Закону.
3. У випадках, передбачених частиною
другою цієї статті, керівник ізолятора
тимчасового
тримання
або
інша
уповноважена ним особа негайно, але не
пізніше наступного робочого дня з моменту
виникнення підстав для призупинення строку
відбування адміністративного арешту, подає
до суду клопотання про призупинення строку
його відбування.
4. Призупинений судом строк відбування
адміністративного арешту продовжується з
моменту повернення особи до ізолятора
тимчасового тримання.
5. До особи, яка самовільно залишила
ізолятор тимчасового тримання до закінчення
строку відбування адміністративного арешту,
може застосовуватися привід у порядку,
визначеному
Кодексом
України
про
адміністративні правопорушення.
6. У разі поміщення заарештованої особи
на стаціонарне лікування час її перебування

-96- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У частині третій статті 11 проекту слова
«або інша уповноважена ним особа» замінити
словами «або особа, яка виконує обов’язки
керівника», та після слів «подає до суду»
додати слово «вмотивоване».

Враховано

2.
Перебіг
строку
відбування
адміністративного арешту призупиняється
судом у порядку, передбаченому Кодексом
України
про
адміністративні
правопорушення, у разі:
1) самовільного залишення особою
ізолятора
тимчасового
тримання
до
закінчення
строку
відбування
адміністративного арешту;
2) поміщення заарештованої особи до
закладу охорони здоров’я на стаціонарне
лікування відповідно до статті 10 цього
Закону.
3. У випадках, передбачених частиною
другою цієї статті, керівник ізолятора
тимчасового тримання або особа, яка виконує
обов'язки керівника, негайно, але не пізніше
наступного робочого дня з дня виникнення
підстави, подає до суду вмотивоване
клопотання про призупинення строку
відбування адміністративного арешту.
4. Призупинений судом строк відбування
адміністративного арешту продовжується з
моменту повернення особи до ізолятора
тимчасового тримання.

-97- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

виключити

5. У разі поміщення заарештованої особи
до закладу охорони здоров’я на стаціонарне
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на такому лікуванні до строку відбування
адміністративного арешту не зараховується.

лікування час її перебування на такому
лікуванні
до
строку
відбування
адміністративного арешту не зараховується.

Заклад охорони здоров’я, до якого була
доставлена та де перебувала на стаціонарному
лікуванні особа, піддана адміністративному
арешту, у день завершення стаціонарного
лікування такої особи повідомляє ізолятор
тимчасового тримання, з якого вона прибула,
про факт її виписки.
Не пізніше наступної доби з дня
завершення стаціонарного лікування особа
зобов’язана самостійно прибути до ізолятора
тимчасового тримання для продовження
відбування адміністративного арешту. Якщо
така особа в указаний строк не з’явилася без
поважних причин або не повідомила про
причини свого неприбуття, до неї в порядку,
визначеному
Кодексом
України
про
адміністративні
правопорушення,
може
застосовуватися привід.

Заклад охорони здоров’я, до якого
поміщено заарештовану особу на стаціонарне
лікування, у день завершення стаціонарного
лікування повідомляє ізолятор тимчасового
тримання, з якого прибула заарештована
особа, про факт її виписки.

124

-98- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

Не пізніше наступної доби, з дня
завершення стаціонарного лікування, особа
зобов’язана самостійно прибути до ізолятора
тимчасового тримання для продовження
відбування адміністративного арешту. Якщо
така особа, без поважних причин, не з’явилася
або не повідомила про причини свого
неприбуття,вона підлягає адміністративному
затриманню, з метою забезпечення виконання
постанови про адміністративний арешт, в
порядку передбаченому Кодексом України
про адміністративні правопорушення.
-99- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Не пізніше наступної доби з дня
завершення стаціонарного лікування особа
зобов’язана самостійно прибути до ізолятора
тимчасового тримання для продовження
відбування адміністративного арешту. Якщо
така особа без поважних причин не з’явилася
до ізолятора тимчасового тримання та не
повідомила про причини свого неприбуття,
вона підлягає адміністративному затриманню
з метою забезпечення виконання постанови
про адміністративний арешт у порядку,
передбаченому Кодексом України про
адміністративні правопорушення.

Статтю 11 доповнити частиною сьомою
наступного змісту:
«7. Строк адміністративного затримання
зараховується до строку адміністративного
арешту»
125
126

Стаття 12. Закінчення відбування
адміністративного арешту
1. Після
відбування
встановленого
постановою
судді
(суду)
строку
адміністративного арешту заарештована
особа негайно звільняється. Цінні речі,
документи, кошти, а також інші предмети,
вилучені в особи під час її поміщення до
ізолятора
тимчасового
тримання,

Стаття 12. Закінчення відбування
адміністративного арешту
1. Після закінчення встановленого
постановою судді (суду) строку відбування
адміністративного арешту заарештована
особа негайно звільняється. Цінні речі,
документи, грошові кошти, а також інші
предмети, вилучені в особи під час її
поміщення
до
ізолятора
тимчасового
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повертаються їй під підпис у момент
звільнення.
2. На вимогу особи, яка відбувала
адміністративний арешт, керівник ізолятора
тимчасового тримання видає довідку про
виконання стягнення.

128
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-100- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
Частину другу статті 12 проекту після слів
«керівник ізолятора тимчасового тримання»
доповнити словами «або особа, яка виконує
обов’язки керівника».
-101- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тримання, повертаються їй під підпис у
момент звільнення.
2. На вимогу особи, яка відбула
адміністративний арешт, керівник ізолятора
тимчасового тримання або особа, яка виконує
обов'язки керівника, видає їй довідку про
виконання стягнення.

Відхилено

Статтю 12 доповнити частиною 3 такого
змісту:
«3. Зразок довідки про виконання
стягнення у вигляді адміністративного арешту
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України».
129
130

131

132

133

РОЗДІЛ VІ
КЕРІВНИЦТВО ТА ПРАЦІВНИКИ
ІЗОЛЯТОРА ТИМЧАСОВОГО
ТРИМАННЯ. НАГЛЯД ЗА
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА В
ІЗОЛЯТОРАХ ТИМЧАСОВОГО
ТРИМАННЯ
Стаття 13. Керівництво та працівники
ізолятора тимчасового тримання
1. Забезпечення порядку тримання осіб та
встановлення розпорядку дня в ізоляторі
тимчасового тримання покладається на його
керівництво, яке діє відповідно до цього
Закону та інших актів законодавства України.

2. Керівництво та працівники ізолятора
тимчасового тримання зобов’язані:

РОЗДІЛ VІ
-102- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано редакційно

КЕРІВНИК ТА ПРАЦІВНИКИ
ІЗОЛЯТОРА ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ.
НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ЗАКОНОДАВСТВА В ІЗОЛЯТОРАХ
ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ
-103- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

Стаття 13. Керівник та працівники
ізолятора тимчасового тримання
-104- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Стаття 13. Керівник та інші працівники
ізолятора тимчасового тримання

Враховано редакційно

1. Забезпечення порядку тримання осіб та
встановлених
правил
внутрішнього
розпорядку для осіб, що утримуються в
ізоляторах
тимчасового
тримання,
покладається
на
керівника
ізолятора
тимчасового тримання, який діє відповідно до
цього Закону та інших актів законодавства
України.
-105- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

1. Забезпечення порядку тримання осіб та
дотримання
встановлених
правил
внутрішнього розпорядку для осіб, які
відбувають адміністративний арешт в
ізоляторах
тимчасового
тримання,
покладається
на
керівника
ізолятора
тимчасового тримання, який діє відповідно до
цього Закону та інших актів законодавства
України.

Враховано частково

2. Керівник та інші працівники ізолятора
тимчасового тримання зобов’язані:

2. Керівник та працівники ізолятора
тимчасового тримання зобов’язані:
-106- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)

КЕРІВНИК ТА ПРАЦІВНИКИ
ІЗОЛЯТОРА ТИМЧАСОВОГО
ТРИМАННЯ. НАГЛЯД ЗА
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ В
ІЗОЛЯТОРАХ ТИМЧАСОВОГО
ТРИМАННЯ

Враховано
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1) повідомляти членів сім’ї заарештованої
особи про поміщення її до ізолятора
тимчасового тримання;

2)
ознайомлювати
осіб,
підданих
адміністративному арешту, з їх правами та
обов’язками під час поміщення до ізолятора
тимчасового тримання;
3) забезпечити належну охорону та режим
тримання заарештованих осіб;
4) забезпечувати дотримання прав
заарештованих осіб, а також гарантії їх
реалізації;

5) забезпечувати умови для виконання
заарештованими
особами
обов’язків,
визначених цим Законом;
6)
забезпечувати
дотримання
встановленого розпорядку дня в ізоляторі
тимчасового тримання;

7) інформувати, за письмовим зверненням

Пропозиції та поправки до проекту

У статті 13 проекту:
частину другу після слова «керівник»
доповнити словами «посадові особи та інші»;
частину третю статті викласти в такій
редакції:
«Керівник, посадові особи та інші
працівники ізолятора тимчасового тримання в
межах повноважень наданих цим Законом та
іншими законами, самостійно приймають
рішення і несуть за свої протиправні дії або
бездіяльність відповідальність відповідно до
закону».
-107- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Висновки, обґрунтування

Враховано

1) за вимогою заарештованої особи,
повідомляти членів її сім’ї або роботодавця
про поміщення її до ізолятора тимчасового
тримання;

-108- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Пункт 4 частини 1 статті 13 викласти у
такій редакції:
«4) забезпечувати дотримання прав
заарештованих осіб, надання необхідної
медичної допомоги,а також гарантії реалізації
їх прав і законних інтересів;»

-109- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

6)
забезпечувати
дотримання
встановлених
правил
внутрішнього
розпорядку для осіб, що утримуються в
ізоляторах тимчасового тримання;
-110- Н.д. Гринчук О. А. (р.к. №66)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) за вимогою заарештованої особи
повідомляти членів її сім’ї або роботодавця
про поміщення її до ізолятора тимчасового
тримання;
2)
ознайомлювати
осіб,
підданих
адміністративному арешту, з їх правами та
обов’язками під час поміщення до ізолятора
тимчасового тримання;
3) забезпечувати належні охорону та
режим тримання заарештованих осіб;
4) забезпечувати дотримання прав
заарештованих осіб, надання таким особам
необхідної медичної допомоги, а також
гарантії реалізації їхніх прав і законних
інтересів;

5) забезпечувати умови для виконання
заарештованими
особами
обов’язків,
визначених цим Законом;
6)
забезпечувати
дотримання
встановлених
Правил
внутрішнього
розпорядку для осіб, які утримуються в
ізоляторах тимчасового тримання.
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Пропозиції та поправки до проекту

заарештованої особи, її роботодавця про
строки тримання цієї особи під вартою.

додати додатковий пункт :
8)
інформувати
прокуратуру
про
поміщення особи до ізолятора тимчасового
тримання із зазначенням підстави
-111- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити
141

142
143

144

3. Керівництво та працівники ізолятора
тимчасового тримання в межах повноважень,
наданих
цим
Законом
та
іншими
законодавчими
актами,
самостійно
приймають рішення і несуть за свої
протиправні
дії
або
бездіяльність
дисциплінарну,
адміністративну
чи
кримінальну відповідальність, зокрема за
невиконання або неналежне виконання
обов’язків, передбачених цим Законом та
іншими
нормативно-правовими
актами,
порушення прав заарештованих осіб.
Стаття
14.
Відеоспостереження
в
ізоляторах тимчасового тримання
1. З метою забезпечення безпеки осіб, що
утримуються в ізоляторах тимчасового
тримання, інших осіб, що на законних
підставах перебувають на його території,
забезпечення дотримання їх прав, свобод та
законних інтересів, запобігання, виявлення,
припинення
та
документування
правопорушень в ізоляторах тимчасового
тримання здійснюється відеоспостереження.

3. Керівник та інші працівники ізолятора
тимчасового тримання в межах повноважень
наданих цим Законом та іншими законами
України, самостійно приймають рішення і
несуть за свої протиправні дії або
бездіяльність відповідальність відповідно до
закону.

Стаття
14.
Відеоспостереження
в
ізоляторах тимчасового тримання
1. З метою забезпечення безпеки осіб, які
утримуються в ізоляторі тимчасового
тримання, інших осіб, які на законних
підставах перебувають на його території,
забезпечення дотримання їхніх прав, свобод
та законних інтересів, запобігання, виявлення,
припинення
та
документування
правопорушень в ізоляторах тимчасового
тримання здійснюється відеоспостереження.
-112- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

У статті 14:
1) Після частини першої доповнити новою
частиною другою такого змісту:
«2.
Не
допускається
здійснення
відеоспостереження в приміщеннях ізолятора
тимчасового тримання, де тримається
заарештована особа (камерах).»;
У зв’язку з цим частину другу вважати
частиною третьою
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Редакція, прийнята в першому читанні

145

2. Порядок
здійснення
відеоспостереження, строки зберігання його
матеріалів
визначаються
Міністерством
внутрішніх справ України.
Стаття 15. Нагляд за додержанням законів
при виконанні постанов судді (суду) про
застосування адміністративного арешту
1. Нагляд за додержанням законів при
виконанні постанов судді (суду) про
застосування адміністративного арешту як
заходу примусового характеру, пов’язаного з
обмеженням особистої свободи громадян,
здійснюється прокурором відповідно до статті
7 Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Закону України «Про
прокуратуру».

146
147

Пропозиції та поправки до проекту

-113- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Монастирський Д. А. (р.к. №19)
У статті 15 проекту слова «прокурором
відповідно до статті 7 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Закону
України «Про прокуратуру» замінити словами
«Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини відповідно до закону та
керівником відповідного територіального
органу Національної поліції».

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Порядок
здійснення
відеоспостереження, строки зберігання його
матеріалів
визначаються
Міністерством
внутрішніх справ України.
Стаття 15. Нагляд за додержанням законів
при виконанні постанов судді (суду) про
застосування адміністративного арешту
1. Нагляд за додержанням законів при
виконанні постанов судді (суду) про
застосування адміністративного арешту як
заходу примусового характеру, пов’язаного з
обмеженням особистої свободи громадян,
здійснюється Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини відповідно до закону
та керівником відповідного територіального
органу Національної поліції.

148

РОЗДІЛ VІІ

РОЗДІЛ VІІ

149

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

150

151

152

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня
набрання ним чинності.
2. Частину першу статті 23 Закону України
«Про Національну поліцію» (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст.
379 із наступними змінами) доповнити
пунктами 32 і 33 такого змісту:
«32)
здійснює
конвоювання
осіб,
затриманих за підозрою в учиненні
кримінального правопорушення, узятих під
варту, обвинувачених або засуджених до
позбавлення волі, а також охороняє їх у залі
суду.

-114- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Абзаци 2-3 частини другої розділу VІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ»
(щодо
доповнення статті 23 Закону України «Про
Національну
поліцію»
пунктом
32)
виключити.
-115- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня
набрання ним чинності.
2. Частину першу статті 23 Закону України
«Про Національну поліцію» (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст.
379 із наступними змінами) доповнити
пунктами 33 і 34 такого змісту:
«33)
здійснює
конвоювання
осіб,
затриманих за підозрою у вчиненні
кримінального правопорушення, узятих під
варту, обвинувачених або засуджених до
позбавлення волі, а також охороняє їх у залі
суду.

«32)
здійснює
конвоювання
(доставляння) осіб, затриманих за підозрою в
учиненні кримінального правопорушення,
узятих під варту, обвинувачених або
засуджених до позбавлення волі, у тому числі

34

№

153

Редакція, прийнята в першому читанні

Перелік місцевих загальних судів,
відповідних установ попереднього ув’язнення
(крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового
тримання, з/до яких поліцією здійснюється
конвоювання таких осіб, визначається
Міністром внутрішніх справ України;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

під час їх екстрадиції, а також охороняє їх у
залі суду.
-116- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Пункт 2 Розділу VII «Прикінцеві
положення» виключити.
Обгрунтування: Наділення Національної
поліції повноваженнями з конвоювання осіб,
затриманих за підозрою в учиненні
кримінального правопорушення, узятих під
варту, обвинувачених або засуджених до
позбавлення волі, а також охорони їх у залі
суду та у випадках, передбачених законом,
виходить за межі предмету правового
регулювання проекту Закону, оскільки
безпосередньо не стосується відбування
адміністративного арешту.
-117- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Абзац 2 та 3 пункту 2 Розділу VII викласти
у такій редакції:
«32)
здійснює
конвоювання
осіб,
затриманих за підозрою в учиненні
кримінального правопорушення, узятих під
варту, обвинувачених або засуджених до
позбавлення волі, у тому числі під час їх
екстрадиції, а також охороняє їх у залі суду.
Перелік судів, відповідних установ
попереднього ув’язнення (крім гауптвахт) та
ізоляторів тимчасового тримання, з/до яких
поліцією здійснюється конвоювання таких
осіб, визначається Міністром внутрішніх
справ України;»
-118- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Перелік місцевих загальних судів,
відповідних установ попереднього ув’язнення
(крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового
тримання, з/до яких поліцією здійснюється
конвоювання (доставляння) таких осіб,
визначається Міністром внутрішніх справ
України;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Перелік місцевих загальних судів,
відповідних установ попереднього ув’язнення
(крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового
тримання, з/до яких поліцією здійснюється
конвоювання таких осіб, визначається
Міністром внутрішніх справ України;
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154

33) у випадках, передбачених законом,
утримує в ізоляторах тимчасового тримання
осіб, затриманих за вчинення кримінальних
або адміністративних правопорушень, осіб,
щодо яких як запобіжний захід застосовано
тримання під вартою, осіб, підданих
адміністративному
арешту,
а
також
обвинувачених і засуджених».
3. Кабінету Міністрів України протягом
шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом, а також
прийняти нормативно-правові акти, необхідні
для реалізації цього Закону;

155
156

157

158

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

34) у випадках, передбачених законом,
утримує в ізоляторах тимчасового тримання
осіб, затриманих за вчинення кримінальних
або адміністративних правопорушень, осіб,
стосовно яких як запобіжний захід
застосовано тримання під вартою, осіб,
підданих адміністративному арешту, а також
обвинувачених і засуджених».
3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади актів, що випливають з
цього Закону, а також перегляд і приведення
їх нормативно-правових актів у відповідність
із цим Законом.
-119- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

1) Розділ VІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України про стан виконання цього Закону.
-120- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

2) у 2022 році поінформувати Верховну
Раду України про стан виконання цього
Закону.

доповнити частиною четвертою такого
змісту:
"4. Визнати такими, що втратили
чинність:

36

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац 31 частини 3 ПРИКІНЦЕВИХ ТА
ПЕРЕХІДНИХ
ПОЛОЖЕНЬ
Закону
України "Про Національну гвардію
України" (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2014, №17, ст.594)"
159

Голова Верховної Ради

160
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