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Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від "6" травня 2020 р. № 29/10 
 

 

Про заслуховування керівників центральних 

органів виконавчої влади на засіданнях Комітету 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

на своєму засіданні питання про заслуховування керівників центральних органів 

виконавчої влади на засіданнях Комітету. 

Відповідно до глав 1, 2 і 3 розділу ІІІ Закону України "Про комітети 

Верховної Ради України" при здійсненні законопроектної, організаційної та 

контрольної функцій комітети мають право звертатися з питань, віднесених до 

предметів їх відання, до державних органів та отримувати від них та їх посадових 

осіб необхідні матеріали і документи для забезпечення діяльності комітетів, 

здійснюють погодження і консультації щодо призначення на посади та звільнення 

з посад керівників відповідних державних органів, що віднесені до предметів 

відання комітетів, та здійснюють інші погодження і консультації у випадках, 

передбачених законами. 

У зв'язку з цим Головою Комітету запропоновано протягом поточної сесії 

Верховної Ради України заслухати керівників центральних органів виконавчої 

влади, а саме керівників Держлісагентства, Держводагентства, 

Держрибагентства, Держекоінспекції, Держгеонадр, ДСНС, ДІЯР та ДАЗВ з 

питань предметів відання Комітету. Під час заслуховування приділити увагу 

виконанню Постанови Верховної Ради України від 14.01.2020 № 457-IX "Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Пріоритети екологічної політики 

Верховної Ради України на наступні п’ять років", питанням довгострокових і 

поточних планів реалізації державної політики у відповідних сферах, 

законопроектній роботі зазначених органів, проблемним питанням та шляхам їх 

вирішення, питанням взаємодії Комітету і зазначених органів, кадровим питанням 

тощо. 
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За результатами обговорення Комітет   в и р і ш и в: 

1. Визнати за доцільне заслухати керівників Держлісагентства, 

Держводагентства, Держрибагентства, Держекоінспекції, Держгеонадр, ДСНС, 

ДІЯР та ДАЗВ на засіданнях Комітету протягом поточної сесії Верховної Ради 

України. 

2. Доручити Голові Комітету вирішення організаційних питань щодо 

заслуховування керівників центральних органів виконавчої влади на засіданнях 

Комітету, в тому числі визначення членів Комітету, відповідальних за підготовку 

до заслуховування. 

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 

 
 


