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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону 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 вересня 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 25 вересня 2020 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 03 лютого 
2021 року (протокол № 46) проект Закону 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 вересня 2020 року), 
поданий Кабінетом Міністрів України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено в межах 
забезпечення виконання підпункту 1 пункту 1 Указу Президента України від 24 
грудня 2019 року № 948 «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній 
небезпеці в Україні» щодо скорочення строків розгляду судових справ за 
позовами щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або 
часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, 
дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів у 
разі встановлення порушення законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей.

Так, у Законопроекті пропонується внести зміни і доповнення 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.

Верховний Суд загалом підтримує прийняття зазначеного Законопроекту, 
але висловлює ряд пропозицій щодо вдосконалення його положень.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 
Законопроекту зазначило, що реалізація його положень не вплине на показники 



бюджету та не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного 
бюджету.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловилась 
щодо підтримки Законопроекту. 

Інститут законодавства Верховної Ради України за результатами 
опрацювання Законопроекту дійшов висновку, що Законопроект може бути 
підтриманий з урахуванням висловлених зауважень.

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 
природокористування, опрацювавши положення Законопроекту, дійшов 
висновку, що він може бути прийнятий у першому читанні за основу. 

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 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 вересня 2020 
року), поданий Кабінетом Міністрів України.
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