
 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  
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від 3 червня 2020 р. № 33/3 

 
Щодо проекту Постанови про заслуховування  

Звіту тимчасово виконуючого обов’язки Голови  

Державної екологічної інспекції України  

Фірсова Є.П. (реєстр. № 3520) та  

листа до Голови Верховної Ради України  

Разумкова Д.О. бувшого т.в.о. Голови  

Держекоінспекції Фірсова Є.П. про надання 

йому можливості виступити на найближчому  

пленарному засіданні Верховної Ради України  

з метою публічного звітування про результати  

своєї роботи за період виконання обов’язків  

керівника Держекоінспекції 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

проект Постанови про заслуховування Звіту тимчасово виконуючого обов’язки 

Голови Державної екологічної інспекції України Фірсова Є.П. (реєстр. № 3520 від 

21.05.2020 р.), внесений народними депутатами України Кравчук Є.М., 

Потураєвим М.Р., Яременком Б.В. та іншими народними депутатами України.  

Основною метою прийняття Постанови, на думку суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, є висвітлення повної та достовірної інформації щодо 

результатів роботи тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної 

екологічної інспекції України та обговорення впровадження ключових 

екологічних ініціатив, необхідних для покращення стану охорони довкілля в 

Україні в цілому. 

Проект постанови передбачає заслуховування звіту тимчасово виконуючого 

обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України щодо діяльності 

Державної екологічної інспекції України відповідно до покладених на нього 

повноважень щодо реалізації державної політики у сфері державного 

екологічного нагляду (контролю). 

До Комітету, відповідно до доручення Голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О., надійшов лист бувшого тимчасово виконуючого обов’язки 

Голови Державної екологічної інспекції України Фірсова Є.П. про надання йому 

можливості виступити на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради 

України з метою публічного звітування про результати своєї роботи за період 
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виконання обов’язків керівника Державної екологічної інспекції України, 

починаючи з 20 листопада 2019 року. 

Комітет зазначає, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України № 1074-р від 20.11.2019 р., виконання обов’язків Голови Державної 

екологічної інспекції України на Фірсова Є.П. було покладено «тимчасово, до 

призначення в установленому порядку Голови Державної екологічної інспекції 

України». Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 549-р від 20.05.2020 р. 

Головою Державної екологічної інспекції України призначено Мальованого 

Андрія Миколайовича. 

Як видно із пояснювальної записки, обґрунтуванням прийняття проекту 

Постанови є те, що частиною 13 статті 85 Конституції України передбачено, що 

до повноважень Верховної Ради України належить здійснення контролю за 

діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону. 

Комітет зазначає, що, відповідно Глави 38 «Розгляд питань, пов’язаних з 

парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України» Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України», Верховна Рада України 

розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання 

схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звіт про 

виконання Державного бюджету України, доповіді про хід і результати виконання 

затверджених нею загальнодержавних програм, у тому числі, охорони довкілля. 

За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради 

України або комітету, до предмета відання якого належать відповідне питання, 

може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради доповідь про хід і 

результати виконання таких програм. «Година запитань до Уряду» включає 

запитання до членів Кабінету Міністрів України від депутатських фракцій 

(депутатських груп) та від народних депутатів, та відповіді на них. 

Народні депутати України – члени Комітету під час розгляду зазначили, що 

відповідно до пункту 2 статті 95 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» проект Постанови є таким, що втратив актуальність. 
 

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

1.   Інформацію взяти до відома. 
 

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про 

заслуховування Звіту тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної 

екологічної інспекції України Фірсова Є.П. (реєстр. № 3520 від 21.05.2020 р.), 

внесений народними депутатами України Кравчук Є.М., Потураєвим М.Р., 

Яременком Б.В. та іншими народними депутатами України, зняти з розгляду, як 

такий, що втратив актуальність. 

 

 

 

      Голова Комітету                                            О. БОНДАРЕНКО 


