
1 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

щодо застосування положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури 

внесення змін» № 619-IX  від 19 травня 2020 року 

 

Частиною третьою статті 21  Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України» передбачено, що комітети з питань, віднесених до предметів їх 

відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів 

України. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  

Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради 

України визначаються Конституцією України, законами України «Про комітети 

Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», 

Регламентом Верховної Ради України, іншими законами України та постановами 

Верховної Ради України. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» до завдань комітету віднесено здійснення за окремими напрямами 

законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених 

до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. 

Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і 

предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 

29 серпня 2019 року № 19-IX до предмету відання Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності, серед іншого, віднесено 

кримінальне законодавство, кримінальне процесуальне законодавство та 

законодавство про адміністративні правопорушення. 

Отже, виключно до предмету відання Комітету з питань правоохоронної 

діяльності відносяться проекти законів, у яких пропонуються зміни до 

Кримінального кодексу України (далі – КК України), Кримінального 
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процесуального кодексу України (далі – КПК України) та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 

Незважаючи на нормативно-правове закріплення напрямків діяльності 

комітетів, на розгляд Верховної Ради України неодноразово вносилися проекти 

законів, які поряд із внесенням змін до КК України, КПК України та КУпАП, 

містили положення про внесення змін до інших законів чи кодексів, внаслідок 

чого головним комітетом з їх підготовки та розгляду, замість Комітету з питань 

правоохоронної діяльності, міг бути визначений будь-який інший комітет. 

Вказане призводило до розбалансування кодексів та створювало проблеми 

застосування змінених положень КК України, КПК України, КУпАП у 

практичній діяльності.  

Для вирішення зазначеної проблеми Верховною Радою України прийнято 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення процедури внесення змін» від 19 травня 2020 року № 619-IX, 

який набрав чинності 11 червня 2020 року. Законом визначено процедуру 

внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

Вказаними змінами упорядковано процедуру внесення змін до  зазначених 

законодавчих актів України. Так, доповнено новими частинами статтю 3 КК 

України, статтю 1 КПК України та статтю 2 КУпАП, якими визначено, що зміни 

до зазначених законодавчих актів можуть вноситися виключно законами про 

внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність 

та/або кримінального процесуального законодавства України та/або 

законодавства України про адміністративні правопорушення. 

Таким чином, Комітет дійшов висновку, що у разі розробки 

законопроекту, прийняття якого зумовлює внесення змін до Кримінального 

кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, суб’єкт законодавчої 

ініціативи зобов’язаний готувати окремий законопроект про внесення змін 
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до цих актів законодавства, а Комітет Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності визначається головним з підготовки і 

попереднього розгляду такого законопроекту. 

При цьому, зміни можуть вноситися як до одного кодексу (наприклад, про 

внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо…..) так і одночасно до 

декількох (наприклад, про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо….). 

Водночас, якщо вносяться зміни до Кримінального кодексу України, 

Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення і при цьому необхідно внести 

взаємопов’язані змін до інших законодавчих актів України, то такі 

комплексні зміни можуть вноситися в прикінцеві положення 

законопроекту. Наприклад, якщо при підготовці змін щодо удосконалення 

регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини необхідно внести 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Закону 

України «Про охорону культурної спадщини», то зміни до Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» мають бути оформлені через прикінцеві 

положення законопроекту. При цьому, головним з підготовки та 

опрацювання таких законопроектів має бути виключно Комітет Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності. 

 

 

Голова Комітету        Д. Монастирський 


