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Конституція України визначає людину, її життя і здоров’я найвищою 
соціальною цінністю, встановлюючи права громадян, які є нормами прямої дії. 
Створення умов для повної реалізації цих прав покладається на державу. 

Відповідно до статей 51 та 55 Кодексу цивільного захисту України 
забезпечення техногенної та пожежної безпеки суб’єкта господарювання 
покладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  одним із основних 
принципів державного нагляду (контролю) є пріоритетність безпеки у 
питаннях життя і здоров’я людини, функціонування та розвитку суспільства, 
середовища проживання і життєдіяльності перед будьякими іншими інтересами 
та цілями у сфері господарської діяльності. 

Разом з цим, з року в рік стан додержання (виконання) вимог законодавства 
у сфері пожежної безпеки на об’єктах суб’єктів господарювання викликає 
серйозне занепокоєння. 

Лише за 9 місяців 2017 року в Україні внаслідок ігнорування вимог 
пожежної безпеки виникла 71 тис. 516 пожеж, матеріальні втрати від яких склали 
6 млрд 307 млн .956 тис. гривень. Унаслідок пожеж загинуло 1 тис. 222 людини та 
1 тис. 118 людей отримали травми, з них 100 дітей. У порівнянні з аналогічним 
періодом 2016  року кількість пожеж збільшилась на 17,6 %. 

З метою попередження та недопущення пожеж і мінімізації їх наслідків 
необхідним є здійснення заходів державного нагляду (контролю). 

Однак, у зв’язку з недостатнім на цей час розміром штрафних санкцій за 
порушення встановлених законодавством вимог у сфері пожежної безпеки та 
відсутністю адміністративної відповідальності за порушення законодавства у 
сфері техногенної безпеки це завдання не вирішується у відповідних сферах 
життєдіяльності. 

Так, максимальний штраф, накладений на правопорушника з числа 
посадових осіб, складає 170 гривень, що на сьогодні практично не впливає 
матеріально та виховну роль не відіграє. Керівникам підприємств простіше 
сплатити максимальний розмір штрафу, ніж докласти зусиль і виділити певні 
кошти на забезпечення належного рівня безпеки. Отже, встановлені санкції за 
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правопорушення у сфері пожежної безпеки на цей час є замалими та не 
здійснюють виховну функцію, передбачену статтею 23 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі  КУпАП). 

Також у статтях 175, 1888 КУпАП не передбачено відповідальність 
фізичних осібпідприємців, які здійснюють господарську діяльність, часом, не 
забезпечуючи належний рівень безпеки людей. 

Згідно з частиною першою статті 270 Кримінального кодексу України  
(далі – КК України) передбачено відповідальність, зокрема, у вигляді штрафу 
розміром від 850 до 2040 гривень за порушення встановлених законодавством 
вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою 
заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі. 

На сьогодні майнова шкода у великому розмірі становить від 240 тис. 
гривень. Отже, для кваліфікації цього злочину майнова шкода від пожежі має 
скласти більше 240 тис. гривень, а максимальний розмір штрафу за цей  
злочин – 2040 гривень, що не об’єктивно. 

За останні вісім років депутатами Верховної Ради України неодноразово 
було запропоновано підвищити штрафи за порушення у сфері пожежної безпеки, 
але жоден із законопроектів не було ухвалено. 

З метою реалізації вимог Конституції України, Кодексу цивільного захисту 
України та Стратегії реформування системи Державної служби з надзвичайних 
ситуацій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 
р. № 61р, Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено 
проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 
посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки» (далі – проект Закону). 

Цей проект Закону та супровідні документи оприлюднено вперше на веб
сайті ДСНС України 22 серпня 2017 року. 

Метою цього законопроекту є вдосконалення норм законодавства, яким 
регулюються відносини у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки, шляхом встановлення відповідного умовам сьогодення розміру штрафу за 
порушення встановлених законодавством вимог техногенної, пожежної безпеки, 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, діяльності аварійно
рятувальних служб та невиконання приписів, розпоряджень, інших розпорядчих 
документів щодо усунення порушень вимог законодавства з питань техногенної та 
пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 
діяльності аварійнорятувальних служб уповноважених посадових осіб 
центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд 
(контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, його територіальних органів; 
визначення суб’єктом правопорушення – фізичних осібпідприємців; усунення 
подвійної відповідальності за те саме правопорушення. Як результат, це повинно 
підвищити правосвідомість громадян, фізичних осібпідприємців та посадових 
осіб, відповідальних за стан пожежної та техногенної безпеки підприємств, 
установ та організацій. 

З цією метою проектом Закону пропонується внести зміни до статей 175, 
183, 1888, 223, 255 КУпАП, виключити статтю 18816 КУпАП і внести зміни до 
статті 270 КК України. 
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Однієї з основний цілей будьякого регіону є мінімізація сумарних 

соціальноекономічних витрат за рахунок надзвичайної ситуації (НС). Ці витрати 
складаються з наступних компонент: 

1. Витрати на створення і підтримку в працездатному стані системи 
попередження, локалізації і ліквідації наслідків НС.  

2. Витрати на попередження (профілактику) НС. 
3. Соціальноекономічні витрати, обумовлені виникненням і розвитком 

НС. 
4. Витрати на локалізацію НС, тобто витрати на цілеспрямовані дії 

спрямовані на ліквідацію або обмеження розвитку джерела НС, зменшення 
соціальноекономічного збитку. 

5. Витрати на ліквідацію наслідків НС, тобто витрати на відновлення 
потерпілих об’єктів господарської діяльності і умов життєдіяльності населення. 

Позначимо кожну з перерахованих компонентних витрат через 5,1, iCi . 

Тоді глобальну мету системи можна записати у вигляді 
 

                                          




5

1i
i .minCC                                                   (1) 
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