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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за
дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. розглянув на
засіданні 7 квітня 2021 року (протокол № 67) проект Закону України «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального процесуального кодексу України стосовно удосконалення
державної політики управління об’єктами державної і комунальної власності»
(реєстр. № 4573), поданий народним депутатом України Підласою Р.А. та
іншими народними депутатами України.
Законопроект розроблений з метою активізації процесу передачі
уповноваженими органами управління державних об’єктів на приватизацію та
оренду, забезпечення контролю Фондом державного майна України задля
недопущення зловживань балансоутримувачами та орендарями у процесах
оренди державного майна, посилення контролю за актуалізацією відомостей про
об’єкти державної власності для внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної
власності.
Для досягнення вказаної мети пропонується внести зміни до Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Кримінального
процесуального кодексу України (далі – КПК України), якими:
– доповнити КУпАП новою ст. 164-20 «Порушення порядку використання
державного майна», поклавши обов’язок розглядати справи про ці
адміністративні правопорушення на районні, районні у місті, міські чи
міськрайонні суди (суддів) (зміни до ст. 221 КУпАП), а складати протоколи – на
посадових осіб Фонду державного майна України (зміни до ст. 255 КУпАП);
– заборонити арешт майна (в тому числі майнових прав або інших активів),
щодо якого прийнято рішення про приватизацію на конкурентних засадах у
формі електронних аукціонів у встановленому законом порядку під час
кримінального провадження (зміни до ст. 173 КПК України).
Фонд державного майна України підтримав зазначений законопроект та
зазначив, що його прийняття сприятиме збільшенню відповідальності
уповноважених органів управління, балансоутримувачів державного майна за
ефективність управління та використання державного майна, та запобігатиме
зупиненню процесу приватизації через ініціювання судових спорів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
вважає, що законопроект потребує доопрацювання із урахуванням висловлених
зауважень та пропозицій.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань законодавства про
адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності, всебічно
обговоривши питання, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114
Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального
процесуального кодексу України стосовно удосконалення державної політики
управління об’єктами державної і комунальної власності» (реєстр. № 4573) 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 – народного депутата України Медяника
В’ячеслава Анатолійовича.
Проект Постанови Верховної Ради України та висновок Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України додаються.
Просимо розглянути.
Голова Комітету
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