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Шановний Григорію Яковлевичу!

На Ваш лист від 21 листопада 2016 року № 12-07к/7/16 (вх. № 1565/0/1- 
16 від 22 листопада 2016 року) повідомляємо, що окреслена в ньому 
проблематика питань стала однією з ключових для обговорення на 
оперативній нараді, проведеній заступником Голови ВССУ Кравченком C. І. 
21 грудня 2016 року за участю суддів цього суду.

За результатами цієї наради після обговорення зазначеного питання 
судді судової палати у кримінальних справах дійшли висновку про таке.

Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну 
поліцію» (Закон № 580) набрав чинності 07 листопадаД015 року.

При цьому Закон України від 23 грудня 2015 року № 901 -VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про Національну поліцію» (Закон № 901), яким внесено 
зміни до Кримінального процесуального кодексу України (КПК), набрав 
чинності 28 грудня 2015 року.

У п. 5 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 580 
міститься положення щодо визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ «Про міліцію» (Закон № 565). 
При цьому законодавець не передбачив жодних застережень стосовно 
допустимості дії окремих положень цього Закону в період до приведення 
КПК у відповідність із Законом № 580.

Водночас звертаємо Вашу увагу, що системний аналіз Закону № 580 та 
Закону № 565 свідчить, що органи внутрішніх справ (до набрання чинності 
Законом № 580), так і органи Національної поліції, належать до органів
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виконавчої влади, головною функцією яких є служіння суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку.

Враховуючи викладене, з огляду на загальні засади правонаступництва, 
однорідну специфіку та характер процесуальної діяльності органів державної 
виконавчої влади, до яких належать органи внутрішніх справ (до набрання 
чинності Законом № 580), так і органи Національної поліції, а також з метою 
запобігання створенню правової невизначеності в період з 07 листопада 2015 
року до 27 грудня 2015 року органи Національної поліції мали право 
реалізовувати свої повноваження в законодавчо визначених межах.

З повагою 

Заступник Голови


