
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

 ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

РІШЕННЯ

від   14  травня 2019 р.                                                             №    93/10

Про проект Закону                                                                                
(реєстр. № 10202)                                                                               

Комітет  розглянув  відповідно  до  предметів  відання  проект  
Закону  України  про  внесення  змін  до  статті  5  Закону  України  "Про
радіочастотний  ресурс  України"   (реєстр.  №10202  від  04.04.2019  р.),
поданий Кабінетом Міністрів  України, і відзначає таке.

Як  зазначено  у  пояснювальній  записці  до  законопроекту,  він
розроблений  Державною  службою  України  з  надзвичайних  ситуацій  з
метою унормування  питань  застосування  оперативно-диспетчерського
радіозв’язку, який функціонує у системі ДСНС, під час виконання спільних
завдань  підрозділами  ДСНС  та  пожежно-рятувальними  підрозділами
місцевої  і  добровільної  пожежної  охорони  під  час  гасіння  пожеж  та
ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій,  а також організації  взаємодії
для виконання спільних завдань підрозділами відомчої пожежної охорони в
зоні  відчуження  та  зоні  безумовного (обов’язкового)  відселення  під  час
гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Кодексом  цивільного  захисту  України  встановлено,  що  органи
місцевого  самоврядування  і  керівники  суб’єктів  господарювання
утворюють підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони, а також
у суб’єктів господарювання, віднесених до сфери управління відповідних
центральних органів виконавчої  влади,  утворюються державні  пожежно-
рятувальні  підрозділи  для  забезпечення  відомчої  пожежної  охорони.
Статтею 61  Кодексу  цивільного  захисту  України  визначено,  що  перелік
суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона,
визначається Кабінетом Міністрів України. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/397-2013-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/397-2013-%D0%BF#n9


Перелік  суб’єктів  господарювання,  в  яких  створюється  відомча
пожежна охорона, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
05.06.2013  р.  №397.  До  зазначеного  переліку  включені  суб’єкти
господарювання,  підприємства,  установи, організації,  віднесені  до сфери
управління:

Міноборони;

Мінінфраструктури  (об’єкти  залізничного,  авіаційного,  морського,
річкового транспорту); 

Мін’юсту (об’єкти Державної кримінально-виконавчої служби);

Адміністрації Держприкордонслужби;

Держлісагентства;

Держрезерву;

Адміністрації Держспецзв’язку;

Служби зовнішньої розвідки.

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  
від  20.02.2019  р.  №  111  «Про  внесення  зміни  до  переліку  суб’єктів
господарювання,  в  яких  створюється  відомча  пожежна  охорона»
передбачається створення відомчої пожежної охорони, що належатиме до
сфери  управління  Державного  агентства  України  з  управління  зоною
відчуження. 

Законопроектом  передбачається  додати  до  переліку  спеціальних
користувачів  радіочастотного  ресурсу  України  управління  зоною
відчуження та  зоною безумовного (обов’язкового)  відселення  (у  частині
застосування  радіоелектронних  засобів  підрозділами  відомчої  пожежної
охорони), а також підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони у
частині користування радіочастотним ресурсом України.

Слід  зазначити,  що  законопроектом не  передбачено  віднесення  до
спеціальних  користувачів  радіочастотного  ресурсу  Держлісагентства  та
Держрезерву  (у  частині  застосування  радіоелектронних  засобів
підрозділами  відомчої  пожежної  охорони),  не  зважаючи  на  те,  що
створення  підрозділів  відомчої  пожежної  охорони  Держлісагентства  та
Держрезерву  передбачено  постановою  Кабінету  Міністрів  України  
від 5 червня 2013 р. № 397.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, прийняття
проекту акту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів. 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в:
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1. Рекомендувати Комітету з питань інформатизації та зв’язку внести
пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про внесення
змін  до  статті  5  Закону  України  «Про  радіочастотний  ресурс  України»
(реєстр. № 10202 від 04.04.2019 р.), поданий Кабінетом Міністрів  України,
прийняти  за  основу  з  урахуванням  зауважень,  висловлених  у
мотивувальній частині.

2. Висновок направити Комітету з питань інформатизації та зв’язку.

Перший заступник 
Голови Комітету  А. ДИРІВ
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