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від   13  жовтня 2020 р.                                                             № 49/3 

 
 

Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 4150)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 

України про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо особливостей провадження у справах за зверненнями органів 

державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки  

(реєстр. № 4150 від 24.09.2020 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, і 

відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, він 

передбачає внесення змін і доповнень до Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо скорочення строків розгляду справ судами за 

зверненням органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, що у свою чергу забезпечить швидке реагування, якщо 

виявлено порушення у сфері техногенної та пожежної безпеки, які 

створюють загрозу життю і здоров’ю людей, і застосування запобіжних 

заходів до порушників. 

Зокрема, пропонується доповнити статтю 245 Кодексу 

адміністративного судочинства України нормами щодо повноважень суду: 

зобов’язання юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки до здійснення заходів державного нагляду 

(контролю); 

вжиття у випадках та з підстав, передбачених законом, до юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців, у яких під час здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) виявлено порушення законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, заходів реагування, визначених законом. 
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Крім того, пропонується доповнити Кодекс новою статтею 2831 

«Особливості провадження у справах за зверненням органів державного 

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки». 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

проекту Закону не потребуватиме додаткових видатків з державного та 

місцевих бюджетів України. 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правової політики внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

особливостей провадження у справах за зверненнями органів державного 

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки  

(реєстр. № 4150 від 24.09.2020 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. РІшення направити Комітету з питань правової політики. 

 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 

 


