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                15         вересня     2021 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Задорожний А.В., Кривошеєв І.С., Прощук Е.П., Василенко Л.В., 

Нестеренко  К.О., Овчинникова Ю.Ю., Бакунець П.А., Лабунська  А.В., 

Мандзій  С.В., Якименко П.В. 

 

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

Матусевич  О.Б., Шахов С.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Войтович Л.В., 

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

Гринь Н.К., Зюзь  О.С. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренка О.В. – Симоненко В.А.; Маріковського  О.В. – Зарудна А.С.; 

Криворучкіної О.В. – Козачок О.М.; Якименка П.В. – Волкова О.М., 

Роскопіна Ю.О.; Прощука  Е.П. – Турик М.В.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; 

Овчинникової  Ю.Ю. – Богдан Н.І.; Лабунської А.В. – Іванов С.Б.; 

Василенко  Л.В. – Бельо В.В. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 



Драп’ятий Богдан Євгенович – заступник Міністра внутрішніх справ України; 

Литвин Наталія Миколаївна – державний експерт експертної групи з питань 

житлових субсидій та пільг Директорату адресної соціальної підтримки 

населення та розвитку соціального інспектування, Міністерство соціальної 

політики України; 

Нікішина Оксана Олександрівна – державний експерт експертної групи з питань 

реформування системи усиновлення та захисту прав дітей Директорату розвитку 

соціальних послуг та захисту прав дітей, Міністерство соціальної політики 

України; 

Кулеба Олена Михайлівна – начальник Юридичного управління, Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним  

 

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

щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту 

(реєстр. 5847 від 12.08.2021), внесений Кабінетом Міністрів України 
 

 

Допов.: заступник Міністра внутрішніх справ України 

 Драп’ятий Богдан Євгенович  

Лопушенко Олександр Іванович 

 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

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

щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг  

(реєстр. № 5651 від 11.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України; 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пільг 

з проїзду та деяких інших пільг 

(реєстр. № 5651-1 від 25.06.2021), внесений народним депутатом 

України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами 

України; 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг 

(реєстр. № 5651-2 від 25.06.2021), внесений народним депутатом 

України Устіновою О.Ю. та іншими народними депутатами України; 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг 



(реєстр. № 5651-3 від 29.06.2021), внесений народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М.  
 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
3. Проект Постанови про заходи, направлені на захист дитинства і 

материнства та подолання демографічної кризи в Україні 

(реєстр. № 5684 від 18.06.2021), внесений народним депутатом України 

Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України 
 
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

Питання для розгляду 

 

4. Інформація щодо Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україні у 2020 році 

Допов.: Заступник Міністра захисту довкілля та 

 природних ресурсів України 

 Хорєв Михайло Юрійович 

5. Про зміни до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування на період шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Рішенням 

Комітету № 91/6 від 14 липня 2021 року. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк  Михайло Миколайович 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича підрахунок 

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

відеоконференції, здійснюватиме народний депутат України – голова 

підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна. 

 

Рішення прийнято: за – 12,  не голосували – 1. 

 

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

порядку денного засідання Комітету в запропонованій редакції. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний. 
 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 1. 

 

 

 



1. 

 

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

Міністра внутрішніх справ України Драп’ятого Б.Є. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту (реєстр. 5847 від 12.08.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Драп’ятий Б.Є., Кулеба О.М., 

Лопушенко О.І. 

Бондаренко О.В. запропонував уточнити до яких позитивних наслідків призведе 

прийняття даного законопроекту. 

 

Драп’ятий Б.Є. зазначив, що єдиним органом який формував і реалізовував 

політику у сфері цивільного захисту було Міністерство надзвичайних ситуацій 

України. Законопроектом пропонується на законодавчому рівні закріпити чітко 

виражені повноваження. Міністерство внутрішніх справ буде виконувати 

формування державної політики у сфері цивільного захисту, а Державна служба 

з надзвичайних ситуацій – реалізацію політики у сфері цивільного захисту.   

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту  (реєстр. № 5847 від 12.08.2021), внесений Кабінетом Міністрів України,  

за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні із зазначеного питання 

визначено народного депутата України Мандзія С.В. 

 

Рішення прийнято: за – 13.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

 

2. 

 

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

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



законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг 

(реєстр. № 5651 від 11.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України,  

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з проїзду 

та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-1 від 25.06.2021), внесений народним 

депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами 

України, 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-2 від 25.06.2021), 

внесений народним депутатом України Устіновою О.Ю. та іншими народними 

депутатами України, та 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-3 від 29.06.2021), 

внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Литвин Н.М., Борисюк М.М., 

Лабунська  А.В., Маріковський О.В. 

Литвин Н.М. на запитання Бондаренка О.В. щодо зміни порядку надання 

пільгового проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, відповіла, що всі пільгові категорії населення будуть отримувати 

кошти для розрахунку проїзду у транспорті або за фактичний проїзд в межах 

України.  

Борисюк М.М. висловив позицію стосовно того, що це одна з тих пільг, яка на 

сьогодні ще діє і дає можливість всім «чорнобильцям» на всій території України 

користуватись безкоштовним проїздом в комунальному транспорті.  Нерівність 

може виникнути тоді, коли грошову компенсацію за пільги з оплати проїзду 

будуть здійснювати за рахунок місцевих бюджетів. Чорнобильські громадські 

організації категорично проти передачі на місцевий бюджет, тому що буде 

втрачено останню пільгу, якою ще є можливість користуватися, і тому 

вимагають щоб зазначена грошова компенсація за пільги з оплати проїзду була 

можлива лише за умови віднесення її до захищених статей Державного бюджету 

України у визначених Кабінетом Міністрів України порядку і розмірах. 

Враховуючи висновок Головного науково-експертного управління, 

Борисюк  М.М. вважає, що передчасно поки змінювати порядок пільгового 

проїзду для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Лабунська А.В. погодилась, що здійснювати надання грошової компенсації за 

пільги з оплати проїзду за рахунок місцевих бюджетів може призвести до 

дискримінації пільгових категорій громадян за розміром компенсації в 

залежності від платоспроможності відповідного місцевого бюджету. І тому 

вважає, що така пропозиція не може бути підтримана парламентом. 

Маріковський О.В. зазначив, що завершується процес децентралізації, і місцеві 

бюджети наповнюються і будуть наповнюватись більше, ніж рік тому. В рамках 

децентралізації було б логічним формувати цей процес перерозподілу на місцеві 



бюджети, але в рамках соціального захисту держави в даному випадку варто  

залишити централізовано. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів врахувати пропозиції Комітету, висловлені в мотивувальній частині до 

законопроектів реєстр. №№ 5651, 5651-1, 5651-2, 5651-3, зокрема, стосовно 

недоцільності зміни порядку пільгового проїзду для громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та самостійно визначитися щодо того, 

який із законопроектів взяти за основу. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

Рішення прийнято: за – 13.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

3. 

 

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

консультанта Гуцало І.В. про проект Постанови про заходи, направлені на захист 

дитинства і материнства та подолання демографічної кризи в Україні (реєстр. 

№  5684 від 18.06.2021), внесений народним депутатом України 

Королевською  Н.Ю. та іншими народними депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

в цілому проекту Постанови про заходи, направлені на захист дитинства і 

материнства та подолання демографічної кризи в Україні (реєстр. № 5684 від 

18.06.2021), внесеного народними депутатами України Королевською Н.Ю., 

Цимбалюком М.М., Шаховим С.В. та іншими народним депутатами України. 

 

2. Рішення направити до Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів. 

 

Рішення прийнято: за – 13.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 



4. 

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

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Хорєва М.Ю. про 

інформацію щодо Національної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2020 році. 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Хорєв М.Ю., Василенко Л.В., 

Овчинникова Ю.Ю., Борисюк М.М. 

 

Бондаренко О.В. зазначив щодо необхідності відображення у Національній 

доповіді інформації про вплив стихійних явищ внаслідок зміни клімату, а саме 

пожеж в Київській, Житомирській та Луганській областях і паводку в Івано-

Франківській області. Також, попросив надати інформацію щодо заходів 

вжитих Міндовкілля для створення загальнодержавної  системи моніторингу 

атмосферного повітря, на яку були виділені додаткові кошти з державного 

бюджету на 2021 рік Міністерству за сприяння Комітету.  

 

Хорєв М.Ю. зазначив, що система моніторингу повітря побудована в такий 

спосіб, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

здійснює лише загальну координацію. Розміщення безпосередньо пунктів  

спостереження здійснює служба з надзвичайних ситуацій або відповідні 

обласні державні адміністрації. Для формування регіональної системи 

моніторингу атмосферного повітря Міністерство може виділити кошти лише за 

наявності затвердженої відповідної регіональної програми. 

 

Бондаренко О.В. зазначив, що Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України отримувало кошти з державного бюджету для виконання 

відповідної бюджетної програми, а не для перенаправлення їх місцевий рівень 

для формування регіональних систем моніторингу атмосферного повітря.  

 

Борисюк М.М. зазначив, що є відповідна  процедура розгляду Національної 

Доповіді Верховною Радою України. Голова Верховної Ради доручає 

розглянути Національну доповідь на засіданні Комітету. Сьогодні було 

представлення. Процедура розгляду передбачає ознайомлення та розпис всім 

депутатам, секретаріату, вивчення Національної доповіді, надання зауважень. 

Після цього можна приймати рішення, зокрема, запропонувати Міндовкілля 

виправити наявні недоліки. Лише після виправлення недоліків давати дозвіл на 

друк. Сьогодні давати дозвіл на оприлюднення передчасно. Це ще проміжний 

етап розгляду доповіді. Підкомітети і секретаріат мають надати висновки по цій 

Національній доповіді. Лише після узагальнення висновків її повторно можна 

розглянути на засіданні Комітету і надати узагальнені рекомендації 

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

  Інформацію взяти до відома. 

 



Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 3. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

5. 

 

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

секретаріату Комітету Борисюка М.М. про зміни до Плану роботи Комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування 

на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, 

затвердженого Рішенням Комітету № 91/6 від 14 липня 2021 року. 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Криворучкіна О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Строки проведення Спільних слухань у комітетах з питань екологічної 

політики та природокористування і з питань здоров’я нації, медичної допомоги 

та медичного страхування на тему: «Чисте довкілля – шлях до здорової нації» у 

форматі відео-конференції визначити вересень 2021 – січень 2022. 

2. Голові Комітету Бондаренку О.В. визначити дату проведення зазначених 

спільних слухань. 

3. Внести відповідні зміни до Плану роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики та природокористування на період 

шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 2. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Криворучкіна Олена Володимирівна 

Прощук Едуард Петрович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Бережний Євген Олегович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 


