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Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 3439) 
 

 

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів (щодо посилення охорони природних об'єктів від 

пожеж)  (реєстр. № 3439 від 06.05.2020), внесений народним депутатом 

України Кузьміних С.В., і відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, необхідність 

прийняття проекту акта викликана відсутністю належного державного 

контролю та дієвих важелів впливу стосовно правопорушників, які 

випалюють стерню, луки, пасовища, ділянки зі степовою, водно-болотною 

та іншою природною рослинністю, рослинність або її залишків та опале 

листя в смугах відводу захисних лісонасаджень автомобільних доріг і 

залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених 

пунктах. 

Законопроектом пропонується визначити органи, які мали б право 

розглядати справи про порушення вимог статті 77-1 Кодексу про 

адміністративні правопорушення. До таких органів пропонується віднести 

органи Національної поліції, ДСНС, залізничного транспорту, 

мисливського господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому 

комплексі. Також, законопроектом пропонується розширити коло осіб, які 

мали б право контролювати дотримання вимог статті 77-1 Кодексу про 

адміністративні правопорушення і оперативно, відповідно до своєї 

компетенції, складати протоколи щодо правопорушень.  

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, він не 

потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. 

Не заперечуючи проти необхідності посилення відповідальності та 

контролю за самовільне спалювання рослинності, Комітет звернув увагу, що 
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положення законопроекту не відповідають принципу правової визначеності 

і не містить достатніх і завершених механізмів. 

Компетенція між центральними органами виконавчої влади не 

розмежовуються та на законодавчому рівні необгрунтовано закладається 

неприпустима конкуренція між різними за компетенцією органів влади 

щодо розгляду одних і тих же правопорушень. 

 

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 деяких законодавчих актів (щодо посилення охорони природних 

об'єктів від пожеж)  (реєстр. № 3439 від 06.05.2020), внесений народним 

депутатом України Кузьміних С.В., за результатами розгляду в першому 

читанні повернути на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи. 

 

2. Рішення надіслати Комітету з  питань правоохоронної діяльності.   

 

 

Голова Комітету                                                                 О. БОНДАРЕНКО 

 


