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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)

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 9 вересня 
2021 року № 1732-IX «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до 
засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 01 грудня  
2021 року (протокол № 77) пропозиції і поправки, що надійшли від суб’єктів 
права законодавчої ініціативи до 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), 
поданого Кабінетом Міністрів України, та прийнятого парламентом за основу 
(далі – Законопроект).

Комітетом до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до 
Законопроекту, яка містить 19 пропозицій і поправок, за результатом розгляду 
яких пропонується врахувати 13 поправок (у тому числі враховано редакційно та 
враховано частково) та 6 поправок відхилити.

Разом з тим, під час розгляду Законопроекту члени Комітету дійшли до 
висновку про необхідність доповнити порівняльну таблицю до Законопроекту  
такими пропозиціями і поправками:

1. У розділі І Законопроекту:

1) у пункті 1:

підпункт 1 після абзацу сьомого доповнити сімома новими абзацами 
такого змісту: 

«Видами примусового годування є: 
1) годування через назогастральний зонд за допомогою лійки; 
2) годування через назогастральний зонд краплинно;
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3) годування через назогастральний зонд за допомогою шприца Жане; 
4) годування з ложки; 
5) годування за допомогою напувальниці;
6) годування через гастростому»;

доповнити підпунктом 2 такого змісту:
«2) частини шосту та сьому в редакції Закону України №1488-VIII                         

від 6 вересня 2016 року вважати частинами сьомою та восьмою відповідно».

2) пункт 2 після абзацу шостого доповнити сімома новими абзацами такого 
змісту: 

«Видами примусового годування є: 
1) годування через назогастральний зонд за допомогою лійки; 
2) годування через назогастральний зонд краплинно;
3) годування через назогастральний зонд за допомогою шприца Жане; 
4) годування з ложки; 
5) годування за допомогою напувальниці;
6) годування через гастростому».

2.  Пункти 1 та 2 розділі ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його 
опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня 
опублікування цього Закону.

 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня 
опублікування цього Закону:

затвердити порядок примусового годування та умови тримання 
засуджених та узятих під варту осіб, які відмовляються від прийняття їжі;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом».

Розглянувши Законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет з 
питань правової політики вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України 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), 
поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти в другому читанні та в цілому 
у редакції, запропонованій Комітетом, а також у разі прийняття Законопроекту 
як Закону доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням 
Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне 
доопрацювання його тексту.
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2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з 
питань діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації Фріс 
Ігоря Павловича.
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