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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 

        

39 

 

         08        липня           20 

 

 

м. Київ 

11 год. 00 хв. 

 

(Режим відеоконференції) 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В., Маріковський О.В., 

Овчинникова Ю.Ю., Андрійович З.М., Кривошеєв І.С., Нестеренко К.О.,  

Прощук Е.П., Якименко П.В., Василенко Л.В., Бакунець П.А., Фельдман О.Б., 

Яценко А.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Лабунська А.В., Шахов С.В., 

Задорожний А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Прощенко О.В., Хоренжая І.В., 

Бережний Є.О., Ярмоленко О.В., Гуцало І.В., Омельянець С.М., Войтович Л.В. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Прощука Е.П. – Турик М.В.;  

Андрійовича З.М. – Кучерак В.Л. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Магера Сергій Васильович - народний депутат України ІХ скликання; 

Дубінський Олександр Анатолійович - народний депутат України  

ІХ скликання; 
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Cтрілець Руслан Олександрович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації; 

Бондарчук Ольга Миколаївна - головний спеціаліст відділу здійснення 

моніторингу земельних відносин департаменту аграрної політики Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

Будзінський Ігор Леонідович - начальник Відділу охорони і захисту лісів 

Державного агенства лісових ресурсів України; 

Мороз Юлія Анатоліївна - Перший заступник Голови Державної служби 

Укрaїни з питань геодезії, картографії та кадастру; 

Уварова Валентина Іванівна - заступник начальника Управління - 

начальник відділу праці, заробітної плати та економічного розвитку Державного 

агенства лісових ресурсів України; 

Шеремет Іван Миколайович - начальник управління мисливського 

господарства та полювання Державного агенства лісових ресурсів України; 

Щербаченко Олександр Миколайович - директор Департамент запобігання 

надзвичайним ситуаціям Державної служби Укрaїни з надзвичайних ситуацій. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Комітет є головним по законопроектах 
 

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на 

землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших 

категорій (реєстр. № 3526 від 22.05.2020), внесений народними 

депутатами України Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., 

Маріковським О.В. та іншими народними депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 

2.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням (реєстр. 

№ 3563 від 29.05.2020), внесений народним депутатом України       

Дубінським О.А. 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 
 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

3.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" щодо заборони імпорту фуа-гра 

(реєстр. № 3580 від 03.06.2020), внесений народним депутатом 

України Яценком А.В. 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Співдоповідач:  народний депутат України – член Комітету  
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Яценко Антон Володимирович  

Омельянець Сергій Миколайович     

4.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного та 

соціального забезпечення окремих категорій осіб  

(реєстр. № 3596 від 04.06.2020), внесений народним депутатом 

України Ляшенко А.О. 

та 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного та санаторно-

курортного забезпечення 

(реєстр. № 3596-1 від 24.06.2020), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. 
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

5.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній 

формі (реєстр. № 3623 від 10.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів 

України.  
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

6.  Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо 

передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-

рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту 

(реєстр. № 3688 від 18.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 
 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

7.  Проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про 

військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову 

на строкову військову службу деяких категорій громадян 

(реєстр. № 3689 від 18.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 
 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

8.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік" (щодо ліквідації наслідків повені та 

допомоги постраждалим у західних областях України) 
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За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича та за 

згодою секретаря Комітету Фельдмана Олександра Борисовича підрахунок 

голосів під час голосування на засіданні Комітету, що проводиться у режимі 

відеоконференції здійснюватиме народний депутат України – заступник голови 

Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна.  

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування – 3. 
 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок 

денний засідання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний без змін. 

 

Порядок денний затверджено: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та голови 

підкомітету Овчинникової Ю.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам 

на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій 

(реєстр. № 3526 від 22.05.2020), внесений народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Маріковським О.В. та іншими 

народними депутатами України. 

 

(реєстр. № 3754 від 30.06.2020), внесений народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Абдулліним О.Р., Івченком В.Є. та іншими 

народними депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

Лопушенко Олександр Іванович 
 

Питання для розгляду 
 

9.  Про лист Рахункової палати України стосовно результатів  аудиту 

ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на 

ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів 

у лісовому фонді України. 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Маріковський О.В., Войтович Л.В., Стрілець Р.О., Щербаченко О.М., 

Будзінський І.Л. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання 

пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших 

категорій (реєстр. № 3526 від 22.05.2020), поданий народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Маріковським О.В. та іншими 

народними депутатами України, прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань лісових ресурсів, 

об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів 

природно-заповідного фонду Овчинникову Юлію Юріївну. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 

 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та голови 

підкомітету Овчинникової Ю.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням 

(реєстр. № 3563 від 29.05.2020), внесений народним депутатом України       

Дубінським О.А. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Фельдман О.Б., Яценко А.В., Дубінський О.А., Прощук Е.П., Борисюк М.М., 

Войтович Л.В.,  Шеремет І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо захисту дітей від спостерігання за 

полюванням (реєстр. № 3563 від  29.05.2020), внесений народним депутатом 

України Дубінським О.А., прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань лісових ресурсів, 

об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів 

природно-заповідного фонду Овчинникову Юлію Юріївну. 
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Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 

 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В., народного 

депутата - члена Комітету Яценка А.В. та голови підкомітету  

Овчинникової Ю.Ю. про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо заборони імпорту фуа-гра  

(реєстр. № 3580 від 03.06.2020), внесений народним депутатом України  

Яценком А.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Яценко А.В.,  

Овчинникова Ю.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести 

пропозицію про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо заборони 

імпорту фуа-гра. 

2. Висновок направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Омельянець Сергій Миколайович     

 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та старшого 

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного та соціального 

забезпечення окремих категорій осіб (реєстр. № 3596 від 04.06.2020), внесений 

народним депутатом України Ляшенко А.О. та проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного та санаторно-

курортного забезпечення (реєстр. № 3596-1 від 24.06.2020), внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Борисюк М.М., Гуцало І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з  питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів врахувати зауваження, висловлені в мотивувальній частині 

Рішення, при подальшому опрацюванні проекту Закону про внесення змін до 

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного та 

соціального забезпечення окремих категорій осіб (реєстр. № 3596 від 04.06.2020 

р.), внесеного народним депутатом України Ляшенко А.О., та проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного та 

санаторно-курортного забезпечення (реєстр. № 3596-1 від 24.06.2020 р.), 

внесеного народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 4. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету Бондаренка О.В. та старшого 

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в 

електронній формі (реєстр. № 3623 від 10.06.2020р.), внесений Кабінетом 

Міністрів України.  

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Гуцало І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3. Рекомендувати Комітету з  питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника 

в електронній формі (реєстр. № 3623 від 10.06.2020 р.), внесеного Кабінетом 

Міністрів України. 
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4. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та старшого 

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення зміни до статті 7 

Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-

рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту (реєстр. № 3688 від 18.06.2020), внесений  

Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Гуцало І.В.,  

Щербаченко О.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу у першому 

читанні проекту Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі 

цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів 

(частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

(реєстр. № 3688 від 18.06.2020 р.), внесеного Кабінетом Міністрів України. 

2. Висновок направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
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7. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та старшого 

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення зміни до статті 17 

Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки 

від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян  

(реєстр. № 3689 від 18.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Гуцало І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань національної безпеки, оборони та 

розвідки внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

за основу у першому читанні проекту Закону про внесення зміни до статті 17 

Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки 

від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян  

(реєстр. № 3689 від 18.06.2020р.), внесеного Кабінетом Міністрів України. 

2. Висновок направити до Комітету з питань національної безпеки, 

оборони та розвідки. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

8. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та головного 

консультанта Хоренжої І.В. про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо ліквідації наслідків 

повені та допомоги постраждалим у західних областях України) (реєстр. № 3754 

від 30.06.2020), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Абдулліним О.Р., Івченком В.Є. та іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Андрійович З.М.,  

Прощук Е.П., Хоренжая І.В.   

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту Закону 

про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік» (щодо ліквідації наслідків повені та допомоги постраждалим у західних 
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областях України) (реєстр. № 3754 від 30.06.2020), внесений народними 

депутатами України Тимошенко Ю.В., Абдулліним  О.Р. та іншими народними 

депутатами України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

9. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та голови 

підкомітету Овчинникової Ю.Ю. про лист Рахункової палати України стосовно 

результатів  аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих 

на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у 

лісовому фонді України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Будзінський І.Л., Уварова В.І. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію Рахункової палати України взяти до відома. 

2. Рекомендувати: 

2.1. Кабінету Міністрів України: 

розробити і подати до Верховної Ради України законопроекти щодо 

внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання ведення 

лісового та мисливського господарства; 

розробити загальнодержавну/державну політику розвитку лісової галузі 

України; 

забезпечити фінансування робіт щодо проведення моніторингу лісів, 

ведення державного лісового кадастру, здійснення обліку лісів та проведення 

національної інвентаризації лісів України. 

2.2. Кабінету Міністрів України, Міністерству захисту довкілля та 

природних ресурсів України, Державному агентству лісових ресурсів 

України: 

вжити заходів для усунення недоліків і порушень, встановлених під час 

аудиту; 

посилити внутрішній контроль за плануванням та використанням коштів 

державного бюджету; 

посилити контроль за плануванням діяльності підприємств, установ та 

організацій, які належать до сфери управління Держлісагентства; 
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забезпечити ведення державного лісового кадастру, здійснення обліку 

лісів; 

забезпечити проведення моніторингу як складової державної системи 

моніторингу навколишнього природного середовища; 

забезпечити проведення національної інвентаризації лісів України; 

забезпечити матеріально-технічною базою державну лісову охорону; 

забезпечити належний захист лісів від шкідників і хвороб; 

розробити та впровадити новітні технології профілактики, виявлення та 

своєчасної локалізації лісових пожеж, зокрема з використанням сучасних 

геоінформаційних систем; 

посилити контроль за обігом деревини та запровадити єдину державну 

систему електронного обліку та прозорої реалізації деревини на конкурсних 

засадах. 

3. Рішення направити Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті 

України, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Державному агентству лісових ресурсів України. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 4. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 


