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Закон України

Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо розширення повноважень
приватних виконавців на примусове
виконання постанов про накладення штрафу
за порушення митних правил
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо розширення повноважень
приватних виконавців на примусове
виконання постанов про накладення штрафу
за порушення митних правил
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Митного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№ 44—48, ст. 552) такі зміни:
1. У частині другій статті 535 слова
“державного виконавця” замінити словами
“орган державної виконавчої служби чи
приватного виконавця”.

I. Внести до Митного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№№ 44 - 48, ст. 552) такі зміни:
1. У частині другій статті 535 слова
“державного виконавця” замінити словами
“орган державної виконавчої служби чи
приватного виконавця”.

2. У частині першій статті 540 слова

-1- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 1 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції:
«1. Частину другу статті 535 після слів
«державного виконавця» доповнити словами
«чи приватного виконавця».».
-2- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1. У частині другій статті 535 після слів
“державного виконавця” додати слова “або
через приватного виконавця у випадках,
передбачених Законом України "Про
виконавче провадження”."
-3- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

2. У частині першій статті 540 слова
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

“відділу державної виконавчої служби за
місцем проживання або роботи порушника
або за місцезнаходженням його майна”
замінити
словами
“органу
державної
виконавчої служби чи приватного виконавця в
установленому законом порядку”.

У пункті 2 розділу І проекту Закону слова
«в установленому законом порядку» замінити
словами
«в
порядку,
встановленому
законодавством».
-4- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 2 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції:
«2. Частину першу статті 540 після слів
«відділу державної виконавчої служби»
доповнити
словами
«чи
приватного
виконавця.».
-5- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“відділу державної виконавчої служби за
місцем проживання або роботи порушника
або за місцезнаходженням його майна”
замінити
словами
“органу
державної
виконавчої служби чи приватного виконавця в
порядку, встановленому законодавством”.

2. У частині першій статті 540 слова
“відділу державної виконавчої служби за
місцем проживання або роботи порушника
або за місцезнаходженням його майна”
замінити
словами
“органу
державної
виконавчої служби або приватного виконавця
у випадках, передбачених Законом України
"Про виконавче провадження”."
8
9

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
розділу І цього Закону, який набирає чинності
з дня, наступного за днем опублікування
Міністерством юстиції України повідомлення
в газеті “Голос України” про внесення до
Єдиного реєстру приватних виконавців
України відомостей про 1000 осіб, які
розпочали діяльність приватного виконавця
(що має бути опубліковане протягом 10
календарних днів з дня внесення таких
відомостей до зазначеного Реєстру), але не
пізніше 1 січня 2024 року.

II. Прикінцеві положення
-6- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону
викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення повноважень
приватних виконавців».
-7- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Враховано частково

1. Цей Закон набирає чинності з дня
набрання чинності Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення повноважень
приватних виконавців”.

Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону
викласти в такій редакції:
" 1 Цей Закон набирає чинності з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення повноважень
приватних виконавців" та вводиться в дію
через 30 днів із дня опублікування Державною
судовою
адміністрацією
України
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

повідомлення про початок функціонування
Єдиного державного реєстру виконавчих
документів у газеті "Голос України".
-8- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У пункті 1 розділу ІІ законопроєкту слова
«крім розділу І цього Закону, який набирає
чинності» замінити словами «та вводиться в
дію».
-9- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д. Осадчук А.
П. (р.к. №220), Н.д. Железняк Я. І. (р.к.
№212)
Пункт 1 розділу ІІ проєкту Закону
викласти в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
-10- Н.д. Осадчук А. П. (р.к. №220), Н.д.
Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д. Макаров О.
А. (р.к. №214), Н.д. Железняк Я. І. (р.к.
№212)
пункт 1 розділу II Прикінцеві положення
викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через
дев’яносто днів з дня його опублікування."
-11- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212), Н.д. Осадчук А.
П. (р.к. №220), Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219)
Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій
редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через 30
днів з дня його опублікування."
-12- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення"
проекту Закону викласти в новій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
розділу І цього Закону, який набирає чинності
з дня, наступного за днем опублікування
Центральним органом виконавчої влади який
реалізує
державну
правову
політику
повідомлення в офіційних друкованих
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

джералах про внесення до Єдиного реєстру
приватних виконавців України відомостей
про тисячного приватного виконавця, який
розпочав свою діяльність (що має бути
опубліковане протягом 10 календарних днів з
дня внесення таких відомостей до зазначеного
Реєстру), але не пізніше 1 січня 2024 року".
-13- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212), Н.д.
Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д. Цабаль В.
В. (р.к. №219), Н.д. Осадчук А. П. (р.к.
№220)
Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій
редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року."
10
11

12

13

2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;

-14- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці другому пункту 2 розділу ІІ
законопроєкту слово «власні» замінити
словом «свої».

забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України
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