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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Реєстраційний № 5490

(Друге читання)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Проект

Проект
Закон України

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
повноважень вищих спеціалізованих судів з
розгляду справ про адміністративні
правопорушення

Закон України
-1- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Сухов О. С.
(р.к. №312), Н.д. Вельможний С. А. (р.к.
№313), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Ковальов
О. І. (р.к. №262), Н.д. Кулініч О. І. (р.к.
№348), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Петьовка В. В. (р.к. №278)
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
повноважень вищих спеціалізованих судів з
розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення»

Відхилено

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
повноважень вищих спеціалізованих судів з
розгляду справ про адміністративні
правопорушення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
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1. Внести до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122) такі зміни:

-2- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Сухов О. С.
(р.к. №312), Н.д. Вельможний С. А. (р.к.
№313), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Ковальов
О. І. (р.к. №262), Н.д. Кулініч О. І. (р.к.
№348), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Петьовка В. В. (р.к. №278)
І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України: 1. У Кодексі України про
адміністративні правопорушення (Відомості

Відхилено

1. Внести до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1

№

6

Редакція, прийнята в першому читанні

1) пункт 4 статті 213 після слів
“апеляційними судами” доповнити словами
“вищими спеціалізованими судами”;
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Висновки, обґрунтування

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122):
-3- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

1) пункт 4 статті 213 після слів
“апеляційними судами” доповнити словами
“вищим спеціалізованим судом як судом
першої та апеляційної інстанції ”;
-4- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

1) пункт 4 статті 213 викласти у такій
редакції:
"4)
місцевими
загальними
судами
(суддями), а у випадках, передбачених цим
Кодексом, апеляційними судами, вищими
спеціалізованими судами, Верховним Судом;"
-5- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1) пункт 4 статті 213 після слів
“апеляційними судами” доповнити словами
“Вищим антикорупційним судом”;
-6- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) пункт 4 статті 213 після слів
“апеляційними судами” доповнити словами
“вищими спеціалізованими судами”;

У статті 221 слова та цифри "частиною
другою статті 154" замінити словами та
цифрами "частинами другою і третьою статті
154"
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2) у статті 2211:
назву статті та частину першу після слів
“апеляційні суди” доповнити словами “вищі
спеціалізовані суди”;

2) у статті 2211:
-7- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

назву статті та частину першу після слів
“апеляційні суди” доповнити словами "вищим
спеціалізованим судом як судом першої та
апеляційної інстанції";
-8- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

назву та частину першу після слів
“апеляційні суди” доповнити словами “вищі
спеціалізовані суди”;

назву статті, частину першу та другу
викласти у такій редакції:
"Стаття 221-1. Місцеві загальні суди,
апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та
Верховний Суд
Місцеві загальні суди, апеляційні суди,
вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд
розглядають справи про адміністративні
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Редакція, прийнята в першому читанні

частину третю після слів “вищої інстанції”
доповнити словами “а постанова вищого
спеціалізованого суду — до апеляційної
палати вищого спеціалізованого суду”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

правопорушення, передбачені статтею 185-3
цього Кодексу.
Справа розглядається суддею (суддею –
доповідачем, слідчим суддею), що розглядає
справу, під час розгляду якої вчинено
правопорушення, передбачене статтею 185-3
цього Кодексу.
-9- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

назву статті та частину першу після слів
“апеляційні суди” доповнити словами
“Вищим антикорупційним судом”;
-10- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

частину третю після слів "вищої інстанції"
доповнити словами "а постанова вищого
спеціалізованого суду — до апеляційної
палати цього суду. Постанова судді (суду)
апеляційної палати вищого спеціалізованого
суду у таких справах є остаточною та не
підлягає оскарженню".
-11- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

частину третю після слів “вищої інстанції”
доповнити словами “а постанова вищого
антикорупційного суду — до апеляційної
палати вищого антикорупційного суду”.
-12- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Сухов О. С.
(р.к. №312), Н.д. Вельможний С. А. (р.к.
№313), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Ковальов
О. І. (р.к. №262), Н.д. Кулініч О. І. (р.к.
№348), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Петьовка В. В. (р.к. №278)
2. Частину першу статті 4 Закону України
«Про
Вищий
антикорупційний
суд»
(Відомості Верховної Ради, 2018 р., № 24,
ст.212) доповнити абзацом такого змісту:
«здійснює
розгляд
справ
про
адміністративні правопорушення з підстав та
у порядку, передбачених Кодексом України
про адміністративні правопорушення».

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

частину третю доповнити словами “а
постанова вищого спеціалізованого суду —
до
апеляційної
палати
вищого
спеціалізованого суду”.

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

12

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

-13- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Сухов О. С.
(р.к. №312), Н.д. Вельможний С. А. (р.к.
№313), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Ковальов
О. І. (р.к. №262), Н.д. Кулініч О. І. (р.к.
№348), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Петьовка В. В. (р.к. №278)
ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Іонушас Сергій Костянтинович

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
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