
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2020 р. № 40/2

Щодо проекту Постанови про невідкладні 
заходи, пов’язані з подоланням негативних 
наслідків повені та допомоги постраждалим у 
західних областях України (реєстр. № 3787) 
та проекту Постанови про звернення 
Верховної Ради України до Кабінету 
Міністрів України щодо вжиття невідкладних 
заходів з ліквідації наслідків повеней в 
окремих районах Івано-Франківської, 
Чернівецької, Львівської та Закарпатської 
областей України (реєстр. № 3794) 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 
проект Постанови про невідкладні заходи, пов’язані з подоланням негативних 
наслідків повені та допомоги постраждалим у західних областях України 
(реєстр. № 3787 від 02.07.2020 р.), поданий народним депутатом України 
Клименко Ю.Л., та іншими народними депутатами України і проект Постанови 
про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо 
вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків повеней в окремих районах 
Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей України 
(реєстр. № 3794 від 03.07.2020 р.), поданий народним депутатом України 
Фрісом І.П., та іншими народними депутатами України і відмічає.

Проектом Постанови (реєстр. № 3787) пропонується: 
«1.  Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою невідкладно:
виділити кошти з резервного фонду Державного бюджету України для 

компенсації збитків завданих надзвичайною ситуацією природного характеру на 
суму 2 млрд грн для відбудови житлових помешкань,  освітніх та медичних 
закладів, транспортної інфраструктури тощо. 

2. Доручити Кабінету Міністрів України до 01 серпня 2020 року 
розробити та подати до Верховної Ради України проект загальнодержавної 
програми економічного розвитку та охорони довкілля регіонів України, які 
знаходяться в районі дії паводків і повеней, підтоплення.

3. Доручити Рахунковій палаті протягом місяця здійснити комплексну 
перевірку використання коштів Державного бюджету України, що виділялися в 
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минулих і поточних роках на подолання негативних наслідків повені та 
допомоги постраждалим у західних областях України.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет з 
питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України.».

Як зазначено у пояснювальній записці, прийняття проекту Постанови 
(реєстр. № 3787) дозволить вжити невідкладних заходів, пов’язаних з 
подоланням негативних наслідків повені та наданням допомоги постраждалим у 
західних областях України (що сталося у червні поточного року у Івано-
Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій 
областях).

Комітет зазначає, що підтримує ініціативу проекту Постанови 
(реєстр. № 3787) щодо негайного забезпечення дотримання гарантованих 
Конституцією України прав громадян України на безпечне для життя і здоров'я 
довкілля, сприятливих умов життєдіяльності людей та подолання негативних 
наслідків повені у західних областях України.

Проектом Постанови (реєстр. № 3794) пропонується: 
«1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою збільшення 

видатків загального фонду Державного бюджету України на 2020 рік за 
бюджетною програмою КПКВК 3511030 «Резервний фонд» в розмірі трьох 
мільярдів дев’ятисот мільйонів гривень та направлення вказаних коштів на 
фінансування заходів з ліквідації негативних наслідків, спричинених повенями в 
окремих районах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської 
областей України, в тому числі проведення ремонтних, будівельних робіт для 
відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-
комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організації 
проведення протипаводкових робіт та робіт з берегоукріплення, а також 
відшкодування населенню спричиненої шкоди та нормалізації обстановки на 
постраждалих територіях.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк поінформувати 
Верховну Раду України про виконання цієї Постанови.».

Як зазначено у пояснювальній записці, реалізація проекту Постанови 
(реєстр. № 3794) потребує додаткових видатків Державного бюджету України. 
Вказані видатки пропонується збільшити за рахунок збільшення видатків 
загального фонду державного бюджету на 2020 рік, за бюджетною програмою 
КПКВК 3511030 «Резервний фонд» на 3,9 млрд грн, за рахунок відповідного 
збільшення доходів загального фонду від податку на додану вартість з 
вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного 
відшкодування з метою забезпечення фінансування заходів з ліквідації 
негативних наслідків, які були спричинені повенями в окремих районах Івано-
Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей України, що 
мали місце в червні 2020 року.

Комітет зазначає, що підтримує ініціативу проекту Постанови 
(реєстр. № 3794) щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків 
надзвичайної ситуації, спричиненої повенями в окремих районах Івано-
Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей України, що 
призвели до чисельних руйнувань та пошкодження житлових будинків, 
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транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв’язку, 
заподіяння іншої шкоди, з метою захисту життя і здоров’я людей та надання їм 
допомоги.

Разом з тим, Комітет відмічає, що запропонована у проекті Постанови 
(реєстр. № 3794) сума видатків для виділення із загального фонду Державного 
бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 3511030 
«Резервний фонд» у розмірі 3,9 млрд грн є наразі більш необхідною задля 
вирішення питань ліквідації негативних наслідків, спричинених повенями в 
окремих районах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської 
областей України.

Слід відмітити, що слушними є також пропозиції, запропоновані у проекті 
Постанови (реєстр. № 3787) щодо необхідності розробки Кабінетом Міністрів 
України проекту загальнодержавної програми економічного розвитку та охорони 
довкілля регіонів України, які знаходяться в районі дії паводків, повеней і 
підтоплення, щодо проведення перевірок використання коштів Державного 
бюджету України, що виділялися в минулих і поточних роках, а також щодо 
покладання контролю за виконанням Постанови на Комітет з питань екологічної 
політики та природокористування.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вважає за доцільне об’єднати окремі 
пункти проектів Постанов (реєстр. № 3787 та № 3794) задля досягнення мети, як 
в частині вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків надзвичайної 
ситуації, спричиненої повенями, так і проведенням контролю за їх виконанням.

За результатами розгляду, Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 
третьої сесії та розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради України 
проект Постанови про невідкладні заходи, пов’язані з подоланням негативних 
наслідків повені та допомоги постраждалим у західних областях України (реєстр. 
№ 3787 від 02.07.2020 р.), поданий народним депутатом України Клименко Ю.Л., 
та іншими народними депутатами України і проект Постанови про звернення 
Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо вжиття 
невідкладних заходів з ліквідації наслідків повеней в окремих районах Івано-
Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей України 
(реєстр. № 3794 від 03.07.2020 р.), поданий народним депутатом України 
Фрісом І.П., та іншими народними депутатами України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про звернення 
Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо вжиття 
невідкладних заходів з ліквідації наслідків повеней в окремих районах Івано-
Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей України 
(реєстр. № 3794 від 03.07.2020 р.), поданий народним депутатом України 
Фрісом І.П., та іншими народними депутатами України, прийняти за основу, та 
в цілому, з урахуванням таких змін:

1) до проекту Постанови (реєстр. № 3794) додатково включити пункти 2, 
3, 4 у редакції проекту Постанови (реєстр. № 3787), а саме: 



4
«2. Доручити Кабінету Міністрів України до 01 серпня 2020 

року розробити та подати до Верховної Ради України проект загальнодержавної 
програми економічного розвитку та охорони довкілля регіонів України, які 
знаходяться в районі дії паводків і повеней, підтоплення.

3. Доручити Рахунковій палаті протягом місяця здійснити комплексну 
перевірку використання коштів Державного бюджету України, що виділялися в 
минулих і поточних роках на подолання негативних наслідків повені та 
допомоги постраждалим у західних областях України.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет з 
питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України»;

2) пункти 2, 3 проекту Постанови (реєстр. № 3794) вважати відповідно 
пунктами 5, 6. 

3. Доповідачем при розгляді проекту Постанови від Комітету визначити 
народного депутата України, Голову підкомітету з питань охорони і 
раціонального використання надр, водних ресурсів Андрійовича Зіновія 
Мирославовича.

Голова Комітету                                                          О. БОНДАРЕНКО
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