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Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України  

про адміністративні правопорушення щодо посилення  

відповідальності за порушення законодавства у сфері  

захисту природних екосистем від пожеж (реєстр. № 3755) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув, 

відповідно до предметів відання, проекту Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних 

екосистем від пожеж (реєстр. № 3755 від 30.06.2020), поданий народними 

депутатами України Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Криворучкіною 

О.В. та іншими народними депутатами України, та відзначає. 

Метою проекту Закону, відповідно до пояснювальної записки, є посилення 

захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах, підвищення 

ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної 

відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. 

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП), зокрема пропонується розширити 

повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

пожежну і техногенну безпеку та органам залізничного транспорту і 

рибоохорони, а також підвищити розміри штрафу за: 

порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з 

питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного 

обладнання (стаття 951 КУпАП); 

порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, 

річковому і повітряному транспорті (стаття 120 КУпАП); 

порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (стаття 

175 КУпАП); 
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здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності без 

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання 

вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (стаття 1752 КУпАП); 

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, 

нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру (стаття 18816 КУпАП); 

невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання 

приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного 

енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів (стаття 18820 КУпАП). 

Комітет у цілому підтримує ініціативу передбачення і посилення 

відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних 

екосистем від пожеж, водночас, звертає увагу на те, що на розгляді Верховної 

Ради України знаходяться проекти законів України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр. № 2607); про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо 

посилення охорони природних об'єктів від пожеж) (реєстр. № 3439); про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту 

лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах 

та на землях інших категорій (реєстр. № 3526), які спрямовані на врегулювання 

тотожних питань. 

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону України про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту 

природних екосистем від пожеж (реєстр. № 3755 від 30.06.2020), поданий 

народними депутатами України Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю., 

Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами України, прийняти за 

основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 
 

 

  Голова Комітету                                                            О. БОНДАРЕНКО 


