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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за
порушення вимог законодавства про ринок деревини
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства
про ринок деревини (далі - проект) розроблений з метою запровадження
відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері ринку деревини.
На розгляд Верховної Ради України подано проект Закону про ринок
деревини реєстр. №4197 від 07.10.2020 та альтернативний до нього проект
Закону про ринок деревини, які передбачають відповідальність учасників
ринку деревини за невиконання ними окремих обов’язків. Разом з тим, у
згаданих законопроектах наявні лише бланкетні норми щодо притягнення
порушників до відповідальності. При цьому чинне законодавство не
передбачає жодної відповідальності за вчинення порушення вимог
законодавства, що регулює ринок деревини.
З огляду на зазначене, необхідно внести зміни до чинного законодавства,
а саме - до Кодексу України про адміністративні правопорушення, та
передбачити відповідальність для учасників ринку деревини за невиконання
ними вимог законодавства про ринок деревини.
У свою чергу, відсутність законодавчо визначеної реальної
відповідальності за невиконання вимог, встановлених законодавством про
ринок деревини, може призвести до ігнорування учасниками таких вимог і,
відповідно, вчинення ними регулярних порушень, що може мати негативний
вплив на розвиток ринку деревини.
2. Мета і завдання законопроекту
Метою законопроекту є встановлення відповідальності за вчинення
адміністративних порушень, а саме - за невиконання вимог законодавства, що
регулює ринок деревини. Встановлення такої відповідальності спонукатиме
учасників ринку деревини належно виконувати покладені на них обов’язки,
що позитивно впливатиме на розвиток ринку деревини.
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Проектом Закону пропонується:
- запровадити відповідальність за адміністративні правопорушення
законодавства про ринок деревини, а саме: за неподання,
несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної
інформації відповідно до законодавства про ринок деревини,
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про
деревообробну діяльність, неподання, несвоєчасне подання
річного та/або квартального плану заготівлі деревини;
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- передбачити,
що
справи
про
вчинення
зазначених
адміністративних правопорушень розглядаються районними,
районними у місті, міськими чи міськрайонними судами;
- визначити, що протоколи про зазначені правопорушення мають
право складати уповноважені на те посадові особи центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
лісового господарства.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Основними
нормативно-правовими
актами,
що
регулюють
правовідносини у цій сфері, є Конституція України, Лісовий кодекс України,
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного
бюджету.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
акту
Прийняття та введення в дію Закону забезпечить дотримання
учасниками ринку деревини встановлених вимог, а також забезпечить
можливість належної реалізації законодавства про ринок деревини.
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