
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від "3" червня 2020 р. № 33/9 

 

 

Щодо законопроекту про  

інтерпеляцію (реєстр. № 3499) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 

до предметів відання розглянув законопроект про інтерпеляцію (реєстр.  

№ 3499), внесений народними депутатами України Железняком Я. І.,  

Совгирею О. В., Третьяковою Г. М., Разумковим Д. О., Стефанчуком Р. О., 

Арахамією Д. Г., Бондаренком О. В., Маріковським О. В. та іншими, і відзначає. 

Метою правового регулювання законопроекту визначено забезпечення 

здійснення Верховною Радою України контролю за діяльністю Кабінету 

Міністрів України шляхом встановлення права народних депутатів України 

ініціювати проведення обов’язкових слухань з питань діяльності окремого члена 

Кабінету Міністрів України та вирішення питання про задовільність його роботи. 

Основним завданням законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці 

до нього, є забезпечення конституційного права Верховної Ради України 

здійснювати контроль за реалізацією внутрішньої і зовнішньої політики 

Кабінетом Міністрів України, а також встановлення норм, які забезпечують 

створення чітких організаційно-правових рамок взаємодії органів законодавчої та 

виконавчої влади в Україні. 

Комітет підтримує необхідність законодавчого врегулювання питань 

контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України, окремого члена Кабінету 

Міністрів України та вирішення питання про задовільність його роботи, і вважає, 

що законопроектом також мають врегульовуватися відповідні питання контролю 

за діяльністю осіб, які тимчасово виконують обов'язки члена Кабінету Міністрів 

України. 
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Зважаючи на викладене, Комітет  в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу законопроекту про 

інтерпеляцію (реєстр. № 3499), внесеного народними депутатами України 

Железняком Я. І., Совгирею О. В., Третьяковою Г. М., Разумковим Д. О., 

Стефанчуком Р. О., Арахамією Д. Г., Бондаренком О. В., Маріковським О. В. та 

іншими. 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 
 


