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Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 

до предметів відання розглянув проект Постанови про невідкладну розробку та 

ухвалення комплексної державної програми підвищення рівня життя мешканців 

сільських територій (реєстр. № 3549 від 27.05.2020 р.), внесений народним 

депутатом України Колихаєвим І.В., та відмічає. 

Як зазначено у пояснювальній записці, метою нормативного акту є 

покращення соціально-економічного стану сільських територій та суттєве 

підвищення рівня життя сільських мешканців.   

Автор проекту Постанови зауважує на необхідності розробки та ухваленні 

комплексної державної програми підтримки розвитку сільських територій у 

зв’язку з кризовим соціально-економічним станом сільських територій та 

суттєвим зниженням добробуту населення.  

Проект Постанови передбачає ряд рекомендацій Кабінету Міністрів 

України щодо невідкладної розробки та ухвалення комплексної державної 

програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій. 

У проекті Постанови зазначається, що  комплексна державна програма має 

розроблятися за участі асоціацій органів місцевого самоврядування та їх 

добровільних об'єднань у відповідності до вимог Закону України «Про асоціації 

органів місцевого самоврядування». 

Кабінету Міністрів України також рекомендується при підготовці 

комплексної державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських 

територій серед інших, передбачити заходи, які спрямовані на: 

 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі запроваджуючи заходи 

стимулюючого характеру для інвестицій у виробничі потужності із утилізацією 
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відходів та побутового сміття, а також звільнення українських земель від 

стихійних сміттєзвалищ; 

розвитку об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі шляхом 

створення сприятливих умов для виконання державної програми "Питна вода" за 

рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, а також коштів інвесторів, які 

спрямовуватимуться на забезпечення питною водою та будівництво очисних 

споруд; 

забезпечення якісного і доступного побутового обслуговування сільського 

населення та благоустрою сільських населених пунктів, у тому числі шляхом 

запровадження стимулів для створення відповідних комунальних підприємств. 
 

Позиція покращення соціально-економічного стану сільських територій та 

суттєве підвищення рівня життя сільських мешканців, зокрема, разом із 

забезпеченням екологічної безпеки, заслуговує на увагу.  

Крім того, згідно Закону України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року» метою 

державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом 

запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного 

розвитку України. Також Законом визначено стратегічні цілі стосовно 

«забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо 

соціально-економічного розвитку України» та «зниження екологічних ризиків з 

метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та 

здоров’я населення». 

 

За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування внести пропозицію 

до Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту Постанови про 

невідкладну розробку та ухвалення комплексної державної програми 

підвищення рівня життя мешканців сільських територій (реєстр. № 3549 від 

27.05.2020 р.), внесеного народним депутатом України Колихаєвим І.В. 

3. Рішення направити до Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 
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