До реєстр. № 3418 від 30.04.2020 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правоохоронної діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за
дорученням Голови Верховної Ради України Д. Разумкова розглянув на своєму
засіданні 10 червня 2020 року (протокол № 35) проект Закону України «Про
внесення змін до статті 1885 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі охорони
навколишнього природного середовища за невиконання законних вимог
посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища» (реєстр. № 3418), поданий народним
депутатом України Штепою С.С.
Метою законопроекту є запобігання та зменшення вчинення
правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Для досягнення вказаної мети пропонується внести до Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) зміни, якими:
1) збільшується розмір штрафу для посадових осіб за невиконання
законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб
органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього
природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки
або охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або
надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання
покладених на них обов’язків (зміни до санкції статті 1885 КУпАП);
2) стаття 1885 КУпАП доповнюється новою частиною 2, якою передбачено
підвищену відповідальність за ті самі діяння, вчинені повторно.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Під час обговорення народні депутати України - члени Комітету звернули
увагу на актуальність ідеї законопроекту та на те, що мета, задекларована
проектом, досягається комплексом заходів, а не лише посиленням
відповідальності. Також було наголошено на низці суперечливих положень
законопроекту, зокрема:
- розміри штрафу за адміністративні правопорушення не можуть бути
більшими від розмірів штрафу (як кримінального покарання) за злочини, що

мають тотожні або суміжні об’єкти посягання. Згідно з статтею 342
Кримінального кодексу України максимальний розмір штрафу за опір
представнику влади, працівнику правоохоронного органу, державному
виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцю,
уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становить 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Даний законопроект пропонує
встановити в санкції частини 2 статті 1885 КУпАП розміри штрафу як
адміністративного стягнення від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Тобто законопроектом порушується принцип відповідності
рівня суспільної шкідливості правопорушення розміру адміністративного
стягнення, передбаченого за його вчинення;
- запропоновані розміри санкцій в даній статті КУпАП мають бути
узгоджені з розмірами інших санкцій в статтях Кодексу, передбачених за основні
правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища,
використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорони природних
ресурсів.
Заслухавши інформацію підкомітету, врахувавши позицію Міністерства
енергетики та захисту довкілля України, Державного агенства лісових ресурсів
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з’ясувавши
позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання
осіб та всебічно обговоривши питання, Комітет рекомендує Верховній Раді
України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної
Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 1885 Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності
у галузі охорони навколишнього природного середовища за невиконання
законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі
охорони навколишнього природного середовища» (реєстр. № 3418) за
результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено Голову
підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та
охоронної і детективної діяльності Комітету з питань правоохоронної діяльності
Медяника В’ячеслава Анатолійовича.
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної
Ради України та проект Постанови Верховної Ради України додаються.
Просимо розглянути.
Голова Комітету
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