
Проект станом на 27.08.2020 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування  
 

02.09.2020 року 14:30 
 

 

Комітет є головним по законопроектах 
 

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування 

(реєстр. № 2765 від 16.01.2020), внесений народними депутатами України 

Маріковським О.В., Овчинниковою Ю.Ю.,  

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами 

України (друге читання). 

2.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" 

(реєстр. № 3751 від 26.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

За наявності висновків ГНЕУ 
 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

3.  Проект Закону про медіа 

(реєстр. № 2693-д від 02.07.2020), внесений народними депутатами 

України Потураєвим М.Р., Кравчук Є.М., Кабановим О.Є. та іншими 

народними депутатами України. 

4.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях 

(реєстр. № 3790 від 03.07.2020), внесений народними депутатами України 

Жупаниним А.В., Шипайлом О.І., Припутенем Д.С. та іншими народними 

депутатами України. 

5.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо ідентифікації та реєстрації тварин  (реєстр. № 3593 від 04.06.2020), 

внесений народними депутатами України  

Сольським М.Т., Юрчишиним П.В., Чайківським І.А. та іншими 

народними депутатами України. 

6.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

метою захисту довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, 

спрямовані на забруднення навколишнього середовища) (реєстр. № 3597 

від 04.06.2020), внесений народними депутатами України Констанкевич 

І.М., Батенком Т.І., М'яликом В.Н. та іншими народними депутатами 

України. 

7.  Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної 

Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової 

інформації фактів можливих зловживань посадових осіб органів 

державної влади та місцевого самоврядування, пов'язаних з неналежним 

поводженням з відходами у місті Львові, що призвели до виникнення 

обставин, які спричинили загибель людей та загрожують охороні довкілля 



 

 

(реєстр. № 3610 від 05.06.2020р.), внесений народними депутатами 

України Лозинським Р.М., Княжицьким М.Л., Юрашем С.А. та іншими 

народними депутатами України. 

8.  Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про 

Державний бюджету України на 2020 рік" (щодо оснащення пожежно-

рятувальних підрозділів ДСНС України для захисту населених пунктів від 

лісових пожеж) 

(реєстр. № 3838 від 14.07.2020), внесений народними депутатами України 

Ткаченком М.М., Корнієнком О.С., Горбенком Р.О. та іншими народними 

депутатами України. 

9.  Проект Закону про забезпечення державної підтримки для підприємств, 

що займаються глибинною переробкою деревини 

(реєстр. № 3865 від 16.07.2020), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В.  

10.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

пільгового оподаткування підприємств, що займаються глибинною 

переробкою деревини 

(реєстр. № 3888 від 17.07.2020), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В.  

11.  Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо 

підвищення фінансової спроможності територіальних громад 

(реєстр. № 3920 від 22.07.2020), внесений народним депутатом України 

Шпаком Л.О.  
 

Питання для розгляду 
 

12.  Про утворення підкомітету з питань зміни клімату та охорони 

атмосферного повітря. 

13.  Про лист народного депутата України Матусевича О.Б. щодо включення 

до складу підкомітетів.  

14.  Про лист народного депутата України – члена Комітету  

Василенко Л.В. про виїзне засідання щодо проблеми затоплення шахт і 

забруднення питної води в межах Донецької і Луганської областей. 

15.  Про лист народного депутата України Бондаря М.Л. щодо надання від 

Комітету кандидатури до складу робочої  групи з трансформації вугільних 

регіонів.  


