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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів 

примусового годування
(реєстр. № 4323 від 05 листопада 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 06 листопада 2020 року 
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на своєму 
засіданні 17 лютого 2021 року (протокол № 47) проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, 
які тримаються під вартою, заходів примусового годування (реєстр. № 4323                 
від 05 листопада 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – 
Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою 
визначення правових підстав для затвердження порядку та видів примусового 
годування, а також умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, які 
відмовляються від прийняття їжі (оголошують про голодування).

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 116 Кримінально-
виконавчого кодексу України в частині визначення правових підстав для 
затвердження порядку та видів примусового годування, а також умов тримання 
засуджених, які відмовляються від прийняття їжі (оголошують про голодування), 
та статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення» в частині визначення 
правових підстав для застосування до осіб, узятих під варту, які відмовляються 
від прийняття їжі (оголошують про голодування), заходів примусового 
годування.

За результатами розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань 
інтеграції України до Європейського Союзу на своєму засіданні 03 лютого              
2021 року (протокол № 61) Законопроект не суперечить міжнародно-правовим 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.



Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за наслідками розгляду 
на своєму засіданні 16 грудня 2020 року (протокол №70) прийняв рішення, що 
проект Законопроект не має впливу на показники бюджету (реалізація положень 
законопроекту здійснюватиметься за рахунок та в межах видатків державного 
бюджету, що передбачаються на забезпечення діяльності Державної 
кримінально-виконавчої служби України). У разі прийняття відповідного закону 
він може набирати чинності згідно із законодавством.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
листом від 16 листопада 2020 року № 10055.2/10743/1/20/20/Х23.3 повідомив про 
підтримку Законопроекту.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які 
тримаються під вартою, заходів примусового годування (реєстр. № 4323                         
від 05 листопада 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України.
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