
1 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 03 червня 2020 року       № 33/ 10 

 

 

 

 

 

Про проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік" щодо 

збільшення видатків на 

природоохоронні заходи та Державне 

агентство України з управління 

зоною відчуження 

(реєстр. № 3507 від 20.05.2020 р.) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" щодо збільшення видатків на 

природоохоронні заходи та Державне агентство України з управління зоною 

відчуження (реєстр. № 3507 від 20.05.2020 р.), внесений народними 

депутатами України Василенко Л.В., Андрійовичем З.М., Бондаренком О.В. 

та іншими народними депутатами України, Комітет відповідно до предметів 

відання відмічає наступне. 

У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроекту є 

забезпечення фінансування за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету України природоохоронних заходів, спрямованих, зокрема, на 

виконання таких завдань як: 

- забезпечення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, 

передбачене статтею 50 Конституції України; 

- зменшення впливу змін клімату на здоров’я населення особливо в 

умовах пандемії COVID-19; 

- виконання Україною міжнародних зобов’язань із отримання 

об’єктивних даних для інформування громадськості про реальний стан 

атмосферного повітря згідно з умовами Оргуської конвенції. 

Законопроектом пропонується повернути належний рівень 

фінансування бюджетних програм, які були скорочені або скасовані Законом 
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України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року:  

- КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з 

покращення стану довкілля» в обсязі 433 836,3 тис. грн.; 

- КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах 

відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» в обсязі 50 012,1 тис. 

грн; 

- КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та 

об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС» в обсязі 150 000,0 тис. грн; 

- КПКВК 2408140 «Реалізація державного інвестиційного проекту 

"Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"» в 

обсязі 56 149,8 тис. грн; 

- відновлення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності в 

обсязі 579 718,9 тис. грн (як у 2019 році). 

Запропоновані зміни дозволять мінімізувати негативний плив довкілля 

на здоров’я населення України за рахунок проведення природоохоронних 

заходів, спрямованих на боротьбу з причинами погіршення екологічного 

стану довкілля. До таких причин належать: 

- забруднення водних об’єктів, у зв’язку з експлуатацією зношеного 

обладнання, яке не відповідає належним технічним вимогам та умовам 

функціонування водопровідно-каналізаційних споруд; 

- негативний вплив на довкілля і здоров’я населення токсичних 

небезпечних та безхазяйних відходів; 

- забруднення якості атмосферного повітря через техногенне 

навантаження. 

У пояснювальній записці до законопроекту в частині фінансово-

економічного обґрунтування зазначається, що при відновленні фінансування 

КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з 

покращення стану довкілля» в обсязі 433 836,3 тис. грн. (за загальним 

фондом), вони можуть бути спрямовані на такі заходи: 

За напрямом «Збереження природно-заповідного фонду» - в сумі 

201 736,3 тис. грн за заходами: 

Розроблення проектів землеустрою територій ПЗФ 29 600,0 тис. грн.; 

Розроблення матеріалів лісовпорядкування для об’єктів ПЗФ 1 700,0 

тис. грн 

Розроблення Проектів організації території об’єктів ПЗФ 2 600,0 тис. 

грн.; 

Реконструкція, будівництво об’єктів 50 105,3 тис. грн.; 

Зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів ПЗФ 30 000,0 тис. грн.; 

Придбання форменого одягу для служби держохорони 26 600,0 тис. 

грн.; 
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Придбання спецтехніки та протипожежного обладнання 14 000,0 тис. 

грн.; 

Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік 47 131,0 тис. 

грн. 

 

За напрямом «Раціональне використання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів» в сумі - 100 000,0 тис. грн за заходами: 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення в Одеській 

області відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних 

або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (далі - 

ХЗЗР) та тари у яких зберігаються та перевозяться ХЗЗР 100 000,0 тис. грн. 

 

За напрямом «Охорона атмосферного повітря» - в сумі 1 300,0 тис. 

грн за заходом: 
Збір, обробка, аналіз екологічної інформації та підготовка Звіту про 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2019 рік за 

протоколом ЕМЕП Конвенції про транскордонне забруднення повітря на 

великі відстані 1300,0 тис. грн. 

 

За напрямом «Охорона і раціональне використання ресурсів 

тваринного світу» - в сумі 9 500,0 тис. грн за заходами: 

Підготовка та видання енциклопедії мігруючих видів диких тварин 

України 700,0 тис. грн. 

Ведення державного кадастру рослинного світу 3 000,0 тис. грн. 

Ведення державного кадастру тваринного світу 3 000,0 тис. грн. 

Ведення Зеленої книги України 2 800,0 тис. грн. 

 

За напрямом «Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, 

організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення 

участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного 

спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення 

охорони навколишнього природного середовища» - в сумі 121 300,0 тис. 

грн за заходами: 
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу “До чистих 

джерел” 200,0 тис. грн. 

Участь у заходах з виконання міжнародних зобов’язань України як 

сторони міжнародних Конвенцій та Угод 1000,0 тис. грн. 

Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природо-

охоронного спрямування 15000,0 тис. грн. 

Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата 

банківських послуг, збір на обов’язкове пенсійне страхування 200,0 тис. грн. 

Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних 

викидів та поглинання парникових газів 3500,0 тис. грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_223
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Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього 

природного середовища в Україні 400,0 тис. грн. 

Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища 

в басейні р. Дніпро та забезпечення розвитку інформаційних систем 

екологічного менеджменту 1000,0 тис. грн. 

Придбання обладнання стаціонарних постів спостережень за станом 

атмосферного повітря 100 000,0 тис. грн. 

Відновлення видатків на Державне агентство України з управління 

зоною відчуження дозволить частково мінімізувати шкоду, завдану 

численними пожежами, зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) 

відселення, та забезпечити мінімальне дотримання рівня екологічної безпеки 

зони.  

Для досягнення мети пропонується зменшити видатки розвитку за 

КПКВК 3511380 Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою       

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. 

На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, прийняття 

законопроекту сприятиме реалізації природоохоронних заходів, які, в свою 

чергу, дозволять забезпечити право населення на безпечне довкілля, на повну 

інформацію про реальний стан довкілля, мінімізує негативний вплив 

довкілля на здоров’я населення, мінімізує вплив зміни клімату на екосистеми 

та здоров’я населення та виконати міжнародні зобов’язання України. 

Комітет звертає увагу, що стаття 50 Конституції України гарантує 

кожному право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, а Закон України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» (стаття 50) зазначає, 

що екологічна безпека є таким станом навколишнього природного 

середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної 

обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей. Екологічна безпека 

гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу 

взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів. Статтею 42 Закону визначено, що в 

Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища здійснюється, зокрема, за рахунок Державного бюджету 

України. 

Комітет відмічає, що невідновлення фінансування бюджетних програм, 

спрямованих на реалізацію природоохоронних заходів, забезпечення 

управління зоною відчуження та запобігання надзвичайних ситуацій може 

призвести до погіршення стану довкілля та негативного впливу на стан 

здоров’я населення, та може стати причиною екологічних катастроф, що 

потребуватиме в подальшому набагато більше видатків з державного 

бюджету на їх усунення та подолання. 

 

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в: 
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1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу у першому 

читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" щодо збільшення видатків на 

природоохоронні заходи та Державне агентство України з управління зоною 

відчуження (реєстр. № 3507 від 20.05.2020 р.), внесеного народними 

депутатами України Василенко Л.В., Андрійовичем З.М., Бондаренком О.В. 

та іншими народними депутатами України. 

 

2. Висновок направити до Комітету з питань бюджету. 
 

 
 
 
 

Голова Комітету               О. БОНДАРЕНКО 


