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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» № 720-IX  від 17 червня 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.  

До Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності надходять численні звернення громадян, адвокатів та юридичних 

осіб щодо чинності окремих статей Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, до яких вносилися зміни пунктом 117 Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» від 17 червня 2020 року № 720-IX. 

17 червня 2020 року Верховною Радою прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (далі – Закон № 720-IX).  

У Розділі ІІ Закону № 720-IX зазначено, що «Цей Закон набирає чинності 

з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року 

№ 2617-VIII» (далі – Закон № 2617-VIII).  
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1 липня 2020 року Закон № 2617-VIII набрав чинності, а Закон № 720-IX 

був підписаний Президентом України 2 липня 2020 року та 3 липня 2020 року 

опублікований в газеті «Голос України». 

На засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності 15 липня 

2020 року було затверджено Роз’яснення щодо окремих положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» № 720-IX  від 17 червня 2020 року 

(http://komzakonpr.rada.gov.ua/uploads/documents/32667.pdf), відповідно до 

якого Комітет вважає,  що Закон № 720-IX набрав чинності 3 липня 2020 року, 

а саме в день його опублікування. Крім того, зазначено, що з 3 липня 2020 року 

стаття 130 КУпАП підлягає застосуванню в редакції, що діяла до набрання 

чинності Законом № 2617-VIII, а стаття 286-1 КК України виключена. 

Відповідно до частини першої статті 139 Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України» підписані Президентом України закони 

публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради 

України, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради 

України. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих 

друкованих засобах масової інформації є офіційною.  

Закон № 720-IX опублікований в газеті «Голос України» від 3 липня 

2020 року № 110. 

Крім того, всі зміни, прийняті Законом № 720-IX, відображені в 

Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів 

(https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/FirstPage?OpenDocu

ment), який створений відповідно до Указу Президента України від  27 червня 

1996 року № 468/96 та, до якого включаються чинні, опубліковані та 

неопубліковані закони України, постанови Верховної Ради України  та інші 

нормативно-правові акти України. 
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Таким чином Комітет вважає, що зміни, внесенні пунктом 117 Закону 

№ 720-IX до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального 

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

є чинними і відповідно статті Кримінального кодексу України, 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення підлягають застосуванню в редакції зі 

змінами внесеними Законом № 720 - IX. 

 

 

Голова Комітету              Д. Монастирський 


