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м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

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

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

Матусевич  О.Б., Мандзій  С.В., Якименко П.В. 

 

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

Шахов  С.В.  

 

ПРИСУТНІ: 

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

Войтович Л.В., Хоренжая І.В., Лопушенко О.І., Ярмоленко О.В., Гуцало І.В., 

Приліпко І.С., Гринь Н.К. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Якименка П.В. – Волкова О.М., Прощука  Е.П. – Турик М.В.; Кривошеєва І.С. – 

Кучерява З.І.; Овчинникової Ю.Ю. –  Сіпєєв В.А. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 

Абрамовський Роман Романович – Міністр захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції 

України; 
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Чечоткін Микола Олександрович – Голова Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, генерал-полковник служби цивільного захисту; 

Білошицький Руслан Миколайович – заступник Голови Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенант служби цивільного 

захисту; 

Пунь Віталій Теодорович – перший заступник Голови Державного агентства 

лісових ресурсів України; 

Парфентьєва Олена Олександрівна – заступник директора Департаменту 

економіки та фінансів - начальник відділу планування та виконання державного 

бюджету Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; 

Степанова Світлана Валеріївна – начальник Відділу фінансування та бюджетних 

відносин департаменту економіки та фінансів Державного агентства водних 

ресурсів України; 

Ковальчук Олександр Леонідович – начальник Відділу економіки та фінансів 

Державного агентства України з управління зоною відчуження; 

Орлова Наталія Миколаївна – головний спеціаліст Департаменту з питань 

взаємодії з Верховною Радою України, іншими державними органами 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Гозак Наталя – директор ГО «Екодія»; 

Амосов Михайло – керівник відділу екологізації промисловості ГО «Екодія». 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

 

Питання до розгляду 
 

1. Про представлення до нагородження заступника керівника секретаріату 

Комітету екологічної політики та природокористування Воловенко О.П. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

 
 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

2. Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік 

(реєстр. № 6000 від 15.09.2021), внесений Кабінетом Міністрів України 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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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 – 2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про внесення до 

порядку денного засідання Комітету питання про представлення до 

нагородження заступника керівника секретаріату Комітету екологічної політики 

та природокористування Воловенко О.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 2. 

 

 

1. 

 

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

до нагородження заступника керівника секретаріату Комітету екологічної 

політики та природокористування Воловенко О.П. з нагоди 30-ї річниці трудової 

діяльності в Апараті Верховної Ради України 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Борисюк  М.М. 

 

Бондаренко О.В. привітав Воловенко О.П. з 30-річчям трудової діяльності в 

Апараті Верховної Ради України. Зауважив на її досягненнях за час роботи в 

Апараті. Запропонував звернутись до керівника Апарату Верховної Ради України 

з клопотанням про нагородження заступника керівника секретаріату Комітету 

Воловенко О.П. Подякою Верховної Ради України із врученням цінного 

подарунку. 

 

Овчинникова Ю.Ю. та Борисюк М,М. підтримали пропозицію Голови Комітету 

Бондаренка О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Порушити перед в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Подякою Голови Верховної Ради України із врученням 

цінного подарунку заступнику керівника секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики та природокористування Воловенко 
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Ольгу Петрівну за зразкове виконання службових обов’язків, сумлінну працю, 

особистий внесок у законотворчу діяльність у сфері екологічної політики та 

охорони навколишнього середовища і з нагоди 30-ї річниці трудової діяльності 

в Апараті Верховної Ради України. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 2.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

2. 

 

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

секретаріату Комітету Борисюка М.М. про проект Закону про Державний 

бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 15.09.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

 

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

Маріковський  О.В., Абрамовський Р.Р., Мальований А.М., Чечоткін М.О., 

Бакунець П.А., Прощук Е.П.  

 

Бондаренко О.В. зазначив, що до Комітету надійшли пропозиції щодо 

проекту Державного бюджету на 2022 рік, зокрема, від Міндовкілля та 

центральних органів виконавчої влади, відповідно до предметів відання 

Комітету. Запропонував заслухати з порушеного питання Борисюка М.М. та 

представників центральних органів виконавчої влади. 

 

Борисюк М.М. зазначив, що підготовлено та надано народним депутатам 

України – членам Комітету зведену у табличному вигляді по кодам бюджетної 

класифікації інформацію щодо показників проекту Державного бюджету на 2022 

рік і додаткових потреб, які не забезпечені граничним обсягом, а також 

обґрунтування щодо збільшення фінансування для вирішення нагальних питань, 

пов’язаних з виконанням основних функцій та завдань Міндовкілля та 

центральних органів виконавчої влади, відповідно до предметів відання 

Комітету. Додаткова потреба по міністерству і по центральним органам 

виконавчої влади складає понад 10 млрд гривень.  

Поінформував, що окрім вищезазначеного до Комітету надійшли пропозиції 

народного депутата України Прощука Е.П. стосовно необхідності збільшити 

фінансування за бюджетними програмами: КПКВК 2701270 «Здійснення 

природоохоронних заходів, зокрема з покращення довкілля» до 434 млн грн; 
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КПКВК 2707070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській 

області» до 185 млн грн., а також передбачити фінансування за бюджетною 

програмою: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності». 

Також надійшли пропозиції Міністерства внутрішніх справ України щодо 

необхідності передбачити у видатках Міністерства розвитку громад та територій 

України 1 млрд грн на нову бюджетну програму: «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на створення інфраструктури безпеки 

життєдіяльності населення в територіальних громадах». 

Звернувся до народних депутатів України – членів Комітету з проханням 

підтримати зазначені пропозиції щодо потреби в збільшенні фінансування та 

направити таке рішення Комітету до Комітету з питань бюджету та Кабінету 

Міністрів України. Зауважив щодо особистої присутності членів Комітету для 

відстоювання рішення Комітету на засіданні Комітету з питань бюджету. 

Нагадав, що відповідно до Регламенту Верховної Ради України кожен народний 

депутат може окремо надати свої пропозиції до проекту Державного бюджету до 

Комітету з питань бюджету не пізніше 1 жовтня поточного року. 

 

Маріковський О.В. запитав чи передбачені у проекті Закону про Державний 

бюджет України на 2022 рік видатки для створення нових центральних органів 

виконавчої влади, створення яких передбачається у проектах Законів.  

 

Абрамовський Р.Р. відповів, що у проекті Державного бюджету України на 

2022 рік Міндовкілля не закладало зазначених видатків, оскільки вони можуть 

бути передбаченими у Державному бюджеті після прийняття відповідного 

Закону. Пропозиції про ці видатки потрібно буде внести між першим і другим 

читанням до проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік або ж 

внести відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік», в залежності від дати прийняття Закону України «Про державний 

екологічний контроль». 

 

Бондаренко О.В. запитав у Мальованого А.М. та Чечоткіна М.О. чи 

достатньо передбачених проектом Закону про Державний бюджет України на 

2022 рік видатків для забезпечення належного виконання функцій Державної 

екологічної інспекції України та Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. 

 

Мальований А.М. відповів, що для Державної екологічної інспекції 

України, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, 

потребує збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та 

управління у сфері природоохоронного контролю» у сумі 100 000,0 тис. грн для 

створення чотирьох лабораторій з вимірювання показників складу та 
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властивостей скидів, викидів та об’єктів довкілля, які будуть розташовані у 

центральній, північній, південній та східній областях. 

 

Чечоткін М.О. відповів, що для Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій потребує збільшення видатків на 7 205,4 млн. грн. для підвищення 

грошового забезпечення рятувальників, основні види матеріально-технічного 

постачання (пальне, бойовий одяг, послуги зв'язку, ремонт техніки, у тому числі 

авіаційної та закупівлю запчастин до неї, харчування особового складу тощо), в 

мінімальних обсягах розвиток підрозділів цивільного захисту (придбання 

техніки, оплата відсотків по кредиту під державні гарантії для придбання 

авіаційної техніки, матеріально-технічне переоснащення гідрометеорологічної 

служби, придбання житла та компенсацію лізингових платежів за житло для 

рятувальників). 

 

Бакунець П.А., Прощук Е.П., враховуючи досвід негативних наслідків 

повеней в західних областях України, зауважили на важливості належного 

фінансового забезпечення рятувальників та підтримали необхідність збільшення 

фінансування для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
 

2. Рішення Комітету додається. 
 

3. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань бюджету та Кабінету 

Міністрів України. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 2.  

 

Відповідальні:  Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 

 


