
 

 

 
 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  З А С І Д А Н Н Я  № 5 4  
 

 

 

         18     листопада      2020 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В., Маріковський О.В., Фельдман 

О.Б., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., Василенко Л.В., Матусевич О.Б., 

Бакунець П.А., Кривошеєв І.С., Нестеренко К.О., Якименко П.В., Задорожний 

А.В., Лабунська А.В., Шахов С.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Яценко А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Воловенко О.П., 

Хоренжая І.В., Лопушенко О.І., Гуцало І.С. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Фельдмана О.Б. – Лойко Л.І.; Прощука Е.П. – Турик М.В., Тімочко С.Т.; 

Маріковського О.В. – Зарудна А.С., Вусик О.В.; Василенко Л.В. – Столбова 

М.А.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Магера Сергій Васильович - народний депутат України, 

Павлюк Максим Васильович - народний депутат України, 
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Ларіна Таміла Олександрівна - директор Департаменту моніторингу 

економічних прав Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, 

Боруховський Богдан Валентинович - перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів, 

Стрілець Руслан Олександрович - заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації, 

Шахматенко Роман Сергійович - заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів, 

Кулеба Олена Михайлівна - начальник Юридичного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій; 

Подобєд Ігор Васильович - т.в.о. директора Департаменту економіки та фінансів 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

Ковальчук Олександр Леонідович – керівник Відділу економіки та фінансів 

Державного агентства України з управління зоною відчуження; 

Заружко Валерія – віце-президент Професійної асоціації екологів України зі 

сталого розвитку, 

Бойко Ольга – представник Професійної асоціації екологів України, 

Циганок Людмила – президент Професійної асоціації екологів України, 

Хоміч Людмила - віце-президент Професійної асоціації екологів України з 

питань екологічного права, 

Антипов Владислав - голова комітету промислової екології та інновацій 

Професійної асоціації екологів України, 

Басиста Яніна – голова правління ГО «Екосмарт», 

Гунько Андрій – координатор проекту GIZ «НДТМ для України». 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

1. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення  

(реєстр. № 4167 від 29.09.2020),  поданий Кабінетом Міністрів України 

та 

Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення 

(реєстр. № 4167-1 від 13.10.2020), поданий народними депутатами 

України Марусяком О.Р., Шаховим С.В., Магерою С.В., іншими 

народними депутатами України. 

Допов.: заступник Голови Комітету Маріковський  

Олександр Валерійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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2. Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України 

щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в 

разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності 

без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту 

(реєстр. № 4286 від 29.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів України 
 

Допов.:голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

  

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України «Про 

поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, 

проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 

електростанцій» щодо пропорційного розподілу коштів на соціально-

економічний розвиток прилеглих територій 

(реєстр. № 4193 від  07.10.2020), поданий народним депутатом України 

Савчук О.В. 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» (щодо забезпечення безпеки атомних енергоблоків) 

(реєстр. № 4216 від 13.10.2020), поданий народним депутатом України 

Нагорняком С.В. 
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
 

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

відображення у податковій звітності сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 

(реєстр. № 3038а від 28.08.2020), поданий народними депутатами України 

Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М., Ніколаєнком А.І., Соболєвим С.В. 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень 

(реєстр. № 4101 від 15.09.2020),  поданий Кабінетом Міністрів України 

та 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень 
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(реєстр. № 4101-1 від 01.10.2020), поданий народним депутатом України 

Желєзняком Я.І.;  

та 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень  

(реєстр. № 4101-2 від 01.10.2020), поданий народними депутатами 

України Заболоцьким М.Б., Совою О.Г., Петруняком Є.В.;  

та 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень  

(реєстр. № 4101-3 від 01.10.2020), поданий народними депутатами 

України Гетьманцевим Д.О., Совою О.Г., Ковальчуком О.В., 

Аллахвердієвою І.В. 
 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
 

  

Питання для розгляду 
 

7. Про лист Рахункової палати України стосовно результатів аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на 

підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкту «Укриття» та 

заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.  

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
 

8. Про внесення змін до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики та природокористування на період четвертої 

сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
 

9. Про лист Державної аудиторської служби України.  
 

Допов.: Бережний Євген Олегович 
 

  

Для додаткового включення до Порядку денного 
 

10. Про лист народного депутата України Шахова С.В. щодо відкликання на 

доопрацювання  проекту Закону про внесення змін до Кодексу цивільного 

захисту України (щодо удосконалення моніторингу та заходів із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій) (реєстр. № 3778 від 
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За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича 

підрахунок голосів під час голосування на засіданні Комітету, що проводиться у 

режимі відеоконференції, здійснюватиме народний депутат України – заступник 

голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про доповнення 

порядку денного засідання Комітету питанням про лист народного депутата 

України Шахова С.В. щодо відкликання на доопрацювання  проекту Закону про 

внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо удосконалення 

моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій) 

(реєстр. № 3778 від 02.07.2020, доопрацьований 14.09.2020), поданий народним 

депутатом України Шаховим С.В. 

 

Заступник Голови Комітету Маріковський О.В. та голова підкомітету з питань 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Кривошеєв І.С. запропонували 

доповнити порядок денний засідання Комітету питанням щодо шляхів 

підготовки до розгляду на сесії Верховної Ради України законопроекту про 

обмеження обігу пластикових пакетів на території України (реєстр. № 2051-1), 

поданого народними депутатами України Кривошеєвим І.С., Юрченком О.М., 

Жупаниним А.В., іншими народними депутатами України. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний із змінами. 
 

Рішення прийнято: за – 14, не голосували – 1. 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про проект Закону 

про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення (реєстр. 

№ 4167 від 29.09.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, та про проект 

Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення 

(реєстр. № 4167-1 від 13.10.2020), поданий народними депутатами України 

Марусяком О.Р., Шаховим С.В., Магерою С.В., іншими народними депутатами 

України. 

02.07.2020, доопрацьований 14.09.2020), поданий народним депутатом 

України Шаховим С.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Магера С.В., Шахов С.В., 

Василенко Л.В., Бакунець П.А., Маріковський О.В., Криворучкіна О.В., 

Фельдман О.Б., Хоренжая І.В., Стрілець Р.О., Паслюк М., Антіпов В., 

Заружко В., Гунько А., Басиста Я.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію включити до 

порядку денного четвертої сесії та розглянути на пленарному засіданні 

Верховної Ради України проекти Законів про запобігання, зменшення та 

контроль промислового забруднення (реєстр. № 4167 від 29.09.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України, та про запобігання, зменшення та контроль 

промислового забруднення (реєстр. № 4167-1 від 13.10.2020), поданий 

народними депутатами України Марусяком О.Р., Шаховим С.В., Магерою С.В., 

іншими народними депутатами України. За результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу проект Закону (реєстр. № 4167) та повернути на 

доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проект Закону (реєстр. 

№ 4167-1). 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від 

Комітету визначити народного депутата України, заступника Голови Комітету 

Маріковського Олександра Валерійовича. 
 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: заступник Голови Комітету Маріковський Олександр 

Валерійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та головного 

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про внесення змін до Кодексу 

цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової 

грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту (реєстр. № 4286 від 29.10.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Кулеба О.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання 

питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), 

інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (реєстр. 

№ 4286 від 29.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, включити до 

порядку денного четвертої сесії та розглянути на пленарному засіданні 

Верховної Ради України. За результатами розгляду в першому читанні прийняти 

за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити народного депутата України Шахова С.В.   

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували - 2. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та старшого 

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону 

України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо 

розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища 

відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 

електростанцій» щодо пропорційного розподілу коштів на соціально-

економічний розвиток прилеглих територій (реєстр. № 4193 від  07.10.2020), 

поданий народним депутатом України Савчук О.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Кривошеєв І.С., Боруховський 

Б.В., Борисюк М.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до 

статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом 

щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища 

відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 

електростанцій» щодо пропорційного розподілу коштів на соціально-

економічний розвиток прилеглих територій (реєстр. № 4193 від 07.10.2020), 

внесеного народним депутатом України Савчук О.В., з врахуванням 

спрямування на розвиток Чорнобильського радіаційно-екологічного 
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біосферного заповідника не менше 10 відсотків від обсягу коштів, які 

перераховуються відповідно до Закону України «Про поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та 

будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». 

2. Висновок направити до Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували - 2. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та старшого 

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про публічні закупівлі» (щодо забезпечення безпеки атомних 

енергоблоків) (реєстр. № 4216 від 13.10.2020), поданий народним депутатом 

України Нагорняком С.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу у першому 

читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» (щодо забезпечення безпеки атомних енергоблоків) (реєстр. № 4216 

від 13.10.2020), внесеного народним депутатом України Нагорняком С.В. 

2. Висновок направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

Рішення прийнято: за – 11, утримались – 1, не голосували – 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та головного 

консультанта Хоренжої І.В. про проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо відображення у податковій звітності сум доходу, 
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нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку (реєстр. № 3038а від 28.08.2020), поданий народними депутатами 

України Тимошенко Ю. В., Цимбалюком М. М., Ніколаєнком А. І., 

Соболєвим С. В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

за основу проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо відображення у податковій звітності сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (реєстр. 

№ 3038а від 28.08.2020), внесеного народними депутатами України Тимошенко 

Ю.В., Цимбалюком М.М., Ніколаєнком А.І., Соболєвим С.В. 

2. Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про перенесення на 

одне із наступних засідань Комітету розгляд питання 6 порядку денного - про 

проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

(реєстр. № 4101 від 15.09.2020), поданий Кабінетом Міністрів України; проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

(реєстр. № 4101-1 від 01.10.2020), поданий народним депутатом України 

Желєзняком Я.І.; проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень (реєстр. № 4101-2 від 01.10.2020), поданий народними 

депутатами України Заболоцьким М.Б., Совою О.Г., Петруняком Є.В.; проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

(реєстр. № 4101-3 від 01.10.2020), поданий народними депутатами України 

Гетьманцевим Д.О., Совою О.Г., Ковальчуком О.В., Аллахвердієвою І.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 
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Рішення прийнято: за – 13, не голосували - 2. 

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

7. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та голови 

підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

Кривошеєва І.С., старшого консультанта Гуцало І.В. про лист Рахункової палати 

України стосовно результатів аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків 

та об'єкту «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Ковальчук О.Л. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на 

підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо 

підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС взяти до відома. 

2. Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 

України, Державному агентству України з управління зоною відчуження та ДСП 

«Чорнобильська АЕС» усунути виявлені аудитом порушення та недоліки та 

забезпечити виконання рекомендацій Рахункової палати України. 

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Міністерству захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Державному агентству України з 

управління зоною відчуження: 

 внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про 

внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на 

екологічно безпечну систему» на наступний період; 

 забезпечити належне фінансування Загальнодержавної програми 

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» 

на екологічно безпечну систему; 

 здійснити за участі Національної академії наук України аналіз 

виконання заходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему всіма виконавцями та оцінку досягнення запланованих до 2020 року 

результатів, а також надати рекомендації щодо подальшої діяльності. 

3. Рішення направити до Рахункової палати України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства України з 
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управління зоною відчуження, Державної інспекції ядерного регулювання 

України, ДСП «Чорнобильська АЕС» та Національної академії наук України.  

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

8. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та керівника 

секретаріату Комітету Борисюка М.М. про внесення змін до Плану роботи 

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування на період четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. У зв’язку з продовження адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 

2020 року виїзні засідання Комітету, передбачені Розділом ІІІ Плану роботи 

Комітету на період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, 

провести після завершення карантину. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 2. 

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

9. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та заступника 

керівника секретаріату Комітету Бережного Є.О. про лист Державної 

аудиторської служби України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про лист Держаудитслужби щодо результатів державного 

планового фінансового аудиту виконання бюджетних програм Держгеонадрами 

за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 взяти до відома. 

2. Звернути увагу Міндовкілля та Держгеонадр на необхідність постійного 

вжиття заходів щодо поліпшення стану виконання бюджетних програм. 
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3. Рекомендувати:  

Держгеонадрам разом з Міндовкілля прискорити розроблення та подання 

в установленому порядку проектів актів з удосконалення законодавства, 

необхідних для забезпечення розвитку надрокористування, геологічної галузі та 

забезпечення виконання відповідних бюджетних програм; 

Міндовкілля за участю Держгеонадр розглянути на засіданні Колегії 

результати державного планового фінансового аудиту Держаудитслужби щодо 

виконання бюджетних програм Держгеонадрами за період з 01.01.2018 по 

31.12.2019. 

4. Рішення направити до Кабінету Міністрів України, Міндовкілля, 

Мінфіну, Держгеонадр і Держаудитслужби. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 2. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Бережний Євген Олегович 

 

 

10. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про лист народного 

депутата України Шахова С.В. щодо відкликання на доопрацювання  проекту 

Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо 

удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій) (реєстр. № 3778 від 02.07.2020, доопрацьований 14.09.2020), поданий 

народним депутатом України Шаховим С.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., Борисюк М.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Скасувати рішення Комітету № 53/1 від 11 листопада 2020 року про 

проект Закону України про внесення змін до Кодексу цивільного захисту (щодо 

удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій), внесеного народним депутатом України Шаховим С.В. (реєстр. № 

3778 від 14.09.2020, доопрацьований). 

 

Рішення прийнято: за – 14, не голосували - 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 
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11. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи Кривошеєва І.С. та заступника Голови Комітету 

Маріковського О.В. щодо шляхів підготовки до розгляду на сесії Верховної Ради 

України законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів на території 

України (реєстр. № 2051-1), поданого народними депутатами України 

Кривошеєвим І.С., Юрченком О.М., Жупаниним А.В., іншими народними 

депутатами України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Кривошеєв І.С., Маріковський 

О.В.,  Борисюк М.М. 

 

Кривошеєв І.С. запропонував законопроект про обмеження обігу 

пластикових пакетів на території України (реєстр. № 2051-1), повернути 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування для 

доопрацювання та внесення на повторне друге читання, оскільки у період подачі 

правок до повторного другого читання, народні депутати України та помічники-

консультанти народних депутатів хворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. 

Маріковський О.В. запропонував підготувати пропозиції і поправки до 

законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів на території України 

(реєстр. № 2051-1) від Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування. 

Бондаренко О.В. відмітив, що відповідно до статті 124 Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України» на повторне друге читання головний 

комітет подає лише пропозиції, поправки, внесені після другого читання, до 

статей чи їх частин, що не були прийняті у другому читанні, із включенням 

пропозицій, поправок, у тому числі й тих, що були внесені до статей чи їх частин 

на попереднє друге читання. Голова Комітету запропонував розглянути 

законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України 

(реєстр. № 2051-1) із пропозиціями та поправками, які надійшли до другого 

читання із врахуванням висновків Головного науково-експертного управління, 

Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом та зауважень 

Головного юридичного управління. 

Борисюк М.М. зауважив, що Комітет не є суб’єктом права законодавчої 

ініціативи, тому не може вносити пропозиції та поправки до законопроектів за 

народних депутатів, яким відповідно до Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» визначено 10-денний термін подання пропозицій та 

поправок до повторного другого читання. У цей термін надійшли пропозиції та 

поправки тільки народного депутата України Бакунця П.А. Комітет може 

здійснювати підготовку тексту остаточної редакції законопроекту тільки на 
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основі пропозицій та поправок, які надійшли від суб’єктів права законодавчої 

ініціативи. 

Бондаренко О.В. запропонував доручити підкомітету з питань державної 

політики у сфері поводження з відходами підготувати законопроект до 

повторного другого читання на основі пропозицій, поправок, внесених після 

другого читання разом із пропозиціями, поправками, у тому числі й тих, що були 

внесені до статей чи їх частин на попереднє друге читання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Доручити підкомітету з питань державної політики у сфері 

поводження з відходами підготувати законопроект до повторного другого 

читання на основі пропозицій, поправок, внесених після другого читання разом 

із пропозиціями, поправками, у тому числі й тими, що були внесені до статей чи 

їх частин на попереднє друге читання. 

 

Рішення прийнято: за – 14, не голосували - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

 

 

    Голова Комітету                  О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 


