ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про правила відбування адміністративного арешту»
Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проєкту акта
Закон України «Про Національну поліцію»
Стаття 23. Основні повноваження поліції
Стаття 23. Основні повноваження поліції
1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
…
30) вживає заходів для виявлення неправомірного
керування транспортними засобами, щодо яких порушено
обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме:
порушено строки їх тимчасового ввезення та/або
переміщення в митному режимі транзиту; транспортні
засоби використовуються для цілей підприємницької
діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортні
засоби передано у володіння, користування або
розпорядження особам, які не ввозили їх на митну
територію України або не поміщували в митний режим
транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного
розкомплектування таких транспортних засобів.
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31) на підставі відповідної постанови Уповноваженого із
захисту державної мови вживає заходів для забезпечення
здійснення Уповноваженим із захисту державної мови своїх
повноважень, у тому числі сприяє збору фактичних даних
про наявність або відсутність у діях (бездіяльності) певних
осіб ознак порушення вимог Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як
державної».
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Залучення працівників поліції здійснюється за
вмотивованим зверненням Уповноваженого із захисту
державної мови, в якому має зазначатися, які саме дії
пропонується вчинити працівникам поліції. Таке звернення
надсилається керівнику територіального органу поліції за
місцем вчинення визначених у зверненні дій
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Народні депутати України

32) здійснює конвоювання осіб, затриманих за
підозрою в учиненні кримінального правопорушення,
узятих під варту, обвинувачених або засуджених до
позбавлення волі, а також охороняє їх у залі суду.
Перелік місцевих загальних судів, відповідних
установ попереднього ув’язнення (крім гауптвахт) та
ізоляторів тимчасового тримання, з/до яких поліцією
здійснюється конвоювання таких осіб, визначається
Міністром внутрішніх справ України;
33) у випадках, передбачених законом, утримує в
ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за
вчинення
кримінальних
або
адміністративних
правопорушень, осіб, щодо яких як запобіжний захід
застосовано тримання під вартою, осіб, підданих
адміністративному арешту, а також обвинувачених і
засуджених.
Д.А. Монастирський
та ін.
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