
ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
статтю 241 викласти в такій редакції:
«Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері лісового господарства розглядає справи про адміністративні 
правопорушення і накладає адміністративні стягнення, передбачені статтями 49, 
63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері лісового господарства, розглядати справи про адміністративні 
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
лісового господарства, його перший заступник та заступники, начальник 
управління (відділу, сектору) лісового господарства, охорони та захисту лісу, 
його заступник та спеціалісти (головний, провідний) управління (відділу, 
сектору) всіх категорій, керівник територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, 
його перший заступник та заступник, начальник управління (відділу, сектору) 
лісового господарства, охорони та захисту лісу, його заступник та спеціалісти 
(головний, провідний) управління (відділу, сектору) всіх категорій.»;

доповнити статтею 2411 такого змісту:
«Стаття 2411. Посадові особи лісової охорони власників лісів і постійних 

лісокористувачів
Посадові особи лісової охорони власників лісів і постійних 

лісокористувачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
передбачені статтями 64 - 70, 73, 75, 77, 1885 цього Кодексу.»;

частину першу статті 255 доповнити пунктом 26 та 27 такого змісту:
«26) посадові особи Українського державного проектного лісовпорядного 

виробничого об’єднання «Укрдержліспроект» і державних спеціалізованих 
лісозахисних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства 



(статті 49, 63-66, 68, 73, 75, 77, 188-5);»;
«27) посадові особи лісової охорони власники лісів та постійних 

користувачів (статті 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5).».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про 
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

          Голова
Верховної Ради України


