
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

від  18  вересня 2019 р.                                                             №     /

Про проект Закону                                                                                
(реєстр. № 1149)                                                                               

Комітет  розглянув  відповідно  до  предметів  відання  проект  
Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення  (щодо  посилення  відповідальності  за  порушення
пожежної  безпеки  в  лісах)  (реєстр.  №1149  від  29.08.2019  р.),  внесений
народним депутатом України Шпеновим Д.Ю., і відзначає таке.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його метою
є  вдосконалення  норми  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення  для  запобігання  вчиненню  адміністративних
правопорушень і вдосконалення відповідних санкцій.

Пожежна  небезпека  в  лісових  масивах  посилюється  під  впливом
людського фактору та погодних умов навесні та в кінці літа. Понад 98 %
пожеж виникає з цієї причини. 

Головною причиною лісових  пожеж є  порушення вимог  пожежної
безпеки  в  лісових  масивах  у  період  високої  надзвичайної  пожежної
небезпеки та випалювання рослинності на сільгоспугіддях.

Охорону  лісів  від  пожеж  забезпечують  307  державних
лісогосподарських  та  лісомисливських  підприємств,  у  складі  яких
функціонує більше 1,7 тис. лісництв та 288 лісових пожежних станцій.

Законопроектом пропонується  внести  зміни до статті  77  в  частині
збільшення розмірів штрафів.  

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, прийняття
законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету
України або місцевих бюджетів. 



Підтримуючи  необхідність  підвищення  розміру  штрафу  за
порушення  пожежної  безпеки  в  лісах,  Комітет  вважає  за  доцільне
доопрацювати  зазначений  законопроект  в  частині  підвищення
відповідальності  за  порушення  інших  вимог  природоохоронного
законодавства. 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в:
1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань  правоохоронної  діяльності

внести  пропозицію  Верховній  Раді  України  проект  Закону  України  про
внесення  змін до  Кодексу України  про адміністративні  правопорушення
(щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах)
(реєстр. №1149 від 29.08.2019 р.), внесений народним депутатом України
Шпеновим Д.Ю., за результатами розгляду в першому читанні повернути
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Висновок направити Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Голова Комітету      О. БОНДАРЕНКО
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