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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 08 липня 2020 року        № 39/6 

 

 

 

Про проект Закону про внесення зміни 

до статті 7 Закону України "Про 

передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності" щодо передачі 

цілісних майнових комплексів 

державних пожежно-рятувальних 

підрозділів (частин) та іншого майна 

Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту 

(реєстр. № 3688 від 18.06.2020 р.) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" 

щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-

рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту (реєстр. № 3688 від 18.06.2020 р.), внесений 

Кабінетом Міністрів України, Комітет відповідно до предметів відання 

відмічає наступне. 

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблено з 

метою надання можливості передачі цілісних майнових комплексів 

державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), іншого нерухомого та 

окремого індивідуально визначеного (рухомого) майна з державної в 

комунальну власність. 

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується у статті 

7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності» доповнити перелік об’єктів, що передаються безоплатно із 

державної у комунальну власність, майновими комплексами державних 

пожежно-рятувальних підрозділів (частин), іншим нерухомим та окремим 

індивідуально визначеним (рухомим) майном, яке не використовується і не 

планується до використання в органах і підрозділах Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» таке майно може передаватись 

безоплатно за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов’язання 
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використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну 

власність такі об’єкти. 

Слід зазначити, що статтею 63 Кодексу цивільного захисту України 

визначено, що у суб’єктів господарювання, населених пунктах для 

здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння 

органи місцевого самоврядування за рішенням територіальних громад, а 

також керівники суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-

рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.  

Таким чином, норми законопроекту щодо матеріально-технічного 

забезпечення добровільної пожежної охорони можуть стосуватись лише 

пожежно-рятувальних підрозділів, які утворюються органами місцевого 

самоврядування за рішенням територіальних громад. 

На думку авторів законопроекту реалізація його положень не 

потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.  

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття 

законопроекту сприятиме створенню нових пожежно-рятувальних 

підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в об’єднаних 

територіальних громадах, що підвищить рівень безпеки громадян, рівень 

пожежної та техногенної безпеки в державі. 

 

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести 

на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу у 

першому читанні проекту Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" 

щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-

рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту (реєстр. № 3688 від 18.06.2020 р.), внесеного 

Кабінетом Міністрів України. 

 

2. Висновок направити до Комітету з питань економічного 

розвитку. 

 

 

 

Голова Комітету               О. БОНДАРЕНКО 


