
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Національної поліції України про заплановані на серпень  2020 року  

електронні консультації з громадськістю щодо проектів актів  
 

Назва проекту акта, що 

виноситься на обговорення 

 

Мета розроблення проекту акта 

 

Ел. адреса 

оприлюднення 

проекту акта  

Орієнтовна 

дата 

обговорення 

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

контактні дані відповідальної особи 

органу виконавчої влади 

1.Проєкт Закону України 

«Про правила відбування 

адміністративного арешту» 

Проєктом акта передбачається 

встановити правила відбування 

адміністративного арешту та визначити 

повноваження поліції щодо утримання в 

ізоляторах тимчасового тримання 

територіальних органів поліції осіб, 

підданих адміністративному арешту, 

затриманих за вчинення 

адміністративних та кримінальних 

правопорушень, взятих під варту, а також 

обвинувачених і засуджених. 
 

www.npu.gov.ua  З 15 липня 

по 15 серпня  

2020  року 

Холох Руслан Вадимович, головний 

інспектор відділу організаційного 

забезпечення діяльності місць 

тимчасового тримання осіб 

Управління дотримання прав людини 

Національної поліції України  

 сл. тел. (044)254-72-52.  

електронна пошта: uzpl@police.gov.ua 

2. Проєкт Закону України 

«Про внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення у зв’язку з 

прийняттям Закону України 

«Про правила відбування 

адміністративного арешту»» 

Проєктом акта передбачається внесення 

змін до КУпАП. 

Так, пропонується викласти в новій 

редакції частину другу статті 32 

(Адміністративний арешт), частину 

першу статті 294 (Набрання постановою 

судді у справі про адміністративне 

правопорушення законної сили та 

перегляд постанови), статтю 326 

(Виконання постанови про застосування 

адміністративного арешту та арешту з 

утриманням на гауптвахті), а також 

доповнити цей кодекс статтями 326-1 

(Клопотання про здійснення приводу та 

його розгляд), 326-2 (Виконання ухвали 

про здійснення приводу) та 328-1 

(Клопотання про призупинення строку 

відбування адміністративного арешту та 

його розгляд). 

Також передбачається установити, що 
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Холох Руслан Вадимович, головний 

інспектор відділу організаційного 

забезпечення діяльності місць 

тимчасового тримання осіб 

Управління дотримання прав людини 

Національної поліції України  

 сл. тел. (044)254-72-52.  

електронна пошта: uzpl@police.gov.ua 



передбачені проєктом акта зміни 

набирають чинності та вводяться в дію 

одночасно з набранням чинності та 

введенням в дію Закону України «Про 

правила відбування адміністративного 

арешту», але не раніше дня його 

опублікування. 

 

 

 

Управління комунікації  

Національної поліції України 


