
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

 

 від 03 березня 2021 року                                                  № 70/3 

 

 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України 

невластивих повноважень (реєстр. № 5052) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень (реєстр. № 5052 

від 09.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, і відзначає. 

Метою законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, є посилення 

спроможності Кабінету Міністрів України до стратегічного планування та 

формування державної політики шляхом його розвантаження від розгляду 

відомчих, операційних та технічних питань.  

Проект Закону передбачає внесення змін до 30 законодавчих актів щодо 

позбавлення Уряду близько 50 повноважень та покладення їх на центральні органи 

виконавчої влади, інші державні органи відповідно до компетенції.  

Законопроектом пропонується, зокрема порядок застосування положень 

статті 12 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», що 

регламентує види діяльності, заборонені у зонах відчуження та безумовного 

(обов'язкового) відселення, передати від Кабінету Міністрів України до 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки. 

Також проектом Закону передбачено внесення змін до статті 27 Закону 

України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та статей 7, 9 

Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 

стосовно передачі повноважень, які на сьогодні належать Кабінету Міністрів 

України, до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, 
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зокрема щодо:  

визначення переліку посад з підготовки персоналу для експлуатації ядерної 

установки і переліку з виконання окремих видів діяльності персоналом та 

посадовими особами;  

затвердження переліку посад персоналу, який безпосередньо здійснює 

управління реакторною установкою і діяльність якого може здійснюватися лише 

на підставі ліцензії;  

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з 

фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, уранових об’єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання. 

Також проектом Закону передбачено внесення змін до статті 47 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України», зокрема пропонується кошторис та 

штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджувати 

Державним секретарем Кабінету Міністрів України без погодження з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

бюджетної політики. 

Комітет зазначає, що назва законопроекту та пояснювальна записка до 

проекту Закону передбачають позбавлення Кабінету Міністрів України 

невластивих повноважень, однак вищезазначеними змінами пропонується 

позбавити повноважень центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної бюджетної політики, що не стосується предмету 

регулювання даного законопроекту. 

Також відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 

України головний розпорядник бюджетних коштів організовує та забезпечує на 

підставі Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та плану діяльності 

на середньостроковий період складання проекту кошторису та бюджетного 

запиту і подає їх Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу). 

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України 

невластивих повноважень (реєстр. № 5052 від 09.02.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України, прийняти за основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

 

Голова  Комітету                                                            О. БОНДАРЕНКО  


