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__ 

Про проект Закону України  

про управління відходами 

(доопрацьований) 
 

Розглянувши пропозиції народних депутатів України Бондаренка О.В. та 

Маріковського О.В., внесені на виконання Постанови Верховної Ради України 

від 13 травня 2020 року № 599-ІХ "Про направлення на повторне читання 

проекту Закону України про управління відходами" та у відповідності до статей 

110 та 115 Регламенту Верховної Ради України, до проекту Закону України про 

управління відходами (реєстр. № 2207-1), а також пропозиції народного депутата 

України Кулініча О.І. до проекту Закону України про управління відходами, 

Комітет відмічає. 

Законопроект розроблений з метою вдосконалення системи управління 

відходами, забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання 

відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог директив 

Європейського Союзу, покращення стану навколишнього природного 

середовища та досягнення цілей сталого розвитку. 

У доопрацьованій редакції законопроекту про управління відходами, 

підготовленого до повторного першого читання народними депутатами України 

Бондаренком О.В. та Маріковським О.В., враховані зауваження і пропозиції 

Комітетів Верховної Ради України, Головного науково-експертного управління, 

центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання та неурядових 

міжнародних організацій, а також висловлених на засіданні Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування 11 лютого 2020 року під час 

розгляду проектів законів України про управління побутовими та іншими 

відходами (реєстр. № 2207 від 03.10.2019 р.), про управління відходами (реєстр. 

№ 2207-1 від 16.10.2019 р.), про відходи (реєстр. № 2702-2 від 17.10.2019 р.). 

Аналіз пропозицій до проекту Закону України про управління відходами 

народного депутата України Кулініча О.І. свідчить, що більшість з них 

редакційно враховані у запропонованій доопрацьованій редакції законопроекту.  

Також розглянуто пропозиції Держгеокадастру від 15.05.2020 р. 



При розгляді проекту розглянуті доповнення до законопроекту народного 

депутата України Маріковського О.В. від 26.05.2020 р.: 

1) в статті 25 "Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері 

управління відходами" та статті 26 "Повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері управління відходами, виключити повноважень цих 

органів щодо прийняття рішень про відведення земельних ділянок для 

організації об’єктів управління відходами в межах населених пунктів; 

2) підпункт 15 статті 22 проекту Закону щодо повноваження центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері житлово-комунального господарства викласти у такій редакції: 

"15) затвердження методик, правил, інструкцій та порядків у сфері надання 

житлово-комунальної послуги з управління побутовими відходами.». 

3) викласти в новій редакції ч. 2 ст. 244 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення: 

“Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері 

використання та охорони земель і порядку та умов ведення насінництва та 

розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських 

машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 - 53-4, 54-56, 

104-1, 108 та 188-5). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі розглядати 

справи про адміністративні правопорушення, визначені частиною першою цієї 

статті, і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний 

інспектор України у сфері державного контролю за використанням та охороною 

земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель і його 

заступники, головні державні інспектори у сфері державного контролю за 

використанням та охороною земель  і дотримання вимог законодавства України 

про охорону земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, районів та їх перші заступники, старші державні інспектори та 

державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та 

охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель   

відповідних територій". 

Комітет взяв до відома пропозиції народного депутата Торохтія Б.Г., від 

27.05.2020 р., які булу внесені з порушенням, передбачених статтею 109 

Регламенту Верховної Ради України, термінів. 

 

Враховуючи результати обговорення доопрацьованої редакції проекту 

Закону України про управління відходами, Комітет вирішив: 

 

1. Затвердити у новій редакції, підготовлений на повторне перше читання 

народними депутатами Бондаренком О.В. та Маріковським О.В., проект Закону 

України про управління відходами, врахувавши у ньому пропозиції народного 



депутата України Маріковського В.О., викладені у констатуючій частині цього 

Рішення. 

 

2. Доручити Голові Комітету, народному депутату України            

Бондаренку О.В. внести до Верховної Ради України проект Закону України про 

управління відходами (доопрацьований). 

 

3. У відповідності до статті 103 Регламенту Верховної Ради України 

направити законопроект до Кабінету Міністрів України для надання експертного 

висновку.  

 

4. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України народного депутата України Маріковського В.О., співдоповідачем від 

Комітету – Голову Комітету Бондаренка В.О. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                О.Бондаренко 

 


