Затверджено
рішенням Комітету з питань екологічної
політики та природокористування
від 15 липня 2020 року № 41/10
Протокол № 41

Звіт про роботу
Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування
за період третьої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання
За період роботи третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
проведено – 19 засідань Комітету, на яких розглянуто – 168 питань, в тому числі
по контролю за виконанням законів, постанов, власних рішень – 39. Внесено на
розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні Комітету – 21
законопроект, з підготовки яких Комітет визначено головним та 75 висновків на
законопроекти направлено до головного комітету.
Прийнято Верховною Радою України: законів України – 2, постанов
Верховної Ради України – 5, прийнято у першому читанні – 2 законопроекти.
Проведено парламентських слухань – 0, виїзні засідання Комітету – 0,
робочих нарад, зустрічей – 3, круглих столів тощо – 6, з питань, які віднесено до
предметів відання Комітету. Комітетом проведено 1 особистий прийом
громадян. Брали участь у 7 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 – 1728.
За звітний період Комітет приділяв увагу правовому регулювання питань,
що належать до предметів відання Комітету.
Закони, прийняті Верховною Радою України:
1. Закон України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо
проведення національної інвентаризації лісів» (Закон № 643-IX від 02.06.2020).
Закон спрямований на створення законодавчих умов впровадження в
Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та
узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.
2. Закон України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання
виникненню і
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поширеннюкоронавірусної хвороби (COVID-19)» (Закон № 733-IX
від 18.06.2020).
Закон забезпечить врахування зауважень та пропозицій громадськості
щодо захисту довкілля та охорони здоров’я населення у процесі провадження
господарської діяльності без необхідності зупинення на період дії карантину
дозвільних процедур.
Усього: 2
Постанови, прийняті Верховною Радою України:
1. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до Лісового кодексу України щодо
проведення національної інвентаризації лісів» від 05 лютого 2020 року
№ 502-IX.
2. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне
перше читання проекту Закону України про управління відходами»
від 13 травня 2020 року № 599- IX.
3. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)» від 02 червня 2020 року № 648- IX.
4. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
охорони водних біоресурсів та середовища їх існування» від 16 червня
2020 року № 702-IX.
5. Постанова
Верховної
Ради
України
«Про
призначення
Абрамовського Р.Р. Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України»
від 19 червня 2020 року № 736-IX.
Усього: 5
Законопроекти, які прийняті у першому читанні:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування
(реєстр. № 2765 від 16.01.2020), внесений народними депутатами України
Маріковським О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В. та іншими
народними депутатами України. Прийнято у першому читанні 16 червня
2020 року.
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2. Проект Закону про управління відходами (реєстр. № 2207-1-д
від 04.06.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В.,
Маріковським О.В., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами
України. Прийнято у першому читанні 21 липня 2020 року.
Усього: 2
Законопроекти, які внесені на розгляд Верховної Ради України та
розглянуті на засіданні Комітету:
1. Проект Закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території
України (реєст. № 2051-1) (друге читання).
2. Проект Закону про управління відходами (реєстр. № 2207-1-д
від 04.06.2020), внесений народним депутатом України Бондаренком О.В.,
Маріковським О.В., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами
України.
3. 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) (реєст. № 2351) (друге читання).
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні
(реєстр. № 2360 від 31.10.2019), внесений народним депутатом України
Литвиненком С.А.
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні
(реєстр. № 2360-1 від 14.11.2019, альтернативний), внесений народними
депутатами України Тарасовим О.С., Давиденком В.М., Івченком В.Є.,
Богданецем А.В., Шол М.В.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо впровадження європейських принципів модернізації української
промисловості (реєстр. № 2464 від 18.11.2019), поданий народними депутатами
України Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шпеновим Д.Ю.
7. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону
атмосферного повітря» щодо зобов’язань підприємств, установ, організацій та
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з
впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, - встановлювати
автоматизовані прилади контролю на стаціонарних джерелах викидів, а також
оприлюднювати інформацію про викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря (реєстр. № 2638 від 19.12.2019), поданий народним депутатом України
Мельником П.В.
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8. Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту
України (щодо удосконалення здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки) (реєстр. № 2761
від 16.01.2020), внесений народними депутатами України Шаховим С.В.,
Вельможним С.А., Суховим О.С.
9. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження» щодо удосконалення захисту тварин від
жорсткого поводження (реєстр. № 2802 від 24.01.2020), внесений народними
депутатами України Яценком А.В., Фельдманом О.Б., Лабунською А.В. та
іншими народними депутатами України.
10. Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу цивільного
захисту України щодо допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат
на ритуальні послуги та спорудження надгробка (реєстр. № 3072-1
від 04.03.2020), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю.,
Солодом Ю.В., Гнатенком В.С.
11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних
надр (реєстр. № 3187 від 06.03.2020), внесений народним депутатом України
Железняком Я. І.
12. 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.,
Монастирським Д.А., Андрійовичем З.М., Матусевичем О.Б.
13. 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, альтернативний), внесений народним депутатом
України Литвиненком С.А.
14. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної
відповідальності (реєстр. № 3361 від 17.04.2020), внесений народними
депутатами України Бєльковою О.В., Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В. та
іншими народними депутатами України.
15. 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.
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16. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням (реєстр. № 3563
від 29.05.2020), внесений народним депутатом України Дубінським О.А.
Усього: 16
Проекти Постанов, які внесені на розгляд Верховної Ради України та
розглянуті на засіданні Комітету:
1. Проект Постанови про заслуховування інформації про стан і наслідки
ліквідації пожежі у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення
та на об’єктах Чорнобильської АЕС (реєстр. № 3345 від 16.04.2020), поданий
народними депутатами України Поляковим А.Е., Чорним Д.С. та
Бородіним В.В. (Втратив актуальність. Не внесений на розгляд Верховної Ради
України).
2. 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.
(Втратив актуальність. Не внесений на розгляд Верховної Ради України).
3. Проект Постанови про невідкладні заходи, пов’язані з подоланням
негативних наслідків повені та допомоги постраждалим у західних областях
України (реєстр. № 3787 від 02.07.2020), внесений народними депутатами
України Клименко Ю.Л., Васильченко Г.І., Юрчишиним Я.Р. та іншими
народними депутатами України.
4. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету
Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків
повеней в окремих районах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та
Закарпатської областей України (реєстр. № 3794 від 03.07.2020), внесений
народними депутатами України Фірсом І.П., Андрійовичем З.М.,
Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України.
Усього: 4
Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (визначено
головним):
1. Проект Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091
від 19.02.2020), поданий народними депутатами України Маріковським О. В.,
Бондаренком О.В., Клочком А.А. та іншими народними депутатами України.
2. Проект Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091-1
від 05.03.2020), поданий народним депутатом України Кузьміних С.В.
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3. 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.
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природнозаповідний 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.
5. 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., Васильковським І.І. та іншими народними депутатами України.
6. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (реєстр. № 3751
від 26.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
7. Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту (щодо
удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій) (реєстр. № 3778 від 02.07.2020), внесений народним депутатом України
Шаховим С.В.
8. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету
Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків
повеней в окремих районах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та
Закарпатської областей України (реєстр. № 3794 від 03.07.2020), внесений
народними депутатами України Фрісом І.П., Андрійовичем З.М., Прощуком Е.П
та іншими народними депутатами України.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
Усього: 11
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 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.
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 народними депутатами України
Маріковським О.В., Криворучкіною О.В., Бондаренком 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 народними депутатами України Соломчуком
Д.В., Марусяком О.Р., Васильковським І.І. та іншими народними депутатами
України.
4. 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. та іншими народними депутатами України.
5. 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.,
Батенко Т.І. та іншими народними депутатами України.
6. 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. та іншими народними депутатами України.
7. 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.
8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»
щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих
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територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та
Луганської областей (реєстр. № 3734 від 24.06.2020), внесений Президентом
України Зеленським В.О.
9. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну
підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода
гвардія» щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів «Артек» і
«Молода гвардія» на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3781
від 02.07.2020), внесений народними депутатами України Потураєвим М.Р.,
Рябухою Т.В., Кравчук Є.М. та іншими народними депутатами України.
10. 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. та іншими народними депутатами України.
11. 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 03.07.2020), внесений народними депутатами України
Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами
України.
12. 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
Горенюк О.О., Медяником В.А. та іншими народними депутатами України.
13. 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 Бойко Ю.А., Королевською Н.Ю., Гнатенком В.С. та
іншими народними депутатами України.
14. Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України
«Про Державний бюджету України на 2020 рік» (щодо оснащення пожежнорятувальних 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. та іншими народними депутатами
України.
15. 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., Івченко В.Є., Колтуновичем О.С. та іншими народними
депутатами України.
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16. Проект Закону про забезпечення державної підтримки для підприємств,
що займаються глибинною переробкою деревини (реєстр. № 3865
від 16.07.2020), внесений народним депутатом України Заремським М.В.
17. 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
Клочко А.А., Куницьким О.О. та іншими народними депутатами України.
18. 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.
19. 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 Шпак Л.О.
20. 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.
21. 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.
22. 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 Євтушок С.М.
Усього: 22
Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції:
1. Проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до
Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком
(Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) (реєстр.
№ 0028 від 13.01.2020), внесений Президентом України Зеленським В.О.
2. Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. № 1182-1-д,
від 17.01.2020), внесений народними депутатами України Кісєльом Ю.Г.,
Ковальовим А.В., Скічком О.О. та іншими народними депутатами України.
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3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у
сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680 від 27.12.2019), внесений
народними депутатами України Шуляк О.О., Клочком А.А., Мотовиловцем А.В.
та іншими народними депутатами України.
4. Проект Закону про медіа (реєстр. № 2693 від 27.12.2019), внесений
народними депутатами України Ткаченком О.В., Потураєвим М.Р., Кравчук Є.М.
та іншими народними депутатами України.
5. Проект Закону про медіа в Україні (реєстр. № 2693-1 від 15.01.2020),
внесений народними депутатами України Княжицьким М.Л., В'ятровичем В.М.,
Федіною С.Р. та іншими народними депутатами України.
6. Проект Закону про медіа в Україні (реєстр. № 2693-2 від 29.05.2020),
внесений народними депутатами України Княжицьким М.Л., Алєксєєвим С.О.,
Бондарем М.Л. та іншими народними депутатами України.
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих
категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 2707 від 28.12.2019),
внесений Кабінетом Міністрів України.
8. Проект Закону про працю (реєстр. № 2708 від 28.12.2019), внесений
Кабінетом Міністрів України.
9. Проект Закону про працю (реєстр. № 2708-1 від 11.01.2020), внесений
народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та іншими
народними депутатами України.
10. Проект Закону про працю (реєстр. № 2708-2 від 16.01.2020), внесений
народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М. та іншими
народними депутатами України.
11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму (реєстр.
№ 2720 від 13.01.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень,
не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму (реєстр. № 2720-1 від
30.01.2020, альтернативний), внесений народними депутатами Королевською
Н.Ю., Солодом Ю.В. та іншими народними депутатами України.
13. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання
корупції» (щодо сумісництва) (реєстр. № 2755 від 16.01.2020), внесений
народним депутатом України Ткаченком О.М.
14. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо відновлення
перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами
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господарювання на території проведення антитерористичної операції
(реєстр. № 2764 від 16.01.2020), поданий народними депутатами України
Бондаренком О.В., Шаховим С.В., Якименком П.В.
15. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус
гірських населених пунктів в Україні» щодо розвитку гірських та високогірних
населених пунктів (реєстр. № 2785 від 20.01.2020), внесений народним
депутатом України Андрійовичем З.М.
16. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус
гірських населених пунктів в Україні» щодо розвитку гірських та високогірних
населених пунктів (реєстр. № 2785-1 від 05.02.2020), внесений народним
депутатом України Марусяком О.Р.
17. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» (щодо відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (реєстр. № 2827
від 31.01.2020), внесений народними депутатами України Кулінічем О.І.,
Вельможним С.А., Шаховим С.В. та іншими народними депутатами України.
18. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо
відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи) (реєстр. 2827-1 від 14.02.2020), поданий
народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком
В.С. та іншими народними депутатами України.
19. Проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3014
від 05.02.2020), внесений народними депутатами України Федієнком О.П.,
Крячком М.В., Сохою Р.В., Штепою С.С., іншими народними депутатами
України.
20. Проект Закону про мораторій на забудову та зміну цільового
призначення земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного
призначення, а також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті
Одеса (реєстр. № 3022 від 06.02.2020), внесений народним депутатом України
Дмитруком А.Г., Леоновим О.О., Володіною Д.А., Заремським М.В., Кицаком
Б.В.
21. Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо поширення
чинності цього Закону на інвалідів з числа осіб, залучених до складу формувань
Цивільної оборони - загони спецзахисту підвищеної готовності Чернігівської,
Київської та Житомирської областей, а також на сім'ї осіб, залучених до складу
формувань Цивільної оборони (загони спецзахисту підвищеної готовності
вищеназваних областей) (реєстр. № 3094 від 20.02.2020), внесений народними
депутатами України Цимбалюком М.М., Дубілем В.О.
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22. Проект Закону про внесення доповнення до статті 10 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» щодо конкретизації осіб, які мають належати до
військовослужбовців (реєстр. № 3095 від 20.02.2020), внесений народними
депутатами України Цимбалюком М.М., Дубіль В.О.
23. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо конкретизації осіб, які мають належати до
військовослужбовців та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (реєстр.
№ 3095-1 від 10.03.2020), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та іншими народними депутатами України.
24. 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. № 3109 від 21.02.2020), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком В.С. та іншими народними
депутатами України.
25. Проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» (реєстр. № 3114 від 24.02.2020), внесений народними депутатами
України Третьяковою Г.М., Струневичем В.О., Арсенюком О.О. та іншими
народними депутатами України.
26. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо відновлення належних соціальних гарантій (реєстр.
№ 3114-1 від 13.03.2020), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та Гнатенком В.С.
27. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки
(реєстр. № 3122 від 24.02.2020), внесений народними депутатами України
Яценком А.В.
28. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 3123
від 24.02.2020), внесений народними депутатами України Яценком А.В.
29. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ветеранам війни (реєстр.
№ 3123-1 від 13.03.2020), поданий народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та Гнатенком В.С.
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30. Проект Закону про вільну економічну зону та спеціальний режим
інвестиційної діяльності у Херсонській області (реєстр. № 3183 від 06.03.2020),
внесений народним депутатом України Колихаєвим І.В.
31. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр
(реєстр. № 3188 від 06.03.2020), внесений народним депутатом України
Железняком Я. І.
32. Проект Закону про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу
України щодо стимулювання ефективного користування ділянками
нафтогазоносних надр (реєстр. № 3189 від 06.03.2020), внесений народним
депутатом України Железняком Я. І.
33. Проект Закону про засади державної підтримки нових інвестицій в
Україну (реєстр. № 3201 від 12.03.2020), внесений народним депутатом України
Соболєвим С. В.
34. Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо спроб
відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до
тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та
закликів про нібито потребу такого відновлення (реєстр. № 3207
від 12.03.2020), внесений народним депутатом України Бобровською С.А. та
іншими народними депутатами України.
35. Проект Закону про Митний тариф України (реєстр. № 3228
від 17.03.2020), внесений народними депутатами України Гетьманцевим Д.О.,
Ковальчуком О.В., Колісник А.С. та іншими народними депутатами України.
36. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо забезпечення лікування постраждалих громадян та
збільшення для них пільг (реєстр. № 3239 від 20.03.2020), поданий народними
депутатами України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М., Мейдичем О.Л.
поданий народними депутатами України.
37. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо медичного забезпечення постраждалих та потерпілих від
Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 3239-1 від 08.04.2020), поданий
народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В.
38. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час
дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму
надзвичайної ситуації державного рівня (реєстр. № 3274-1 від 08.04.2020),
внесений народними депутатами України Бакумовим О.С., Бородіним В.В. та
іншими народними депутатами України.
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39. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих
категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3314 від 09.04.2020),
внесений народними депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є.,
Мамкой Г.М. та іншими народними депутатами України.
40. Проект Постанови Верховної Ради України про Програму діяльності
Кабінету Міністрів України (реєстр. № 3330 від 12.06.2020, доопрацьований),
поданий Кабінетом Міністрів України.
41. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії,
спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та
схрещування диких тварин (реєстр. № 3351 від 16.04.2020), внесений народним
депутатом України Бардіною М.О.
42. Проект Закону про внесення змін деяких законодавчих актів України
щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі
транспорту (реєстр. № 3356 від 17.04.2020), внесений народними депутатами
України Семінським О.В., Припутенєм Д.С. та іншими народними депутатами
України.
43. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності у сфері поводження з відходами (реєстр.
№ 3390 від 24.04.2020), внесений народним депутатом України Костюком Д.С.
44. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності у сфері поводження з відходами (реєстр. №
3390-1 від 12.05.2020), внесений народними депутатами України Нестеренком
К.О., Зуєвим М.С., Бородіним В.В., Поляковим А.Е., Чорним Д.С.
45. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України щодо стимулювання оновлення рухомого складу
автомобільних перевізників та інвестиційної привабливості підприємств
транспорту (реєстр. № 3399 від 27.04.2020), внесений народними депутатами
України Горватом Р.І., Лунченком В.В. та іншими народними депутатами
України.
46. Проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до
Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників,
заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого
скликання» (реєстр. № 3401 від 27.04.2020, доопрацьований), внесений
народними депутатами України Арахамією Д. Г., Рахманіним С. І., Кулінічем О.
І.
47. Проект Закону про внесення змін до статті 1885 Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у галузі
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охорони навколишнього природного середовища за невиконання законних вимог
посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища (реєстр. № 3418 від 30.04.2020),
внесений народним депутатом України Штепою С.С.
48. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо
посилення охорони природних об'єктів від пожеж) (реєстр. № 3439
від 06.05.2020), внесений народним депутатом України Кузьміних С.В.
49. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
посилення відповідальності за засмічення лісових насаджень (реєстр. № 3465 від
12.05.2020), внесений народними депутатами України Брагаром Є.В.,
Стефанчуком М.О., Ватрасом В.А., Калауром І.Р.
50. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» (реєстр. № 3473 від 14.05.2020), внесений народним
депутатом України Гетманцевим Д.О.
51. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження максимального розміру заробітної плати (винагороди) окремих
категорій осіб під час дії надзвичайної ситуації в Україні (реєстр. № 3492 від
15.05.2020), внесений народним депутатом України Гривком С.Д.
52. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» щодо обмеження максимального розміру місячної суддівської
винагороди під час дії надзвичайної ситуації в Україні (реєстр. № 3495
від 15.05.2020), внесений народним депутатом України Гривком С.Д.
53. Проект Закону про інтерпеляцію (реєстр. № 3499 від 18.05.2020),
внесений народними депутатами України Железняком Я. І., Совгирею О. В.,
Третьяковою Г. М., Разумковим Д. О., Стефанчуком Р. О., Арахамією Д. Г.,
Бондаренком О. В., Маріковським О. В. та іншими народними депутатами
України.
54. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення законодавства стосовно ведення господарської діяльності
(реєстр. № 3501 від 19.05.2020), внесений народними депутатами України
Тарутою С.О., Наталухою Д.А., Кабаченком В.В. та іншими народними
депутатами України.
55. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» щодо збільшення видатків на природоохоронні
заходи та Державне агентство України з управління зоною відчуження (реєстр.
№ 3507 від 20.05.2020), внесений народними депутатами України Василенко
Л.В., Андрійовичем З.М., Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами
України.
56. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії
теплопостачальних
та
теплогенеруючих
організацій,
підприємств
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централізованого водопостачання і водовідведення (реєстр. № 3508
від 20.05.2020), внесений народними депутатами України Пивоваровим Є.П.,
Семінським О.В., Люботою Д.В. та іншими народними депутатами України.
57. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії
теплопостачальних
та
теплогенеруючих
організацій,
підприємств
централізованого водопостачання і водовідведення (реєстр. № 3508-1
від 05.06.2020), внесений народним депутатом України Нагорняком С.В.
58. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення
передумов для його підвищення (реєстр. № 3515 від 20.05.2020), внесений
народними депутатами України Третьяковою Г.М., Струневичем В.О.,
Арсенюком О.О. та іншими народними депутатами України.
59. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень,
не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму (реєстр. № 3515-1 від
05.06.2020), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та
Солодом Ю.В.
60. Проект Постанови про невідкладну розробку та ухвалення комплексної
державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій
(реєстр. № 3549 від 27.05.2020), внесений народним депутатом України
Колихаєвим І.В
61. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин
(реєстр. № 3576 від 02.06.2020), поданий народними депутатами України
Якименком П. В., Бондаренком О. В., Бакумовим О. С., Маріковським О. В.,
Овчинниковою Ю. Ю., Криворучкіною О. В., Шаховим С. В., Яценком А.В. та
іншими народними депутатами України.
62. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо реалізації лікарських засобів,
що містять спиртові або водно-спиртові настої) (реєстр. № 3578 від 02.06.2020),
внесений народними депутатами України Скориком. М.Л., Кицак Б.В. та іншими
народними депутатами України.
63. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» щодо заборони імпорту фуа-гра (реєстр.
№ 3580 від 03.06.2020), внесений народним депутатом України Яценком А.В.
64. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного та соціального забезпечення
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окремих категорій осіб (реєстр. № 3596 від 04.06.2020), внесений народним
депутатом України Ляшенко А.О.
65. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо пенсійного та санаторно-курортного забезпечення (реєстр. №
3596-1 від 24.06.2020), внесений народними депутатами України Королевською
Н.Ю. та Солодом Ю.В.
66. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі (реєстр. № 3623
від 10.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
67. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3664 від 15.06.2020), поданий
народними депутатами України Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В.,
Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України.
68. 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. та іншими народними депутатами України.
69. Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності» щодо передачі
цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів
(частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
(реєстр. № 3688 від 18.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
70. Проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про
військовий обов'язок і військову службу» щодо відстрочки від призову на
строкову військову службу деяких категорій громадян (реєстр. № 3689 від
18.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
71. Проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до
Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників,
заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого
скликання» (реєстр. № 3694 від 19.06.2020), внесений народним депутатом
України Арахамією Д. Г.
72. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
упорядкування
структури
акцизного
податку
(реєстр.
№
3704
від 19.06.2020), внесений народними депутатами України Богданцем А.В.,
Штепою С.С., Шаховим С.В., Кривошеєвим І.С. та іншими народними
депутатами України.
73. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
упорядкування структури акцизного податку (реєстр. № 3704-1
від 03.07.2020), внесений народними депутатами України Тарутою С.О.,
Семінським О.В.
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74. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» (щодо ліквідації наслідків повені та допомоги
постраждалим у західних областях України) (реєстр. № 3754 від 30.06.2020),
внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Абдулліним О.Р.,
Івченком В.Є. та іншими народними депутатами України.
75. Проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж
(реєстр. № 3755 від 30.06.2020), поданий народними депутатами України
Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Криворучкіною О.В. та іншими
народними депутатами України.
Усього: 75
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 Закону про внесення змін до Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» (щодо зміни порядку обліку тварин, які віднесені
до державного мисливського фонду) (реєстр. № 2448 від 14.11.2019), внесений
народним депутатом України Качурою О.А. Проект відкликано 02 березня
2020 року.
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо об'єктів підвищеної небезпеки (реєстр. № 2562 від 10.12.2019), внесений
Кабінетом Міністрів України. Проект відкликано 04 березня 2020 року.
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної
та пожежної безпеки, (реєстр. № 2702 від 28.12.2019), внесений Кабінетом
Міністрів України. Проект відкликано 04 березня 2020 року.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо збереження особливо цінних ділянок річок та прибережних захисних смуг
(реєстр. № 2766 від 16.01.2020), внесений народними депутатами України
Маріковським О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В. та іншими
народними депутатами України. Проект відкликано 04 лютого 2020 року.
5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних
надр (реєстр. № 2807 від 27.01.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
Проект відкликано 04 березня 2020 року.
6. Проект Закону про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу
України щодо стимулювання ефективного користування ділянками
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нафтогазоносних надр (реєстр. № 2808 від 27.01.2020), внесений Кабінетом
Міністрів України. Проект відкликано 04 березня 2020 року.
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо ефективного розвитку нафтогазоносної галузі (реєстр. № 2821
від 30.01.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. Проект відкликано
04 березня 2020 року.
8. Проект Закону про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного
захисту України щодо врегулювання питання виплати допомоги на поховання і
компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження
надгробка (реєстр. № 3072 від 17.02.2020), внесений Кабінетом Міністрів
України. Проект відкликано 04 березня 2020 року.
9. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про надра щодо
децентралізації повноважень у сфері надрокористування та надання органам
місцевого самоврядування повноважень із забезпечення ефективного
використанню природно-сировинного потенціалу (реєстр. № 3490
від 15.05.2020), поданий народним депутатом України Колихаєвим І. В. Проект
відкликано 03 червня 2020 року.
10. Проект Закону України про ринок деревини (реєстр. 3561
від 29.05.2020), поданий народним депутатом України Матусевичем О.Б. Проект
відкликано 02 червня 2020 року.
11. Проект Закону про внесення змін до статей 16 та 30 Закону України
«Про природно-заповідний фонд України» щодо загрози припинення об'єктом
природно-заповідного фонду виконання природоохоронних, наукових та
естетичних функцій (реєстр. № 3619 від 09.06.2020), внесений народними
депутатами України Рубльовим В.В., Палицею І.П., Констанкевич І.М. та
іншими народними депутатами України. Проект відкликано 02 червня
2020 року.
Усього: 11
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:
Парламентські слухання:
Усього: 0
Виїзні засідання Комітету або підкомітетів, наради, робочі зустрічі
тощо:
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23 квітня 2020 року, у режимі відеоконференції, разом із Комітетом
аграрної та земельної політики проведено робочу нараду щодо обговорення
проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших
законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у
сфері земельних відносин реєстр. № 2194.
Нарада відбулась за участі голови Комітету Олега Бондаренка, народних
депутатів України, представників Міністерства енергетики та захисту довкілля,
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
Державної екологічної інспекції України, Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру та громадських організацій
Під час наради були обговорені питання розмежування та усунення
дублювання контролюючих функцій між органами виконавчої влади у сфері
використання та охорони земель та охорони довкілля.
23 червня 2020 року, народні депутати України – члени Комітету взяли
участь в онлайн-конференції засідання Спільного Комітету «Україна –
Європейський банк реконструкції та розвитку».
Під час онлайн-конференції на засіданні Спільного Комітету «Україна –
Європейський банк реконструкції та розвитку» було відзначено прогрес у
реалізації міжнародних проектів на промисловому майданчику ЧАЕС.
Наразі роботи на Чорнобильській АЕС зосереджені на введенні в
дослідно-промислову експлуатацію нового безпечного конфайнменту, початок
проведення «гарячих» випробувань на СВЯП-2 для подальшого перевезення
відпрацьованого ядерного палива з існуючого сховища ядерного палива СВЯП1 до СВЯП-2.
Початок введення в експлуатацію об’єктів, які побудовані за рахунок
коштів міжнародної спільноти, стане закінченням лише підготовчого етапу
виконання робіт, оскільки роботи зі зняття ЧАЕС з експлуатації та
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему розраховані
на багато років.
Учасники засідання Спільного Комітету «Україна – Європейський банк
реконструкції та розвитку» домовилися про подальшу плідну співпрацю щодо
виконання робіт із розвитку інфраструктури поводження з радіоактивними
відходами та відпрацьованим ядерним паливом, які утворюються під час зняття
з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему.
07 липня 2020 року Голова Комітету з питань екологічної політики та
природокористування Олег Бондаренко, у складі офіційної делегації України,
взяв участь у щорічному засіданні Асамблеї Рахунку ядерної безпеки, у режимі
онлайн-конференції.
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Українська делегація складалась з представників комітетів Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України, Державного агентства з управління зоною
відчуження України, Держатомрегулювання України та ДСП ЧАЕС.
Під час засідання учасники заслухали інформацію про стан реалізації
міжнародних проектів, які реалізуються на промисловому майданчику ЧАЕС, а
саме: Нового безпечного конфайменту, Сховища відпрацьованого ядерного
палива «сухого типу» (СВЯП-2) та заводу з переробки рідких радіоактивних
відходів. Донори Рахунку ядерної безпеки відмітили прогрес реалізації проектів
на промисловому майданчику ЧАЕС та висловили сподівання на успішне
завершення проекту із будівництва СВЯП-2. Крім того, обговорено питання
можливості створення окремого міжнародного Фонду для фінансування
пріоритетних заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури поводження з
радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Сторони
домовилися повернутися до дискусії у вересні 2020 року.
09 липня 2020 року проведено виїзне засідання спільної Робочої групи
Комітету з питань екологічної політики та природокористування і Комітету з
питань правоохоронної діяльності щодо причин виникнення лісових пожеж та
запобіганню їх у майбутньому (м. Олевськ Житомирської області).
Виїзне засідання Робочої групи відбулась за участі голови Комітету Олега
Бондаренка, народних депутатів України, Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів України, представників центральних і місцевих органів
влади, працівників лісової та мисливської галузі та інших учасників
Під час виїзного засідання Робочої групи були відвідані ДП «Олевське
лісове господарство» та ДП «Олевський лісгосп АПК», а також оглянули інші
територій Житомирщини, які були пошкодженні весняними лісовими
пожежами; відбулися зустрічі з лісниками та постраждалими людьми; прийнято
участь у передачі протипожежної техніки Житомирському обласному
управлінню лісового та мисливського господарства відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2020 № 407-р «Про
виділення коштів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження, зоні
безумовного (обов’язкового) відселення та на прилеглих до них землях
державних підприємств, які належать до сфери управління Державного
агентства лісових ресурсів»; проведено засідання Робочої групи щодо причин
виникнення лісових пожеж та запобіганню їх у майбутньому.
Усього: 4
Участь у засіданнях підкомітетів та робочих групах
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Комітет екологічної політики та природокористування для виконання
законопроектної функції Комітету брав участь у засіданнях 6 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
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
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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 по напрацюванню нової стратегії протипаводкових заходів та
подолання їх наслідків з відповідним законодавчим забезпеченням.
Робоча група з напрацювання невідкладних заходів щодо моніторингу
техногенно-екологічного стану на території Калуського гірничопромислового
району Івано-Франківської області.
Для напрацювання пропозицій залучається багато експертів.
Комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо:
1. Круглий стіл на тему: «Вдосконалення правового регулювання
виробництва хутра в Україні» (12 лютого 2020 року, м. Київ, вул. Грушевського
18/2, к.12).
2. Круглий стіл щодо обговорення проекту Закону про внесення змін до
Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (щодо зміни
порядку обліку тварин, які віднесені до державного мисливського фонду)
(реєстр. № 2448). (14 лютого 2020 року м. Київ, вул. Грушевського 18/2, к.11).
3. Круглий стіл на тему: «Шляхи вирішення екологічних проблем на
території та об’єктах колишнього ВАТ «Радикал» у м. Києві» (25 лютого
2020 року, м. Київ, вул. Грушевського 18/2, к. 12).
4. Круглий стіл на тему «Імплементація Додатку XXVII до Угоди про
асоціацію: прогрес, виклики та можливості» (28 квітня 2020 року он-лайн на базі
платформи Zoom).
5. Круглий стіл на тему «Чи готова Україна до зміни клімату: роль
Парламенту» (06 липня 2020 року он-лайн на базі платформи Zoom).
6. Круглий стіл на тему «Національна система торгівлі квотами на викиди
парникових газів» (23 липня 2020 року он-лайн на базі платформи Zoom).
7. Круглий стіл на тему «Державний екологічний контроль (законопроекти
реєстр. №№ 3091, 3091-1, 3417)» (30 липня 2020 року он-лайн на базі платформи
Zoom).
Усього: 7
Участь у проведенні особистого прийому громадян у Верховній Раді
України
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14 лютого 2020 року голова Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування Бондаренко Олег Володимирович
у приймальні Верховної Ради України прийняв 15 відвідувачів з
Дніпропетровської, Хмельницької областей та м. Києва. До народного депутата
України звернулися пенсіонери, підприємці, особи з інвалідністю ІІ-ІІІ груп,
працівник бюджетної сфери та безробітний.
Під час особистого прийому відвідувачі порушили 42 питання,
найактуальнішими з яких були питання: забруднення атмосферного повітря ТОВ
«Техноопторг-Тренд»,
впровадження
сучасної
системи
моніторингу
навколишнього природного середовища, утилізації та переробки побутових
відходів, використання пестицидів і отрутохімікатів в Україні, проблеми
глобального потепління, щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність Державної служби надзвичайних ситуацій, стосовно
тарифів і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та закріплення
на законодавчому рівні поняття «громадян-самоселів», скорочення зони
відчуження, надання медичної і матеріальної допомоги та інші. За наслідками
розгляду отриманих під час особистого прийому звернень громадян Комітет
відповідно до предметів відання вживає заходів щодо оцінки ситуації, пошуку
шляхів розв'язання порушених проблем, залучення органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування до їх вирішення, а також надання максимально
можливої практичної допомоги по кожному зверненню.
Усього: 1
Питання, які розглянуті на засіданнях Комітету в порядку контролю
за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень:
1. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з
радіаційного захисту населення України. Рішення Комітету № 23/14
від 11.02.2020.
2. Про організацію виставки з нагоди Всесвітнього дня води, який щорічно
відзначається 22 березня. Рішення Комітету № 24/13 від 11.02.2020.
3. Інформація щодо звіту про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році. Протокольне рішення
Комітету № 25/1 від 19.02.2020.
4. Про інформацію народного депутата України Задорожного Андрія
Вікторовича «Покращення екологічної ситуації з водними ресурсами за рахунок
запровадження державного онлайн-контролю за станом стічних вод». Рішення
Комітету № 25/7 від 19.02.2020.
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5. Про інформацію голів робочих груп щодо стану підготовки
законодавчих ініціатив. Протокольне рішення Комітету № 25/8 від 19.02.2020.
6. Про лист народного депутата України – заступника Голови Комітету
Маріковського О.В. про створення Робочої групи щодо стану впливу на довкілля
діяльності Дарницької ТЕЦ в м. Києві. Рішення Комітету № 25/9
від 19.02.2020.
7. Про проект рішення Комітету за наслідками круглого столу на тему:
«Вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні». Рішення
Комітету № 26/3 від 12.03.2020.
8. Про проект рішення Комітету за наслідками круглого столу щодо
обговорення проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про
мисливське господарство та полювання» (щодо зміни порядку обліку тварин, які
віднесені до державного мисливського фонду) (реєстр. № 2448). Рішення
Комітету № 26/4 від 12.03.2020.
9. Про проект рішення Комітету за наслідками круглого столу на тему:
«Шляхи вирішення екологічних проблем на території та об’єктах колишнього
ВАТ «Радикал» у м. Києві». Рішення Комітету № 26/5 від 12.03.2020.
10. Про лист народного депутата України Фельдмана О. Б. щодо визначення
дати
проведення
виїзного
засідання
Комітету
до
м.
Харків
10-11 червня 2020 року та внесення відповідних змін до Плану роботи Комітету.
Протокольне рішення Комітету № 26/6 від 12.03.2020.
11. Про лист народного депутата України Якименка П.В. щодо видобування
корисних копалин місцевого значення. Протокольне рішення Комітету № 26/7
від 12.03.2020.
12. Про проведення 10.04.2020 засідання круглого столу на тему: «Чи готова
Україна до зміни клімату: роль Парламенту». Протокольне рішення Комітету
№ 26/8 від 12.03.2020.
13. Про інформацію заступника голови Комітету Маріковського О.В. про
персональний склад робочої групи щодо стану впливу на довкілля діяльності
Дарницької ТЕЦ в м. Києві. Протокольне рішення № 26/9 від 12.03.2020.
14. Про звернення народного депутата України Василенко Л.В. щодо
необхідності повернення до бюджету статей видатків на здійснення
природоохоронних заходів та управління зоною відчуження. Рішення № 28/2 від
23.04.2020.
15. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на
виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного
циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатацію його об’єктів. Рішення
Комітету № 28/8 від 23.04.2020.
16. Щодо забруднення атмосферного повітря підприємством ДТЭК
Придніпровська ТЕС. Протокольне рішення Комітету № 28/9 від 23.04.2020.
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17. Про заслуховування керівників центральних органів виконавчої влади
на засіданнях Комітету. Рішення Комітету № 29/10 від 06.05.2020.
18. Про лист віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України Резнікова О.Ю. щодо проведення
робочої зустрічі з метою ознайомлення та обговорення стану справ в сфері, яка
відноситься до повноважень Міністерства, обміну інформацією щодо актуальних
(пріоритетних) та проблемних питань, а також визначення шляхів подальшої
плідної співпраці. Рішення Комітету № 29/11 від 06.05.2020.
19. Про лист Міністерства енергетики та захисту довкілля від 04.05.2020 №
ВР/1.1-5-11554 щодо пропозицій до Програми діяльності Кабінету Міністрів
України. Рішення Комітету № 29/12 від 06.05.2020.
20. Про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та охорони
довкілля з утворенням двох самостійних міністерств. Протокольне рішення
Комітету № 29/14 від 06.05.2020.
21. Про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та охорони
довкілля з утворенням двох самостійних міністерств. Протокольне рішення
Комітету № 30/1 від 14.05.2020.
22. Про відновлення належного фінансування бюджетних програм з
екології, природокористування та інших предметів відання Комітету, в тому
числі про необхідність повернення до бюджету статей видатків на здійснення
природоохоронних заходів та управління зоною відчуження. Протокольне
рішення Комітету № 30/2 від 14.05.2020.
23. Про звернення Дніпровської обласної громадської організації
«Дніпровська природна інспекція» та Виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради Полтавської області щодо необхідності правового врегулювання
питання охорони та використання водних ресурсів. Рішення Комітету № 31/9
від 20.05.2020.
24. Про депутатське звернення народного депутата України Якименка П.В.
щодо порушень вимог законодавства керівництвом КП «ВОДА EСАХАРА»
(Чугуївський район Харківської області) та ТОВ «ПРОММЕТСПЛАВ»
(м. Харків, вул. Залютинська, 6). Рішення Комітету № 32/3 від 27.05.2020.
25. Інформація голови Комітету Бондаренка О.В. Секретаря Комітету
Фельдмана О.Б., голови підкомітету Овчинникової Ю.Ю. про лист директора
Благодійного Фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні» Лайонела Де
Ланге щодо імовірного продажу тварин (3 леви, 6 ведмедів) через аукціон.
Рішення Комітету № 32/4 від 27.05.2020.
26. Інформація народного депутата України Нестеренка К.О. щодо
видалення зелених насаджень у центрі міста Дніпро. Протокольне рішення
Комітету № 32/6 від 27.05.2020.
27. Про Національну доповідь про стан навколишнього природного
середовища в Україні у 2017 році та Національну доповідь про стан
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навколишнього природного середовища в Україні у 2018 році. Рішення Комітету
№ 33/11 від 03.06.2020.
28. Про лист народного депутата України Якименка П.В. щодо визначення
дати проведення круглого столу на тему: «Чи готова Україна до зміни клімату:
роль Парламенту». Протокольне рішення № 34/6 від 10.06.2020.
29. Про звернення Харківської обласної державної адміністрації щодо
сприяння внесенню змін до Державного бюджету України на 2020 рік у частині
збільшення видатків Держводагентству. Рішення Комітету № 34/7
від 10.06.2020.
30. Про збереження цілісності формування державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища у Міністерстві захисту
довкілля та природних ресурсів України. Протокольне рішення Комітету
№ 35/9 від 17.06.2020.
31. Про ініціацію розроблення стратегії розвитку національної лісової
політики та відповідних законодавчих актів України. Протокольне рішення
Комітету № 35/9/1 від 17.06.2020.
32. Про скасування та перенесення виїзного засідання Комітету до
м. Харків на тему: «Про проблеми реалізації державної екологічної політики
України на Харківщині та шляхи їх вирішення» та до м. Івано-Франківськ на
тему: «Збереження та раціональне використання лісових ресурсів України.
Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі Домбровського
кар’єру». Протокольне рішення Комітету № 35/10 від 17.06.2020.
33. Про затвердження структури Національної комісії з радіаційного
захисту населення України, заступників Голови НКРЗУ та вченого секретаря.
Рішення Комітету № 38/01 від 01.07.2020.
34. Про лист народного депутата України – члена Комітету Прощука Е.П.
щодо можливості проведення окремого онлайн обговорення екологогеологічних проблем Калуського гірничопромислового району з представниками
Івано-Франківської ОДА, науковцями Івано-Франківського НТУ нафти і газу та
представниками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Протокольне рішення Комітету № 38/04 від 01.07.2020.
35. Інформація голови Комітету Бондаренка О.В., голови підкомітету
Овчинникової Ю.Ю., про лист народного депутата України Бобровської С.А.
щодо конфліктної ситуації між працівниками національного природного парку
«Тузловські лимани» та місцевими фізичними особами, яка виникла 29 червня
2020 року на території НПП «Тузловські лимани». Протокольне рішення
Комітету № 38/6 від 01.07.2020.
36. Про лист Рахункової палати України стосовно результатів аудиту
ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на ведення
лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді
України. Рішення Комітету № 39/09 від 08.07.2020.
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37. Про розгляд питання щодо наслідків паводків та підтоплення населених
пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів, що
відбулись в західних областях України. Рішення Комітету № 40/1 від 08.07.2020.
38. 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 № 41/8
від 15.07.2020.
39. Щодо моніторингу техногенно-екологічного стану на території
Калуського гірничопромислового району Івано-Франківської області Рішення
Комітету № 41/11 від 15.07.2020.
Усього: 39
Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах тощо:
1. Участь Комітету у проведенні спільно з проектом «Підтримка
Парламенту України з питань сталої енергетики та охорони довкілля», що
впроваджується Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Посольства
Швеції в Україні, циклу публічних обговорень на тему: «Євроінтеграційна
платформа у сфері довкілля: реформи для природи (обговорення законопроекту
України «Про території Смарагдової мережі» та про зобов’язання України з
питань збереження природного середовища існування дикої флори та фауни
(оселищ) в рамках угоди про асоціацію)» (10 березня 2020 року, м. Київ,
вул. Михайла Грушевського, 26/1, «Кришталева зала» готелю «Київ»).
2. Участь у заході з підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти
(платформа відкритих онлайн-курсів), а саме онлайн-навчання на тему: «Урок
англійської мови у Всеукраїнській школі започаткованій Офісом президента
України, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
та Міністерством освіти і науки України» (8 квітня 2020 року, онлайн).
3. Участь у онлайн-навчанні (платформа відкритих онлайн-курсів) на тему:
«Страхові умови програми «Медик» (андерайтинг програм). Оформлення
страхового полісу за програмою «Медик» в Компанії «Граве-Україна.
Страхування Життя» (9 квітня 2020 року, онлайн).
4. Участь у заході з підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти
(платформа відкритих онлайн-курсів), а саме онлайн-навчання на тему: «Урок
англійської мови у Всеукраїнській школі започаткованій Офісом президента
України, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
та Міністерством освіти і науки України» (10 квітня 2020 року, онлайн).
5. Участь у вебінарі «Віртуальна робота Парламенту: система дистанційного
голосування» (28 травня 2020 року).
6. Участь у навчальному занятті щодо віддаленої роботи на платформі
Microsoft Teams (08.04.2020 року, он-лайн на платформі Microsoft Teams).
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7. Участь у навчанні з підвищення рівня володіння державною мовою
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за
загальною короткостроковою програмою «Ділова українська мова в публічному
управлінні» (21 квітня – 04 травня 2020 року (дистанційно), 01.06.2020 (очно) на
базі Української школи урядування).
8. Участь у нараді щодо необхідності відновлення меліоративних систем в
Україні та обговорення питання створення об’єднання водокористувачів в
контексті зрошення (09 липня 2020 року, у форматі ZOOM конференції, за
ініціативи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України).
Усього: 8

Голова Комітету

О. БОНДАРЕНКО

