
 

Затверджено 

рішенням Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування  

від 27 січня  2021 року № 65/9 

Протокол № 65 

 

 

Звіт про роботу 

Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування 

за період четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання 

 

За період роботи четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

проведено – 24 засідання Комітету, на яких розглянуто – 165 питання, в тому числі 

по контролю за виконанням законів, постанов, власних рішень – 40. Внесено на 

розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні 

Комітету – 29 законопроекти, з підготовки яких Комітет визначено головним, та 

71 висновки на законопроекти направлено до головного комітету.  

Прийнято Верховною Радою України: постанов Верховної Ради України – 2, 

прийнято у першому читанні – 1 законопроект. 

Проведено робочих нарад, зустрічей – 1, круглих столів тощо – 5, з питань, 

які віднесено до предметів відання Комітету. Брали участь у 18 заходах 

(конференції, семінари, засідання колегій тощо). Розглянуто листів і звернень 

народних депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян та 

громадських організацій – 2318. 

За звітний період Комітет приділяв увагу правовому регулювання питань, що 

належать до предметів відання Комітету. 

 

Постанови, прийняті Верховною Радою України: 

 

1. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій» від 01 вересня 2020 року 

№ 836-IX. 

2. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне друге 

читання проекту Закону України про обмеження обігу пластикових пакетів на 

території України» від 03 листопада 2020 року № 949-IX. 

 

Усього: 2 
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Законопроекти, які прийняті у першому читанні:  

 

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

щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстр. № 3526 

від 22.05.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

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

України. Прийнято у першому читанні 01 вересня 2020 року. 

 

Усього: 1 

 

Законопроекти, які внесені на розгляд Верховної Ради України та 

розглянуті на засіданні Комітету: 

1. Проект Закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території 

України (реєстр. № 2051-1) (повторне друге читання). 

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

(щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері 

охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 2351), (друге читання). 

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

щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування (реєстр. № 2765), 

(друге читання). 

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

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (реєстр. № 3751                 від 

26.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.  

5. Проект Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091 від 

19.02.2020), внесений народними депутатами України Маріковським О. В., 

Бондаренком О.В., Клочком А.А. та іншими народними депутатами України. 

6. Проект Закону про державний екологічний контроль (реєстр. 

№ 3091-1 від 05.03.2020), внесений народним депутатом України Кузьміних С.В. 

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

щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та 

полювання та запобігання незаконному полюванню (реєстр. № 3200 

від 11.03.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

Андрійовичем З.М., Матусевичем О.Б. 

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

(щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та 

полювання, а також боротьби з браконьєрством) (реєстр. № 3200-1 

від 17.03.2020), внесений народним депутатом України Литвиненком С.А. 
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9. Проект Закону про основні засади проведення позапланових заходів 

контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища 

(реєстр. № 3417 від 30.04.2020), внесений народним депутатом України 

Штепою С.С. 

10. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про надра щодо 

децентралізації повноважень у галузі надрокористування та надання органам 

місцевого самоврядування повноважень із забезпечення ефективного 

використанню природно-сировинного потенціалу (доопрацьований) (реєстр. 

№ 3490 від 11.08.2020), внесений народним депутатом України Колихаєвим І.В. 

11. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природно-

заповідний фонд України» (реєстр. № 3518 від 20.05.2020), внесений народними 

депутатами України Рубльовим В.В., Копанчук О.Є., Матусевичем О.Б. та іншими 

народними депутатами України. 

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

щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстр. 

№ 3526), (друге читання). 

13. Проект Закону про внесення змін деяких законодавчих актів України 

щодо стимулювання зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні 

об’єкти, викидів в атмосферне повітря та розміщення відходів (реєстр. № 3631 від 

11.06.2020), внесений народними депутатами України Соломчуком Д.В., 

Марусяком О.Р., Шаховим С.В. та іншими народними депутатами України. 

14. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (реєстр. № 3751 

від 26.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

15. Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту 

України (щодо удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій) (реєстр. № 3778 від 16.11.2020, доопрацьований), 

внесений народним депутатом України Шаховим С.В.  

16. Проект Закону про підтримку розвитку екологічного (зеленого) туризму 

на гірських територіях Чернівецької області (реєстр. № 3863 

від 16.07.2020), внесений народним депутатом України  Заремським М.В. 

17. Проект Закону про забезпечення державної підтримки розвитку 

екологічного (зеленого) туризму на гірських територіях України (реєстр. № 3864 

від 16.07.2020), внесений народним депутатом України Заремським М.В. 

18. Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу цивільного 

захисту України (реєстр. № 3950 від 03.08.2020), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 
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19. Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу цивільного 

захисту України щодо розширення категорій отримувачів та збільшення розміру 

допомоги (реєстр. № 3950-1 від 21.08.2020), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. 

20. Проект Закону України про внесення змін до Водного кодексу України 

щодо уточнення переліку первинних водокористувачів (реєстр. № 3969 

від 07.08.2020), внесений народними депутатами України Андрійовичем З.М. та 

іншими народними депутатами України. 

21. Проект Закону про внесення змін до статей 118 та 121 Кодексу 

цивільного захисту щодо підвищення розмірів грошової допомоги особам 

рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту (реєстр. № 4034 

від 02.09.2020), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Євтушком С.М., Цимбалюк М.М. 

22. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення (реєстр. № 4167 від 29.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

23. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

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

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

депутатами України. 

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

щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування (реєстр. № 

4187 від 05.10.2020), внесений народними депутатами України Якименком П.В., 

Маріковським О.В., Задорожним А.В., Криворучкіною О.В., Кривошеєвим І.С., 

Прощуком Е.П., Андрійовичем З.М., іншими народними депутатами України. 

25. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

спрощення надрокористування (реєстр. № 4187-1 від 21.10.2020), внесений 

народними депутатами України Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю., іншими 

народними депутатами України. 

26. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Про 

охорону атмосферного повітря» щодо регулювання господарської діяльності з 

озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами (реєстр. 

№ 4259 від 23.10.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

27. 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), внесений Кабінетом Міністрів 

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

щодо об'єктів підвищеної небезпеки (реєстр. № 4407 від 19.11.2020), внесений 

Кабінетом Міністрів України.  

29. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природно-

заповідний фонд України» (щодо полювання в межах господарської зони 

національного природного парку) (реєстр. № 4422 від 25.11.2020), внесений 

народним депутатом України Колихаєвим І.В. 

 

Усього: 29 

 

Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (визначено 

головним): 

1. Проект Закону про відходи електричного та електронного обладнання 

(реєстр. № 2350 від 30.10.2019), внесений народними депутатами України 

Маріковським О.В., Бондаренком О.В., Нестеренком К.О., Прощуком Е.П.,  

Кривошеєвим  І.С.,  Криворучкіною  О.В.,  Овчинниковою  Ю.Ю. та іншими 

народними депутатами України.  

2. Проект Закону про батареї і акумулятори (реєстр. № 2352 

від 30.10.2019), внесений народними депутатами України Маріковським О.В., 

Бондаренком О.В., Нестеренком К.О., Прощуком Е.П., Кривошеєвим І.С., 

Криворучкіною О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Якименком П.В., 

Андрійовичем З.М. 

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

щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які 

утримуються у неволі (реєстр. 3796 від 06.07.2020), внесений народними 

депутатами України Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В., 

Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами України. 

4. Проект Закону про захист населення та територій від повеневих ситуацій 

(реєстр. № 4455 від 03.12.2020), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В. 

5. Проект Закону про території Смарагдової мережі (реєстр. № 4461 

від 04.12.2020), внесений народними депутатами України Овчинниковою Ю.Ю., 

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

України. 

 

Усього: 5 

 

ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції 
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Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (до яких Комітет 

має подати пропозиції): 

 

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

що стосуються відносин у сфері перевезення живих тварин, а також окремих 

питань карантину (інших ветеринарно-санітарних положень) (реєстр. № 2558 

від 01.10.2020, доопрацьований), внесений народними депутатами Шкрум А.І., 

Овчинниковою Ю.Ю., Василенко Л.В., та іншими народними депутатами 

України. 

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

стимулювання зменшення скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти 

(реєстр. № 3543 від 27.05.2020), внесений народним депутатом України 

Маріковським О.В. та іншими народними депутатами України. 

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

стимулювання зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, 

викидів в атмосферне повітря та розміщення відходів (реєстр № 3543-1 від 

11.06.2020), внесений народним депутатом Соломчуком Д.В. та іншими 

народними депутатами України. 

4. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

стимулювання зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, 

викидів в атмосферне повітря та розміщення відходів 

(реєстр. № 3632 від 11.06.2020), внесений народними депутатами України 

Соломчуком Д.В., Марусяком О.Р, Васильковським І.І. та іншими народними 

депутатами України. 

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

створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів (реєстр. № 4168 від 

30.09.2020), внесений народними депутатами України Кісєльом Ю.Г, Ковальовим 

А.В., Негулевським І.П. та іншими народними депутатами України.  

6. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів  

(реєстр № 4168-1 від 16.10.2020), внесений народними депутатами України 

Лабазюком С.П., Батенком Т.І., Молотком І.Ф. та іншими народними депутатами 

України.  

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4274-1 від 11.11.2020), внесений 

народними депутатами України Нагорняком С.В., Герусом А.М.  

8. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог 

законодавства про ринок деревини (реєстр. № 4275 від 27.10.2020), внесений 

народними депутатами України Бондаренком О.В., Андрійовичем З.М., 
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Криворучкіною О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Задорожним А.В., Прощуком Е.П., 

Маріковським О.В., Шаховим С.В. 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі (реєстр. № 4344 

від 09.11.2020), внесений народними депутатами України Жупаниним А.В., 

Третьяковою Г.М., Брагарем Є.В. та іншими народними депутатами України.  

10. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо перегляду ставок окремих податків (реєстр. № 4346 від 09.11.2020), 

внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О. 

11. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо запровадження державного фонду декарбонізації (реєстр. № 4347 

від 09.11.2020), внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.  

12. Проект Закону про поштовий зв’язок (реєстр. № 4353 від 10.11.2020), 

внесений народними депутатами України Зуєвим М.С., Тищенком М.М. та 

іншими народними депутатами України. 

13. Проект Закону про поштовий зв’язок (реєстр. № 4353-1 від 25.11.2020 

(альтернативний)), внесений народними депутатами України Величковичем М.Р., 

Бондарем М.Л. 

14. Проект Закону про поштовий зв’язок (реєстр. № 4353-2 від 26.11.2020 

(альтернативний)), внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., 

Тістик Р.Я. 

15. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4356 від 10.11.2020), внесений 

народним депутатом України Камельчуком Ю.О.  

16. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4357 від 10.11.2020), 

внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.  

17. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо особливостей реалізації енергосервісу на об'єктах державної та комунальної 

власності (реєстр. № 4357-1 від 11.11.2020, альтернативний), внесений народними 

депутатами України Нагорняком С.В.,  Герусом А.М.  

18. Проект Закону про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей 

(реєстр. № 4389 від 17.11.2020), внесений народним депутатом України 

Остапенком А.Д. 

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

щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального 

господарства (реєстр. № 4403 від 19.11.2020), внесений народними депутатами 

України Кучеренком О.Ю., Пивоваровим Є.П., 

Шуляк О.О. та іншими народними депутатами України. 

20. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо здійснення державного контролю 

(нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (реєстр. № 4404 
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від 19.11.2020), внесений народними депутатами України Кучеренком О.Ю., 

Пивоваровим Є.П., Шуляк О.О. та іншими народними депутатами України. 

21. Проект Закону Про внесення змін до Закону України «Про 

землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою (реєстр. 

№ 4515 від 18.12.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

22. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і 

агрохімікатами (реєстр. № 4558 від 30.12.2020), внесений народними депутатами 

Лабазюком С.П. та іншими народними депутатами України. 

23. Проект Закону про матеріали і предмети, що контактують з харчовими 

продуктами (реєстр. № 4568 від 04.01.2021), внесений народними депутатами 

Мезенцевою М.С. та іншими народними депутатами України.  

24. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних 

послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576 від 06.01.2021), внесений 

народними депутатами України Скороход А.К., Поляковим А.Е., 

Юрченком О.М. та іншими народними депутатами України. 

25. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським 

електричним транспортом (реєстр. № 4583 від 13.01.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

26. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення 

(реєстр. № 4584 від 13.01.2021), внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Морозом В.В., Гнатенком В.С. 

27. Проект Закону про захист рослин (реєстр. № 4600 від 16.01.2021), 

внесений народними депутатами України Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С. та 

іншими народними депутатами України. 

28. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції 

України (реєстр. № 4622 від 21.01.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

29. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом 

оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 4643-д від 25.01.2021), 

внесений народними депутатами України Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та 

іншими народними депутатами України. 

30. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на 

митну територію України (реєстр. № 4644-д від 25.01.2021), внесений народними 

депутатами України Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та іншими народними 

депутатами України. 
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Усього: 30 

 

Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції: 

 

1. Проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий розвиток 

сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат (реєстр. № 0071 від 25.09.2020), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

2. Проект Закону про ратифікацію поправки до Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат щодо нової статті 12bis «Зміна клімату» 

(реєстр. № 0072 від 25.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення належних соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на виконання рішення Конституційного Суду 

України (реєстр. № 1117 від 29.08.2019, доопрацьований), внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Бойком Ю.А. та іншими 

народними депутатами України. 

4. 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. 

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), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Цимбалюк М.М., Ніколаєнко А.І., Соболєвим С.В. 

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

щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі 

транспорту (реєстр. № 3356-д від 05.11.2020), внесений народними депутатами 

України Семінським О.В., Овчинниковою Ю.Ю. та іншими народними 

депутатами України. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. 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 05.06.2020), внесений народними депутатами України Лозинським Р.М., 

Княжицьким М.Л., Юрашем С.А. та іншими народними депутатами України. 

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

внутрішньої та зовнішньої політики» щодо актуалізації деяких положень (реєстр. 

№ 3666 від 16.06.2020), внесений народними депутатами України Умєровим Р.Е., 

Устіновою О.Ю., Рахманіним С.І. та іншими народними депутатами України. 

11. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва) (реєстр. № 3741 

від 25.06.2020), внесений народним депутатом України Деркачем А.Л. 

12. 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. 

13. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері 

ідентифікації та реєстрації домашніх та диких тварин, які утримуються у неволі 

(реєстр. № 3797 від 06.07.2020), внесений народними депутатами України 

Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В. та іншими 

народними депутатами. 

14. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень 

(реєстр. № 3805 від 07.07.2020), внесений народними депутатами України 

Горенюком О.О., Василенко Л.В., Медяником В.А., іншими народними 

депутатами України.  

15. Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним 

водопостачанням (реєстр. № 3835 від 13.07.2020), внесений народними 

депутатами України Бойком Ю.А., Королевською Н.Ю., Гнатенком В.С. та 

іншими народними депутатами України. 

16. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, які 

регулюють передачу меліоративних систем у тимчасове користування (реєстр. 

№ 3852 від 15.07.2020), внесений народними депутатами України Плачковою 

Т.М., Івченком В.Є., Колтуновичем О.С. та іншими народними депутатами 

України. 
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17. Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України 

«Про Державний бюджет 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. 

18. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, які 

регулюють передачу меліоративних систем у тимчасове користування (реєстр. 

№ 3852 від 15.07.2020), внесений народними депутатами України 

Плачковою Т.М., Івченком В.Є., Колтуновичем О.С. та іншими народними 

депутатами України. 

19. Проект Закону про забезпечення державної підтримки для підприємств, 

що займаються глибинною переробкою деревини (реєстр. № 3865 

від 17.07.2020), внесений народним депутатом України Заремським М.В. 

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

щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування (реєстр. 

№ 3875 від 16.07.2020), внесений народними депутатами України Клочком А.А., 

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

України. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Проект Закону про внесення змін до статті 83 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за 

порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, 

ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин 

та інших препаратів (реєстр. № 3926 від 22.07.2020), внесений народним 

депутатом України Мельником П.В. 

24. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр. № 3931 від 23.07.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

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

щодо посилення відповідальності за незаконне зайняття рибним та іншим водним 

добувним промислом (реєстр. № 3934 від 23.07.2020), внесений народним 

депутатом України Євтушком С.М. 
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26. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(реєстр. № 3941 від 28.07.2020), внесений народними депутатами України 

Прощуком Е.П., Андрійовичем З.М., Саламахою О.І., Пузійчуком А.В. 

27. Проект Закону про Статут з охорони Національною гвардією України 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів 

та спеціальних вантажів (реєстр. № 3947 від 30.07.2020), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

28. Проект Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» щодо військово-квартирної повинності для 

фізичних і юридичних осіб (реєстр. № 3968 від 07.08.2020), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

29. Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. 

№ 4000 від 14.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.  

30. Проект Закону про програми надзвичайних економічних заходів з 

протидії негативному впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку 

України (реєстр. № 4008 від 01.09.2020), внесений народними депутатами України 

Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., Тарутою С.О. 

31. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України, міністерств, державних служб, агентств, місцевих органів 

влади щодо здійснення заходів спрямованих на розвиток міста Умань як 

міжнародного центру паломництва хасидів (реєстр. № 4426 від 26.11.2020), 

внесений народними депутатами України Трухіним О.М., Яценком А.В. та 

іншими народними депутатами України.  

32. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо підвищення розміру пенсійних виплат (реєстр. № 4031 

від 02.09.2020), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та 

іншими народними депутатами України 

33. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо підвищення пенсій (реєстр. № 4031-1 від 22.09.2020), внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком 

В.С., Морозом  В.В. 

34. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо здійснення заходів спрямованих на включення 

Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук 

України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його розвитку (реєстр. 

№ 4047 від 03.09.2020), внесений народними депутатами України Потураєвим 

М.Р., Яценком А.В., Кравчук Є.М., іншими народними депутатами України. 
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35. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» щодо механізму дистанційної форми навчання у разі 

настання обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти (реєстр. 

№ 4056 від 04.09.2020), внесений народними депутатами України 

Лабазюком С.П. та іншими народними депутатами України. 

36. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про географічні 

назви» щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, 

унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням 

географічних назв (реєстр. № 4079 від 10.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

37. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо встановлення відповідальності за заперечення міжнародних злочинів, 

агресії Російської Федерації, злочинів, пов’язаних з окупацією Російською 

Федерацією частини території України, порушення окремими категоріями осіб 

заборон та обмежень щодо встановлення зв’язків і взаємодії з органами влади 

Російської Федерації, окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності 

за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України 

(реєстр. № 4085 від 14.09.2020), внесений народними депутатами Ясько Є.О., 

Пушкаренком А.М., Маріковським О.В. та іншими народними депутатами 

України. 

38. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(реєстр. № 4100 від 15.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

39. Проект Закону про мораторій на видалення зелених насаджень на 

окремих об’єктах благоустрою населених пунктів (реєстр. № 4111 

від 17.09.2020), внесений народними депутатами України Василенко Л.В., 

Овчинниковою Ю.Ю., Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами 

України.  

40. Про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: 

«Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та 

актуальні завдання подолання наслідків» (грудень 2020 року) (реєстр. 

№ 4140 від 21.09.2020), внесений народними депутатами України Третьяковою 

Г.М., Гривком С.Д., Ляшенко А.О. та іншими народними депутатами України. 

41. Проект Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142  

від 22.09.2020), внесений народними депутатами України Радуцьким М.Б. та 

іншими народними депутатами України.  

42. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо гарантування справедливого та гідного розміру пенсійного 

забезпечення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

потерпілим особам (реєстр. № 4146 від 23.09.2020), внесений народним депутатом 

України Качурою О.А. 
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43. Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо особливостей провадження у справах за зверненнями 

органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр. № 4150 від 24.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

44. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в 

місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (реєстр. № 4156 

від 25.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

45. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної 

безпеки  (реєстр. № 4157 від 25.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

46. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

автомобільний транспорт» (реєстр. № 4169 від 30.09.2020), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

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

пільгових умов ввезення на митну територію України транспортних засобів 

(реєстр. № 4172 від 30.09.2020), внесений народними депутатами України 

Брагарем Є.В., Юрашем С.А., Стернійчуком В.О., Ковальовим О.І., 

Гривком С.Д. 

48. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

пільгових умов ввезення на митну територію України транспортних засобів 

(реєстр. № 4173 від 30.09.2020), внесений народними депутатами України 

Брагарем Є.В., Юрашем С.А., Стернійчуком В.О., Ковальовим О.І., 

Гривком С.Д. 

49. 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), внесений народним депутатом України 

Савчук О.В. 

50. Проект Закону про ринок деревини (реєстр. № 4197 від 07.10.2020), 

внесений народним депутатом України Матусевичем О.Б. 

51. Проект Закону про ринок деревини (реєстр. № 4197-1 

від 26.12.2019 (альтернативний)), внесений народними депутатами України 

Підласою Р.А., Овчинниковою Ю.Ю., Андрійовичем З.М., Криворучкіною О.В., 

Прощуком Е.П., Василенко Л.В., Бондаренком О.В., Маріковським О.В., 

Задорожний А.В. 



15 
 

52. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення (реєстр. № 4215 

від 13.10.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

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

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

13.10.2020), внесений народним депутатом України Нагорняком С.В. 

54. Проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на 

ринки (реєстр № 4219 від 15.10.2020), внесений народними депутатами України 

Підласою Р.А., Шуляк О.О., Мельником П.В. та іншими народними депутатами 

України. 

55. Проект Постанови про невідкладні заходи з протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні (реєстр № 4232  

від 19.10.2020), внесений народними депутатами України Герасимовим А.В., 

Зінкевич Я.В. 

56. Проект Закону про зелені насадження міст та інших населених пунктів 

(реєстр. № 4250 від 22.10.2020), внесений народним депутатом України 

Дубінським О.А. 

57. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами (реєстр. № 

4251 від 22.10.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О. 

В., Андрійовичем З.М., Овчинниковою Ю.Ю., Гетманцевим Д.О., Арістовим 

Ю.Ю., іншими народними депутатами України. 

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

стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами (реєстр. № 

4252 від 22.10.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О. 

В., Андрійовичем З.М., Гетманцевим Д.О., Арістовим Ю.Ю., іншими народними 

депутатами України. 

59. Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної 

Ради України з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних 

пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного 

управління ДСНС і Луганської обласної державної адміністрації – військово-

цивільної адміністрації щодо вчасного реагування та виникнення та недопущення 

виникнення подій надзвичайного характеру (реєстр. № 4262 

від 26.10.2020, доопрацьований 11.11.2020), внесений народними депутатами 

України Горбенком Р.О., Ткаченком М.М. 

60. Проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини 

(реєстр № 4265 від 26.10.2020), внесений народними депутатами України 

Бакумовим О.С., Монастирським Д.А., Медяником В.А. та іншими народними 

депутатами України. 
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61. Проект Закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових 

припасів до неї (реєстр. № 4335 від 06.11.2020), внесений народними депутатами 

України Фріс І.П., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С. та іншими народними 

депутатами України.  

62. Проект Закону про цивільну зброю та боєприпаси (реєстр. № 4335-1 

від 24.11.2020), внесений народним депутатом України Шараськіним А.А.  

63. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та 

бойових припасів до неї» (реєстр. № 4336 від 06.11.2020), внесений народними 

депутатами України Фріс І.П., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С. та іншими 

народними депутатами України.  

64. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. 

№ 4336-1 від 24.11.2020), внесений народним депутатом України Шараськіним 

А.А.  

65. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

захищених видатків державного бюджету (реєстр. № 4384 від 16.11.2020), 

внесений народними депутатами України Бондарем М.Л. та іншими народними 

депутатами України.  

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

щодо ідентифікації та реєстрації тварин (реєстр. № 4396 

від 18.11.2020), внесений народними депутатами України Юрчишиним П.В., 

Салійчуком О.В., Нікітіною М.В. та іншими народними депутатами України. 

67. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері 

ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин (реєстр. № 4397 

від 18.11.2020), внесений народними депутатами України Юрчишиним П.В., 

Салійчуком О.В., Нікітіною М.В. та іншими народними депутатами України. 

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

щодо посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу (реєстр. 

№ 4451 від 03.12.2020), внесений народним депутатом України Заремським М.В. 

69. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо встановлення відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність 

державного інспектора України з охорони навколишнього природного 

середовища, працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду 

України під час виконання ними службових обов'язків (реєстр. № 4459 

від 03.12.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

70. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за 
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вчиненням консульських дій (реєстр. № 4539 від 24.12.2020), внесений Кабінетом 

Міністрів України.  

71. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій 

осіб (реєстр. № 4555 від 29.12.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.  

 

Усього: 71 

 

Закони, які скасовані Верховною Радою України, та законопроекти, 

які були заслухані на сесії Верховної Ради України, або відкликані 

суб’єктами права законодавчої ініціативи, чи повернуті суб’єкту права 

законодавчої ініціативи: 

 

1. Проект Постанови про заслуховування Звіту тимчасово виконуючого 

обов’язки Голови Державної екологічної інспекції України Фірсова Є.П. (реєстр. 

№ 3520 від 21.05.2020), внесений народними депутатами України Кравчук Є.М., 

Потураєвим М.Р., Яременком Б.В. та іншими народними депутатами України 

(01.09.2020 – знято з  розгляду. Рішення Комітету № 33/3 від 03.06.2020, 

законопроект втратив актуальність). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу 

України» (щодо посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної 

книги України) (реєстр. № 4570 від 04.01.2021), внесений народними депутатами 

України Яценком А.В., Вацаком Г.А., Безгіним В.Ю., Васильєвим І.С. Проект 

відкликано – 13.01.2021. 

 

Усього: 2 

 

У рамках виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією 

Конституції України та законів України Комітетом було підготовлено або Комітет 

брав участь у підготовці таких заходів: 

 

Виїзні засідання Комітету або підкомітетів, наради, робочі зустрічі  

тощо:  

10 грудня 2020 року відбулося виїзне засідання спільної Робочої групи 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування та Комітету з 

питань правоохоронної діяльності щодо причин виникнення лісових пожеж та 

запобіганню їх у майбутньому до Житомирської області, яка в квітні цього року 

найбільше постраждала від масштабних лісових пожеж. До робочої зустрічі були 

запрошені народні депутати України, представники Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів 
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України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції 

України та Державної екологічної інспекції України, керівники Житомирської 

обласної державної адміністрації та обласної рад, представники органів місцевого 

самоврядування, працівники лісової галузі, експерти та науковці.  

Головною метою цієї поїздки було оцінити вжиті заходи щодо ліквідації 

наслідків пожеж та для попередження цього стихійного лиха у майбутньому, 

зокрема на прикладі Бережестських та Ситовецьких лісгоспів. 

Після огляду пошкоджених вогнем ділянок учасники виїзного засідання 

обговорили зроблені кроки по протидії лісовим пожежам та плани заходів на 

майбутнє з метою унеможливлення виникнення цих стихійних лих. 

 

Усього: 1 

 

Участь у засіданнях  підкомітетів та робочих групах 

 

Комітет екологічної політики та природокористування для виконання 

законопроектної функції Комітету брав участь у засіданнях 7 підкомітетів та 

20 робочих груп, зокрема,  

Робоча група з питань підготовки узгодженого проекту Закону України про 

управління відходами;  

Робоча група щодо розроблення проекту закону України про внесення змін 

до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;  

Робоча група щодо можливого негативного впливу на довкілля будівництва 

турецьким будівельно-енергетичним холдингом GURIS вітрових електростанцій у 

Закарпатській області; 

Робоча група із законодавчого врегулювання питань щодо видобутку 

бурштину;  

Робоча група щодо підготовки проектів законів про внесення змін до Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку» та про внесення змін до Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля»;  

Робоча група по впровадженню концепції «Зелений офіс» у Верховній Раді 

України;  

Робоча група для напрацювання змін до Бюджетного кодексу щодо 

розподілу екологічного податку;  

Робоча група з питань охорони, використання та відтворення водних 

біоресурсів;  

Робоча група з питань законодавчого врегулювання поводження з миючими 

засобами; 

Робоча група з підготовки проектів законів України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відношення до тварин у 

розважальній діяльності), про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України (щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою 

посилення відповідального поводження з ними); 

Робоча група для напрацювання проекту Закону України про території 

Смарагдової мережі. 

Спільна Робоча група Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування і Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо 

причин виникнення лісових пожеж та запобіганню їх у майбутньому; 

Робоча група з питань природно-заповідного фонду;  

Робоча група щодо питання обміління Шацьких озер; 

Робоча група щодо стану впливу на довкілля діяльності Дарницької ТЕЦ в 

м. Києві; 

Робоча група з напрацювання законодавчих ініціатив щодо відновлення 

видатків на фінансування природоохоронних програм Державного бюджету 

України на 2020 рік та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності; 

Робоча група щодо удосконалення законодавства про видобування корисних 

копалин місцевого значення; 

Робоча група щодо стану впливу на довкілля діяльності Дарницької ТЕЦ в 

м. Києві. 

Робоча група з напрацювання невідкладних заходів щодо моніторингу 

техногенно-екологічного стану на території Калуського гірничопромислового 

району Івано-Франківської області. 

Робоча група по напрацюванню нової стратегії протипаводкових заходів та 

подолання їх наслідків з відповідним законодавчим забезпеченням. 

 

Для напрацювання пропозицій залучається багато експертів. 

 

Комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо: 

 

1. Комітетські слухання на тему: «Про проблеми затоплення шахт і 

забруднення питної води в межах Донецької і Луганської областей» 

(10 листопада 2020 року, у режимі відеоконференції). 

2. Круглий стіл щодо найкращих практик утилізації відходів промисловості 

(12 листопада 2020 року, в режимі відеоконференції). 

3. Круглий стіл на тему «Відновлення лісів Луганської області після пожеж: 

спільні плани України та міжнародних партнерів», організовується Проєктом 

USAID «Економічна підтримка Східної України» та Луганською обласною 

державною адміністрацією – обласною військово-цивільною адміністрацією (21 

грудня 2020 року, в режимі інтернет-конференції). 

4. Комітетські слухання на тему: «Участь України у Європейському 

зеленому курсі» (22 грудня 2020 року, он-лайн на базі платформи Zoom). 
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5. Комітетські слухання на тему: «Реалізація заходів з екологізації великих 

спалювальних установок та скорочення викидів забруднюючих речовин – шлях 

до чистого повітря в Україні» (19 січня 2021 року, он-лайн на базі платформи 

Zoom). 

 

Усього: 5 

 

Участь у проведенні особистого прийому громадян у Верховній Раді 

України 

 

Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України 

від 12 березня 2021 року № 151 «Про додаткові заходи із попередження 

виникнення гострої респіраторної хвороби» на період дії встановленого в Україні 

карантину, спричиненого коронавірусом COVID-19, особистий прийом громадян 

в адміністративних будинках Верховної Ради України призупинено. 

 

Питання, які розглянуті на засіданнях Комітету в порядку контролю за 

виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень: 

 

1. Про лист народного депутата України Фельдмана О.Б. щодо критичного 

забруднення атмосферного повітря у місті Харкові. Протокольне рішення 

Комітету від 02.09.2020 № 42/1. 

2. Про утворення підкомітету з питань зміни клімату та охорони 

атмосферного повітря. Протокольне рішення Комітету від 02.09.2020 № 42/5. 

3. Про розміщення центрального апарату Держекоінспекції у м. Кривому 

Розі Дніпропетровської області. Протокольне рішення Комітету від 02.09.2020 

№ 42/8. 

4. Про лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

щодо формування міжвідомчої комісії з питань вивчення техногенного впливу, 

контролю та моніторингу роботи Єристівського гірничо-збагачувального 

комбінату в Кременчуцькому районі Полтавської області. Протокольне рішення 

Комітету від 02.09.2020 № 42/9. 

5. 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. Рішення Комітету від 02.09.2020 

№ 42/15. 

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

Комітету кандидатури до складу робочої групи з трансформації вугільних 

регіонів. Рішення Комітету № 42/16 від 02.09.2020. 
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7. Про лист народного депутата України Матусевича О.Б. щодо розробки 

стратегії розвитку лісового господарства України. Протокольне рішення 

від 09.09.2020 № 43/14. 

8. Про підготовку до розгляду проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік». Протокольне рішення Комітету від 09.09.2020 

№ 43/15. 

9. Про лист народного депутата України, голови підкомітету          

Василенко Л.В. про визначення дати проведення слухань у Комітеті тему: «Про 

проблеми затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької і 

Луганської областей». Протокольне рішення від 16.09.2020 № 44/9. 

10. Про звернення Громадської організації «Save Dnipro» щодо обмеження 

викидів від великих спалювальних установок. Протокольне рішення Комітету від 

16.09.2020 № 44/10. 

11. Про лист Державного космічного агентства України стосовно створення 

підкомітету з питань використання космічної галузі в природоохоронній 

діяльності. Протокольне рішення Комітету від 23.09.2020 

№ 45/7. 

12. Про лист Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про 

проведення 12-16 жовтня 2020 року круглого столу з обговорення питань що 

стосуватимуться оподаткування екологічним податком. Протокольне рішення 

Комітету від 30.09.2020 № 47/4. 

13. Про лист народного депутата України Маріковського О.В. Протокольне 

рішення Комітету від 30.09.2020 № 47/10. 

14. Про лист народного депутата України Андрійовича З.М. про звітування 

перед народними депутатами України - членами Комітету про діяльність 

Держгеонадр. Протокольне рішення Комітету від 30.09.2020 № 47/6. 

15. Про лист народного депутата України Якименка П.В. щодо доцільності 

створення окремого підкомітету з питань космічної діяльності. Протокольне 

рішення Комітету від 07.10.2020 № 48/10. 

16. Про лист Комітету з питань економічного розвитку. Протокольне 

рішення Комітету від 07.10.2020 № 48/11. 

17. Щодо цілей і роботи Міністерства цифрової трансформації України та 

розгортання цифрової трансформації у природоохоронній сфері. Протокольне 

рішення Комітету від 07.10.2020 № 48/13. 

18. Про стратегії енергетичної безпеки, а також екологічної безпеки та 

адаптації до зміни клімату. Протокольне рішення Комітету від 07.10.2020 

№ 48/14. 

19. Про лист Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької 

області щодо зняття з контролю рішення Комітету «Про екологічну ситуацію в 

Мелітопольському районі Запорізької області». Рішення Комітету 

від 13.10.2020 № 49/7. 
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20. Про лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

про підготовку до 35-их роковин Чорнобильської катастрофи. Протокольне 

рішення Комітету від 13.10.2020 № 49/8. 

21. Про лист виконуючого обов’язки Керівника Апарату Верховної Ради 

України щодо результатів добору на зайняття посад державних службовців. 

Протокольне рішення Комітету від 28.10.2020 № 50/1. 

22. Про звернення Чернова А.П. та Уманця М.П. стосовно заборони 

будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на 

території зони відчуження. Рішення Комітету від -04.11.2020 № 51/6. 

23. Інформація голови Комітету Бондаренка О.В. про лист Голови 

Херсонської обласної державної адміністрації Гусєва Ю.В. щодо надання 

кандидатури для включення до складу робочої групи з розроблення Концепції 

розвитку острова Джарилгач. Протокольне рішення Комітету від 04.11.2020 

№ 51/7. 

24. Про Перелік питань щодо результатів виконання яких необхідне 

періодичне звітування перед Комітетом. Рішення Комітету від 04.11.2020 

№ 51/8. 

25. Про рекомендації круглого столу на тему: «Чи готова Україна до зміни 

клімату: роль парламенту». Рішення Комітету від 04.11.2020 № 51/9. 

26. Інформація голови Комітету Бондаренка О.В., голови підкомітету 

Овчинникової Ю.Ю. щодо ініціювання розробки Стратегії біорізноманіття до 

2030 року. Протокольне рішення Комітету від 04.11.2020 № 51/10. 

27. Про звіт Голови Державної служби геології та надр. Рішення Комітету 

від 05.11.2020 № 52/1. 

28. Про лист 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. Рішення Комітету 

№ 54/7 від 18.11.2020. 

29. Про лист Державної аудиторської служби щодо результатів державного 

фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державною службою геології 

та надр. Рішення Комітету від 18.11.2020 № 54/9. 

30. Про слухання у Комітеті на тему: «Участь України у Європейському 

зеленому курсі» та про слухання у Комітеті на тему: «Реалізація заходів з 

екологізації великих спалювальних установок та скорочення викидів 

забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в Україні». Протокольне 

рішення Комітету від 26.11.2020 № 55/5. 

31. Про звернення депутатів Полтавської міської ради стосовно оголошення 

2021 року роком скорботи за жертвами Чорнобильської катастрофи та 

вшанування подвигу ліквідаторів її наслідків. Рішення Комітету № 56/10 

від 02.12.2020. 
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32. Про лист Президента Українського союзу промисловців і підприємців 

до народного депутата України Нестеренка К.О. Протокольне рішення Комітету 

від 02.12.2020 № 56/11. 

33. Про лист Голови Державного агентства України з управління зоною 

відчуження Калашніка С.В. Протокольне рішення Комітету від 02.12.2020 

№ 56/11. 

34. Про визначення дати заслуховування звітів голів Державного агентства 

лісових ресурсів України та Державного агентства водних ресурсів України. 

Рішення Комітету  від 16.12.2020 № 59/7. 

35. Про проведення слухань у Комітеті щодо розподілу коштів на 

природоохоронні заходи та їх належне витрачання. Протокольне рішення 

Комітету від 16.12.2020 № 59/08. 

36. Заслуховування звіту Голови Державного агентства України з 

управління зоною відчуження на засіданні Комітету. Протокольне рішення 

Комітету від 17.12.2020 № 60/1. 

37. Щодо пропозицій Комітету до проекту порядку денного п'ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання. Рішення Комітету від 12.01.2021 № 

62/4. 

38. Про звернення Державного агентства України з управління зоною 

відчуження щодо погодження спрямування коштів Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами на 2021 рік. Рішення Комітету 

від 20.01.2021 № 63/8. 

39. Щодо недоцільності спрямування та координації Держлісагентства, 

Держводагенства та Держрибагентства через Міністра аграрної політики та 

продовольства України. Протокольне рішення Комітету від 26.01.2021 № 63/2. 

40. Про листи народних депутатів України – членів Комітету 

Прощука Е.П. та Якименка П.В. щодо змін у назвах та складі підкомітетів. 

Рішення Комітету від 27.01.2021 № 64/10. 

 

Усього: 40 
 

 Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах тощо: 

 

1. Участь в установчій зустрічі Програми USAID РАДА для участі в проекті 

«Модельний комітет» (22 жовтня 2020 року, відеоконференція). 

2. Участь у тренінгу в рамках реалізації проекту «Модельний комітет» 

Програми USAID РАДА на тему: «Основи аналізу державної політики» для 

працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України (27 – 29 жовтня 2020 

року, відеоконференція). 

3. Участь у Координаційній зустрічі проектів та програм міжнародної 

технічної допомоги (IPTAC) на тему «Посилення спроможності парламентських 
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комітетів як запорука сучасної демократії» (28 жовтня 2020 року, 

відеоконференція). 

4. Вебінар на тему: «Проєктний менеджмент (управління проєктами)» 

(06 листопада 2020 року, відеоконференція). 

5. Участь в онлайн-засіданні Спільного Комітету «Україна – ЄБРР», що 

організовувалось Кабінетом Міністрів України (06 листопада 2020 року,                                                                                                                                                                                                                                                               

онлайн). 

6. Участь у он-лайн тренінгу «Законодавчий процес у Верховній Раді 

України» програми USAID РАДА (10 – 12 листопада 2020 року). 

7. Участь у тренінгу в рамках реалізації проекту «Модельний комітет» 

Програми USAID РАДА на тему «Законодавчий процес у Верховній РадіУкраїни» 

для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України (10 – 12 

листопада 2020 року, відеоконференція). 

8. Вебінар на тему: «Тайм-менеджмент та підвищення ефективності 

діяльності державних службовців Апарату Верховної Ради України» 

(20 листопада 2020 року, відеоконференція). 

9. Участь у вебінарі на тему: «Розвиток організаційної (корпоративної) 

культури та розбудова команди в Апараті Верховної Ради України» 

(23 листопада 2020 року, онлайн на базі платформи Zoom). 

10. Участь у онлайн дискусії Програми USAID РАДА на тему: «Якою може 

бути Парламентська дослідницька служба в Україні?» (24 листопада 2020 року, 

відеоконференція). 

11. Участь у заході з підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти, а саме 

онлайн-навчання за загальною короткостроковою програмою на тему: 

«Євроатлантична інтеграція України» (24 листопада 2020 року, онлайн).  

12. Участь в онлайн-засіданні Асамблеї Рахунку Ядерної Безпеки, що 

організовувалось Європейським банком реконструкції та розвитку (02 грудня 

2020 року, онлайн). 

13. Участь у онлайн зустрічі в рамках реалізації проекту «Модельний 

комітет» Програми USAID РАДА з представником Сейму Республіки Польща на 

тему: «Роль Парламентської дослідницької служби в роботі парламентських 

комітетів. Досвід Сейму Республіки Польща» (22 грудня 2020 року, 

відеоконференція). 

14. Участь у навчанні по роботі з Порталом громадського обговорення 

законопроектів (29 грудня 2020 року, у форматі ZOOM конференції, за ініціативи 

Програми USAID РАДА). 

15. Участь у навчальному дистанційному курсі на тему «Стратегічне 

планування» за підтримки соціального інноваційного проєкту «ОСВІТНІЙ ХАБ 

МІСТА КИЄВА» (14 січня 2021 року, відеоконференція). 

16. Участь у навчанні в рамках реалізації проекту «Модельний комітет» 

Програми USAID РАДА для співробітників секретаріатів комітетів Верховної 
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Ради України щодо можливостей автоматизації створення іменних листів та 

розсилок (15 січня 2021 року, відеоконференція). 

17. Участь у навчальному дистанційному курсі на тему: «Етика та етичні 

стандарти в демократичному врядуванні», розробленому за сприяння Проєкту 

ЄС-ПРООН з парламентської реформи (18 – 19 січня 2021 року на онлайн-

платформі Освітнього Хабу міста Києва). 

18. Участь в онлайн-семінарі з громадських консультацій щодо питання 

створення геологічного сховища в Україні в рамках виконання Задачі 7 

(Консультації з громадськістю) проекту U4/01/14B+14B1 «Розробка 

національного плану геологічного захоронення РАВ в Україні та графіка його 

реалізації» (26-27 січня 2021 року, онлайн). 

 

Усього: 18 

 

 

Голова  Комітету                                                            О. БОНДАРЕНКО 


