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ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Криворучкіна О.В., Кривошеєв І.С., Прощук Е.П., Василенко Л.В., 

Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю., Бакунець П.А., Матусевич О.Б., 

Мандзій С.В., Якименко П.В., Задорожний А.В. 

 

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

Лабунська А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

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

Войтович Л.В., Хоренжая І.В., Приліпко І.С., Лопушенко О.І., Ярмоленко О.В., 

Гуцало І.В., Зюзь О.С. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Якименка П.В. – Волкова О.М.; 

Прощука Е.П. – Турик М.В.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; Нестеренка К.О. – 

Ільєнко А.В.; Лабунської А.В. – Іванов С.Б.; Овчинникової Ю.Ю. – Сіпєєв В.А. 
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ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Бойко Ольга Олександрівна – представник Європейської бізнес-асоціації;  

Боруховський Богдан Валентинович – перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Ведмідь Андрій Станіславович – директор Департаменту комунальних 

послуг та комунального обслуговування Міністерства розвитку громад та 

територій України; 

Кульба Юрій Васильович – директор Департаменту ядерної енергетики та 

атомної промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України; 

Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції 

України; 

Матвєєва Віра Григорівна – начальник Управління правового забезпечення 

Держатомрегулювання; 

Оринчак Ксенія Михайлівна – виконавчий директор Національної асоціації 

добувної промисловості України; 

Петренко Артем – виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній 

України; 

Плачков Григорій Іванович – Голова Державної інспекції ядерного 

регулювання України – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної 

безпеки України; 

Супрун Сергій Вікторович – юрист Національної асоціації добувної 

промисловості України; 

Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Хоцянівська Наталія Володимирівна – заступник Міністра розвитку громад 

та територій України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним  

 

1.  Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму 

«Питна вода України» на 2022 - 2026 роки 

(реєстр. № 5723 від 02.07.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 
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2.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу 

на довкілля 

(реєстр. № 5766 від 14.07.2021), внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Криворучкіною О.В., 

Задорожним А.В., Овчинниковою Ю.Ю., Манзієм С.В., Кривошеєвим 

І.С., Матусевичем О.Б., Шаховим С.В. 

та 

проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на 

довкілля 

(реєстр. № 5766-1 від 30.07.2021), внесений народними депутатами 

України Лічман Г.В., Грищенко Т.М., Дмитрієвою О.О. 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

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

реалізації (продажу) лісоматеріалів необроблених 

(реєстр. № 6005 від 07.09.2021), внесений народним депутатом України 

Кузьміних С.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

4.  Проект Закону про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо уточнення деяких норм про 

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

оподаткування якими є транспортні засоби 

(реєстр. № 6043 від 13.09.2021), внесений народними депутатами 

України Заблоцьким М.Б., Вацаком Г.А. та іншими народними 

депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

5.  Проект Закону про внесення змін до розділу XXІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України щодо уточнення 

деяких норм про тимчасове спрощення митного оформлення 

транспортних засобів, ввезених на митну територію України 

(реєстр. № 6044 від 13.09.2021), внесений народними депутатами 

України Заблоцьким М.Б., Вацаком Г.А. та іншими народними 

депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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6.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо генерального 

проектувальника ядерної установки, уранового об'єкта та об'єкта, 

призначеного для поводження з радіоактивними відходами 

(реєстр. № 5704 від 24.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

7.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

(реєстр. № 5860 від 20.08.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

Питання для розгляду 

 

8.  Про лист народного депутата України Шахова С.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

9.  Про лист Рахункової палати щодо сприяння проведенню VІ 

Міжнародної конференції EUROSAI в Україні. 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Бережний Євген Олегович 

10.  Інформація щодо проекту Закону про управління відходами 

(реєстр. № 2207-1-д). 

 

Допов.: Заступник Голови Комітету Маріковський Олександр 

Валерійович 

11.  Інформація щодо Кліматичного маршу у м. Києві 26.09.2021, 

проведений громадською організацією «Центр екологічних ініціатив 

«Екодія». 

Допов.: Заступник Голови Комітету Криворучкіна Олена 

Володимирівна 
 

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 – 13,  не голосували – 1. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про внесення до 

змін до порядку денного засідання Комітету: 

перенести на одне із наступних засідань комітету питання 2 – про проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля (реєстр. № 5766 від 

14.07.2021), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

Прощуком Е.П., Криворучкіною О.В., Задорожним А.В., Овчинниковою Ю.Ю., 

Манзієм С.В., Кривошеєвим І.С., Матусевичем О.Б., Шаховим С.В. та проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля (реєстр. 

№ 5766-1 від 30.07.2021), внесений народними депутатами України Лічман Г.В., 

Грищенко Т.М., Дмитрієвою О.О.; 

включити додаткове питання 10 про інформацію щодо проекту Закону про 

управління відходами (реєстр. № 2207-1-д) за ініціативи народного депутата, 

голови підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря 

Василенко Л.В.; 

включити додаткове питання 11 про інформацію щодо Кліматичного маршу 

у м. Києві 26.09.2021, проведений громадською організацією «Центр екологічних 

ініціатив «Екодія», за ініціативи народного депутата, заступника голови Комітету 

Криворучкіної О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

 

1. 

 

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

Міністра розвитку громад та територій України Хоцянівської Н.В. та головного 

консультанта Ярмоленко О.В. про проект Закону про Загальнодержавну цільову 

соціальну програму «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки (реєстр. № 5723 

від 02.07.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

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

Хоцянівська Н.В., Криворучкіна О.В., Василенко Л.В., Прощук Е.П. 

 

Бондаренко О.В. наголосив, що відповідно до частини 1 статті 5 Закону 

України «Про державні цільові програми» однією із основних стадій розроблення 
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та виконання державної цільової програми є, у тому числі, стратегічна екологічна 

оцінка у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», а також державна експертиза проекту програми. 

Хоцянівська Н.В. повідомила, що 14 вересня 2021 року проект опублікований 

у друкованих засобах масової інформації (газета «Урядовий кур’єр») і протягом 

30 днів Мінрегіон збирає зауваження та пропозиції від зацікавлених сторін 

відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Після спливу 

30-денного терміну та опрацювання отриманих зауважень і пропозицій Мінрегіон 

надасть до Комітету Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми 

«Питна вода України».  

Криворучкіна О.В., Хорєв М.Ю. поінформували про ситуацію, що склалася з 

проектом Постанови щодо внесення змін до Переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 № 1147, спрямованого на забезпечення його 

повної відповідності стратегічним цілям державної екологічної політики. 

Василенко Л.В. наголосила на необхідності перегляду переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів і зазначила, що на розгляді 

Верховної Ради України знаходиться законопроект щодо перерозподілу 

надходжень від екологічного податку, однак він досі не розглянутий. 

Прощук Е.П. висловився щодо підтримки законопроекту (реєстр. № 5723) та 

наголосив на проблемі недофінансування природоохоронних заходів і програм.  

Бондаренко О.В. зазначив, що Комітет 30 червня 2021 року № 88/13 схвалив 

рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Розподіл та використання екологічного 

податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні напрями реформування». 

Відповідно до них рекомендовано вжити заходи, спрямовані на: розробку 

державної стратегії реформування розподілу та використання екологічного 

податку в Україні; внесення змін до Бюджетного кодексу України у частині зміни 

розміру надходжень до місцевих бюджетів від екологічного податку; підготовку 

законопроекту, що передбачає законодавчо закріплену дефініцію терміну 

«природоохоронні заходи»; перегляд Переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.09.1996 № 1147. Однак, наразі від Міндовкілля не надійшло 

жодних пропозицій стосовно рекомендацій Комітету та щодо реформування у 

даному напряму в цілому. Звернувся до представників Міндовкілля з проханням 

до кінця 2021 року надати відповідні пропозиції з порушених питань. 

Також Олег Володимирович зазначив, що крім Програми «Питна вода 

України» для збереження належного стану питних ресурсів України необхідно 

розробити і запровадити загальнодержавну програму щодо екологічного 

оздоровлення басейнів річок України. 
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Бондаренко О.В. наполіг на наданні у найближчий час Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку проекту Програми «Питна вода України» відповідно до Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку» та повернутися до розгляду 

законопроекту (реєстр. № 5723). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію взяти до відома. 

2. Визначитися щодо законопроекту (реєстр. № 5723) після надання 

Мінрегіоном Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту про 

Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022 – 

2026 роки. 

 

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

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

2. 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. розгляд питання 2 про 

проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля (реєстр. 

№ 5766 від 14.07.2021), внесений народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Криворучкіною О.В., Задорожним А.В., 

Овчинниковою Ю.Ю., Манзієм С.В., Кривошеєвим І.С., Матусевичем О.Б., 

Шаховим С.В. та проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на 

довкілля (реєстр. № 5766-1 від 30.07.2021), внесений народними депутатами 

України Лічман Г.В., Грищенко Т.М., Дмитрієвою О.О. перенесено на одне з 

наступних засідань Комітету. 

 

 

3. 

 

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

консультанта Войтович Л.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо реалізації (продажу) лісоматеріалів необроблених 
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(реєстр. № 6005 від 07.09.2021), внесений народним депутатом України Кузьміних 

С.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Боруховський Б.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо реалізації (продажу) лісоматеріалів необроблених 

(реєстр. № 6005 від 07.09.2021), внесений народним депутатом України Кузьміних 

С.В., повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Войтович Людмила Василівна 

 

 

4. 

 

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

консультанта Хоренжої І.В. про проект Закону про внесення змін до розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо уточнення деяких 

норм про справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом 

оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 6043 від 13.09.2021), 

внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Вацаком Г.А. та 

іншими народними депутатами України. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики  

при прийнятті рішення щодо проекту Закону про внесення змін до розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо уточнення 

деяких норм про справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, 

об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 6043) 
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врахувати зауваження Комітету щодо необхідності дотримання екологічних 

стандартів. 

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

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 
 

5. 

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

консультанта Хоренжої І.В. про проект Закону про внесення змін до розділу XXІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо уточнення 

деяких норм про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних 

засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. № 6044 

від 13.09.2021), внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., 

Вацаком Г.А. та іншими народними депутатами України. 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 

при прийнятті рішення щодо проекту Закону про внесення змін до розділу XXІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо уточнення 

деяких норм про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних 

засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. № 6044) врахувати 

зауваження Комітету щодо необхідності дотримання екологічних стандартів. 

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

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 13 , не голосували – 1.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 



10 
 

 

 

6. 

 

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

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

Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо 

генерального проектувальника ядерної установки, уранового об'єкта та 

об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами 

(реєстр. № 5704 від 24.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Плачков Г.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за 

основу проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо генерального проектувальника 

ядерної установки, уранового об'єкта та об'єкта, призначеного для поводження з 

радіоактивними відходами (реєстр. № 5704 від 24.06.2021), внесеного Кабінетом 

Міністрів України. 

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

комунальних послуг. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 

 

7. 

 

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

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

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (реєстр. 

№ 5860 від 20.08.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Плачков Г.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг самостійно визначитись стосовно проекту Закону про внесення змін до 

Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

(реєстр. № 5860 від 20.08.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України, та 

врахувати зауваження та пропозиції Комітету, висловлені в мотивувальній 

частині. 

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

комунальних послуг. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

8. 

 

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

керівника секретаріату Бережного Є.О. про лист народного депутата України 

Шахова С.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Якименко П.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Включити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого 

збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей 

Шахова С.В. до складу підкомітету з питань охорони і раціонального 

використання надр. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 2. 
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Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

                          Бережний Євген Олегович 

 

 

9. 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. розгляд питання 9 про лист 

Рахункової палати щодо сприяння проведенню VІ Міжнародної конференції 

EUROSAI в Україні перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Інформацію взяти до відома. 

 

10. 

 

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

Голови Комітету Маріковського О.В. про інформацію щодо проекту Закону про 

управління відходами (реєстр. № 2207-1-д). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., Василенко 

Л.В., Овчинникова Ю.Ю., Борисюк М.М. 

 

Василенко Л.В. звернулася до Маріковського О.В. стосовно інформації щодо 

тексту проекту Закону (реєстр. № 2207-1-д), який надано народними депутатами 

– членами Комітету. 

Маріковський О.В. зазначив, що законопроект про управління відходами 

(реєстр. № 2207-1-д) готується до другого читання. Наразі напрацьовано проект 

кінцевого варіанту тексту Закону, який надано для ознайомлення народним 

депутатам – членам Комітету. Також секретаріату Комітету дано доручення щодо 

підготовки проекту порівняльної таблиці законопроекту у термін 

до 25 жовтня 2021 року. Підготовлену порівняльну таблицю буде розглянуто на 

засіданні підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з 

відходами.  

Бондаренко О.В. зазначив, що Олександр Валерійович підготував проект 

тексту законопроекту і надав народним депутатам – членам Комітету для 

ознайомлення з концепцією закладеною у законопроекті, а секретаріату для 

підготовки проекту порівняльної таблиці. Після підготовки порівняльної таблиці 
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до законопроекту Комітет працюватиме з нею відповідно до процедури, яка 

передбачена законодавством України. 

Борисюк М.М. зазначив, що на даному етапі розгляду законопроекту Комітет 

працює з порівняльною таблицею, а не з проектом Закону. Секретаріат Комітету 

у визначений Комітетом термін підготує проект порівняльної таблиці, а далі 

доцільно підкомітету напрацювати висновки щодо поправок (врахувати, 

врахувати частково, врахувати редакційно чи відхилити) і відповідні рекомендації 

згідно з Регламентом Верховної Ради України розглянути на засіданні Комітету. 

Бондаренко О.В. підсумував, що секретаріат Комітету у термін до 25 жовтня 

2021 року готує проект порівняльної таблиці законопроекту, після чого народні 

депутати – члени Комітету продовжать роботу з підготовки законопроекту 

(реєстр. № 2207-1-д) до другого читання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

 

 

11. 

 

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

Голови Комітету Криворучкіної О.В. про інформацію щодо Кліматичного маршу 

у м. Києві 26.09.2021, проведений громадською організацією «Центр екологічних 

ініціатив «Екодія». 

 

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

Маріковський О.В. 

 

Криворучкіна О.В. поінформувала, що під час проведення 

26 вересня 2021 року Кліматичного маршу було отримано звернення громадської 

організації «Центр екологічних ініціатив «Екодія» з вимогами стосовно 

забезпечення фінансування у Державному бюджеті заходів щодо скорочення 

викидів парникових газів, адаптацію до зміни клімату та природоохоронних 

заходів. Олена Володимирівна запропонувала ознайомити народних депутатів 

України – членів Комітету з вимогами активістів та розглянути порушене питання 

на одному з наступних засідань Комітету.  

Бондаренко О.В. відзначив, що питання порушені у зверненні 

громадської організації відносяться до компетенції Кабінету Міністрів 

України та центральних органів виконавчої влади, і Комітет може 
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сприяти вирішенню порушених питань у межах парламентського 

контролю. Було запропоновано народним депутатам – членам Комітету 

опрацювати звернення та надати пропозиції, у межах предмети відання 

Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

   

 

 

Голова Комітету         О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету       О. ФЕЛЬДМАН 

 


