
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від "6" травня 2020 р. № 

Щодо законопроекту про засади державної 
підтримки нових інвестицій в Україну (реєстр. № 3201)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 
до предметів відання розглянув законопроект про засади державної підтримки 
нових інвестицій в Україну (реєстр. № 3201), внесений народним депутатом 
України Соболєвим С. В., і відзначає.

Згідно з пояснювальною запискою законопроект розроблено з метою 
збільшення вкладень нових прямих інвестицій в Україну, прибутковості фізичних 
та юридичних осіб – резидентів України, чисельності нових робочих місць, отже 
трудової зайнятості, доходів державного та місцевих бюджетів, підвищення 
конкурентоздатності України шляхом інвестиційного стимулювання розвитку 
окремих галузей економіки, якості життя громадян України відповідно до Індексу 
якості життя (Life Quality Index, LQI); зменшення витоку прямих інвестицій за 
межі України, чисельності трудових мігрантів, витрат на утримання безробітних 
у зв’язку із створенням нових робочих місць для них, динаміки внутрішньої 
міграції, у тому числі внаслідок економічного розвитку сіл, селищ та гірських 
поселень, числа штучних монополій; а також приведення норм законодавства 
України до законодавства ЄС за принципом Acquis Communautaire згідно з 
Угодою про Асоціацію з ЄС.

Комітет підтримує необхідність законодавчого врегулювання питань, 
пов‘язаних із збільшенням державної підтримки нових інвестицій в Україну, 
проте до запропонованого законопроекту можна висловити ряд зауважень.

Розділ ІІІ законопроекту визначає питання створення Кабінетом Міністрів 
України та функціонування Державного Агентства підтримки нових інвестицій, 
визначає його правовий статус, компетенцію тощо. Реалізація змісту статей щодо 
розподілу повноважень центральних органів виконавчої влади має здійснюватися 
Кабінетом Міністрів України самостійно шляхом затвердження відповідних 
положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням завдань 
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Кабінету Міністрів України та недопущення дублювання повноважень органів 
виконавчої влади, як це передбачено у статті 20 Закону України "Про Кабінет 
Міністрів України" і статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої 
влади". В іншому разі це також не відповідатиме статті 85 та пункту 9 статті 116 
Конституції України, за якими повноваження із спрямування і координації роботи 
міністерств, інших органів виконавчої влади, їх утворення, реорганізації та 
ліквідації належать до відання Кабінету Міністрів України. 

Запропонована законопроектом Державна програма нових інвестицій 
охоплює всю територію держави або значну кількість її регіонів, має 
довгостроковий період виконання і здійснюється центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, тобто за змістом є загальнодержавною програмою. У 
такому разі вона має розроблятися, затверджуватися та виконуватися відповідно 
до Закону України "Про державні цільові програми", зокрема, Верховна Рада 
України відповідно до частини 6 статті 85 Конституції України має затверджувати 
загальнодержавні програми за поданням Кабінету Міністрів України. Із 
зазначеним Законом України не узгоджуються положення розділу ІІ 
запропонованого законопроекту і внесення змін до цього Закону України 
законопроектом не передбачені.

Визначені законопроектом пріоритети, на думку Комітету мають у більшій 
мірі враховувати цілі сталого розвитку, прийняті та затверджені Верховною 
Радою України основні засади державної політики України у відповідних сферах, 
зокрема екологічної політики, що відповідатиме статті 16 Конституції України, 
якою визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 
рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастро-
фи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського 
народу є обов'язком держави. 

Законопроект потребує доопрацювання у частині застосованої термінології. 
Зокрема, потребують уточнення застосовані у законопроекті терміни екологічне 
становище (ст. 8.1 пункт а), руд монетарних металів, коштовного каміння, 
корисних покладів та копалин (ст. 12.1 пункт 3).

Зважаючи на викладене, Комітет  в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку визначитися 

щодо законопроекту про засади державної підтримки нових інвестицій в Україну 
(реєстр. № 3201), внесеного народним депутатом України Соболєвим С. В., з 
урахуванням зауважень, викладених у мотивувальній частині. 

2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку.
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