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Про проект Закону України 

про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у 

пільговому перевезенні окремих категорій громадян 

(реєстр. № 10004 від 05.02.2019) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 133-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих 

категорій громадян (реєстр. № 10004 від 05.02.2019), поданий народними 

депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., 

Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю., Гаврилюком М.В. та Кожем’якіним А.А., 

Комітет зазначає наступне. 

Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, особам з 

інвалідністю I та II групи та дітям з інвалідністю передбачено  право на пільговий 

проїзд. 

Відповідно до частини сьомої статті 1331 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення безпідставна відмова від передбаченого законом 

пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення штрафу на водіїв 

транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 

восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136,00 грн). 

Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням 

правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, зокрема, щодо 

пільгового перевезення пасажирів, розглядають органи автомобільного 

транспорту. 



Від імені органів автомобільного транспорту розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають 

право  керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (Державна служба 

України з безпеки на транспорті), та його заступники, керівник територіального 

органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники. 

Законопроектом пропонується внести зміни до частини сьомої статті 1331 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачити 

збільшення санкції за безпідставну відмову від передбаченого законом 

пільгового перевезення громадян зі сторони водіїв автомобільних транспортних 

засобів, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у вигляді штрафу у 

розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян                   

(2550,00 гривень). 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції підтримує законопроект. 

Міністерство інфраструктури України повідомило про відсутність 

пропозиції до законопроекту. 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

визначений головним з опрацювання законопроекту, розглянув його на своєму 

засіданні 27 лютого поточного року та прийняв рішення рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

його за основу. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у 

пільговому перевезенні окремих категорій громадян (реєстр. № 10004), поданий 

народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю.,                      

Загорієм Г.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю., Гаврилюком М.В. та 

Кожем’якіним А.А., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, визначеного головним з 

його опрацювання. 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 


