Станом на 23 липня 2021 року

Затверджено
рішенням Комітету з питань екологічної
політики та природокористування
від 14 липня 2021 року № 91/5
Протокол № 91

Звіт про роботу
Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування
за період п’ятої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання
За період роботи п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
проведено – 27 засідань Комітету, на яких розглянуто – 181 питань, в тому числі
по контролю за виконанням законів, постанов, власних рішень – 42. Внесено на
розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні Комітету –
15 законопроектів і 2 – проекти постанов, з підготовки яких Комітет визначено
головним, та 107 висновків на законопроекти направлено до головного
комітету.
Прийнято Верховною Радою України: законів України – 5, постанов
Верховної Ради України – 13, прийнято у першому читанні – 4 законопроекти.
Проведено виїзне засідання Комітету – 1, слухань у Комітеті, круглих
столів – 3, з питань, які віднесено до предметів відання Комітету. Брали участь
у 47 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 – 3685.
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 деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового
та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій» (Закон
від 19 лютого 2021 року № 1259-IX).
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Закон спрямований на посилення захисту лісів, запобігання пожежам на
землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій,
підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, надає
додаткові підстави для притягнення до відповідальності за порушення правил
пожежної безпеки в природних екосистемах.
2. Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території
України» від 01 червня 2021 року № 1489-IX.
Закон спрямований на визначення правових та організаційних засад обігу
пластикових пакетів, упорядкування відносин, що виникають під час
розповсюдження пластикових пакетів на території України, а також
стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив
Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу»
від 15 липня 2021 року № 1684-IX.
Закон спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей та
стандартів по відношенню до тварин та приведення законодавства України у
відповідність до Директив Європейського Союзу, що регламентують гуманне
ставлення до цілого ряду груп сільськогосподарських тварин; захист тварин,
які використовуються для експериментів та інших наукових цілей; захист
тварин під час перевезення (транспортування).
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо об’єктів підвищеної небезпеки» від 15 липня 2021 року
№ 1686-IX.
Закон спрямований на імплементацію Директиви 2012/18/ЄС
Європейського Парламенту і Ради Європи від 4 липня 2012 року про контроль
загроз виникнення значних аварій, пов’язаних із використанням небезпечних
речовин, та про внесення змін і подальше скасування Директиви Ради 96/82/ЄС.
5. Закон України «Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» щодо регулювання господарської діяльності з
озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»
від 15 липня 2021 року № 1687-IX.
Закон спрямований на приведення Закону України «Про охорону
атмосферного повітря» у відповідність із Законом України «Про регулювання
господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими
парниковими газами» в частині визначення правових та організаційних засад

3

регулювання відносин у сфері поводження з контрольованими речовинами та
товарами, що їх містять, використання яких впливає на озоновий шар та зміну
клімату.
Усього: 5
Постанови, прийняті Верховною Радою України:
1. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне
перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей
надрокористування» від 03 лютого 2021 року № 1184-IX.
2. Проект Постанови «Про направлення на повторне друге читання
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив
ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу» від 04 лютого 2021 року
№ 1215-IX.
3. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне
перше читання проекту Закону України про запобігання, зменшення та
контроль промислового забруднення» від 16 лютого 2021 року № 1230-IX.
4. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення
переліку первинних водокористувачів» від 16 лютого 2021 року № 1232-IX.
5. Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін
до статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо
регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та
фторованими парниковими газами» від 17 лютого 2021 року № 1243-IX.
6. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне
перше читання проекту Закону України про державний екологічний контроль»
від 19 лютого 2021 року № 1265-IX.
7. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне
перше читання проекту Закону України про запобігання, зменшення та
контроль промислового забруднення» від 21 травня 2021 року № 1480-IX.
8. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення законодавства у сфері користування надрами» від 01 червня
2021 року № 1496-IX.
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9. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне
друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх
існування» від 01 липня 2021 року № 1613-ІX.
10. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про державний екологічний контроль» від 15 липня 2021 року
№ 1680-IX.
11. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне
перше читання проекту Закону України про території Смарагдової мережі»
від 15 липня 2021 року № 1681-IX.
12. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
збереження лісів» від 15 липня 2021 року № 1682-IX.
13. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря» від 15 липня 2021 року № 1683-IX.
Усього: 13
Законопроекти, які прийняті у першому читанні:
1. Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо
уточнення переліку первинних водокористувачів (реєстр. № 3969
від
07.08.2020),
внесений
народними
депутатами
України
Криворучкіною О.В., Задорожним А.В. та іншими народними депутатами
України. Прийнято у першому читанні 16 лютого 2021 року.
2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування
надрами (реєстр № 4187 від 05.03.2021), внесений народними депутатами
України Бондаренком О.В., Якименком П.В., Маріковським О.В.,
Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України, членами Комітету з
питань екологічної політики та природокористування. Прийнято у першому
читанні 01 червня 2021 року.
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в
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атмосферне повітря (реєстр. № 5339 від 06.04.2021), внесений Кабінетом
Міністрів України. Прийнято у першому читанні 15 липня 2021 року.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
збереження лісів (реєстр. № 5650 від 11.06.2021), внесений народними
депутатами України Арахамією Д.Г., Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю.,
Прощуком Е.П., Мандзієм С.В., Кривошеєвим І.С., Задорожним А.В.,
Матусевичем О.Б., Маріковським О.В., Криворучкіною О.В. та іншими
народними депутатами України. Прийнято у першому читанні 15 липня
2021 року.
Усього: 4
Законопроекти, які внесені на розгляд Верховної Ради України та
розглянуті на засіданні Комітету:
1. 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.,
Андрійовичем З.М., Матусевичем О.Б.
2. Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо
уточнення переліку первинних водокористувачів (реєстр. № 3969, друге
читання).
3. Проект Закону про захист населення та територій від повеневих
ситуацій (реєстр. № 4455 від 03.12.2020), внесений народним депутатом
України Заремським М.В.
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Червону
книгу України» (щодо посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесені до
Червоної книги України) (реєстр. № 4570 від 29.01.2021, доопрацьований),
внесений народними депутатами України Яценком А.В., Вацак Г.А.
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо дерегуляції розробки родовищ корис них копалин, переробки мінеральної
сировини та проведення гірничих робіт (реєстр. № 5127 від 22.02.2021),
внесений народними депутатами України Василенко Л.В., Осадчуком А.П.,
Совсун І.Р. та іншими народними депутатами України.
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6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної
екологічної оцінки (реєстр. № 5159), внесений Кабінетом Міністрів України.
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
приведення у відповідність із Бюджетним кодексом України плати за
спеціальне використання об'єктів тваринного світу та природних рослинних
ресурсів (реєстр. № 5200 від 04.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
8. Проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України (реєстр.
№ 5234 від 12.03.2021), внесений народним депутатом України
Заремським М.В.
9. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу цивільного
захисту України (реєстр. № 5235 від 12.03.2021), внесений народним депутатом
України Заремським М.В.
10. Проект Закону України про внесення зміни до статті 62 Кодексу
цивільного захисту України щодо утворення пожежно-рятувальних підрозділів
для
забезпечення
місцевої
пожежної
охорони
(реєстр.№
5254
від 17.03.2021), внесений народними депутатами України Верещук І.А.,
Тимофійчуком В.Я., Касаєм К.І. та іншими народними депутатами України.
11. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
запобігання жорстокому поводженню з тваринами та виконання міжнародних
зобов'язань із захисту диких тварин (реєстр. № 5342 від 07.04.2021), внесений
народними депутатами України Кривошеєвим І.С., Бондаренком О.В.,
Овчинниковою Ю.Ю. та іншими народними депутатами України.
12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого
поводження у розважальній діяльності (реєстр. № 5409 від 21.04.2021),
внесений народними депутатами України Овчинниковою Ю.Ю.,
Бондаренком О.В., Фельдманом О.Б. Криворучкіною О.В., Василенко Л.В.,
Лабунською А.В., Кривошеєвим І.С., Прощуком Е.П., Маріковським О.В. та
іншими народними депутатами України.
13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм та
водотоків (реєстр. № 5413 від 21.04.2021), внесений народними депутатами
України Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Криворучкіною О.В. та
іншими народними депутатами України.
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14. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо проведення робіт на землях водного фонду (реєстр. № 5442
від 29.04.2021), внесений народними депутатами України Прощуком Е.П.,
Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. та іншими народними депутатами
України.
15. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту (реєстр.
№ 5608 від 03.06.2021), внесений народними депутатами України
Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Матусевичем О.Б. та іншими народними
депутатами України.
Усього: 15
Проекти Постанов, які внесені на розгляд Верховної Ради України та
розглянуті на засіданні Комітету:
1. Проект Постанови про встановлення прибережних охоронних водних
зон річок (реєстр. № 5222 від 09.03.2021), внесений народним депутатом
України Заремським М.В.
2. Проект Постанови про рекультивацію сміттєзвалищ в Чернівецькій
області (реєстр. № 5224 від 09.03.2021), внесений народним депутатом України
Заремським М.В.
Усього: 2
Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (визначено
головним):
1. Проект Закону про управління відходами (реєстр. № 2207-1-д, друге
читання).
2. Проект Закону про відходи електричного та електронного обладнання
(реєстр. № 2350 від 30.10.2019), внесений народними депутатами України
Маріковським О.В., Бондаренком О.В., Нестеренком К.О. та іншими
народними депутатами України.
3. Проект Закону про батареї і акумулятори (реєстр. № 2352
від 30.10.2019), внесений народними депутатами України Маріковським О.В.,
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Бондаренком О.В., Нестеренком К.О. та іншими народними депутатами
України.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування (реєстр. № 2765).
Готується Комітетом до повторного другого читання.
5.
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.
6. Проект Закону про території Смарагдової мережі (реєстр. № 4461
від
04.12.2020),
внесений
народними
депутатами
України
Овчинниковою
Ю.Ю.,
Бондаренком
О.В.,
Криворучкіною
О.В.,
Лабунською А.В., Задорожним А.В., Якименком П.В., Кривошеєвим І.С.,
Бакунцем П.А,
Прощуком Е.П., Маріковським О.В., Шаховим С.В.,
Василенко Л.В., Матусевичем О.Б., Фельдманом О.Б. та іншими народними
депутатами України. Готується Комітетом до повторного першого читання.
7.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо дерегуляції розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної
сировини та проведення гірничих робіт (реєстр. № 5127 від 22.02.2021),
внесений народними депутатами України Василенко Л.В., Осадчуком А.П.,
Совсун І.Р. та іншими народними депутатами України.
8.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» (реєстр. № 5302 від 25.03.2021), внесений
народним депутатом України Скороход А.К., Івченком В.Є., Фельдманом О.Б.
та іншими народними депутатами України.
9.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
захисту морських ссавців і чужорідних видів акул (реєстр. № 5366
від 13.04.2021), внесений народними депутатами України Скороход А.К.,
Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України.
10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо сприяння розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5379 від 14.04.2021),
внесений народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М.,
Бондаренком О.В., Копиленком О.Л., Кривошеєвим І.С.
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11. Проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему (реєстр. № 5602 від 03.06.2021), внесений
Кабінетом Міністрів України.
12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо заборони використання тварин у цирку та інших незаконних видовищних
заходах із залученням тварин (реєстр. № 5406 від 20.04.2021), внесений
народними депутатами України Скороход А.К., Павлішем П.В., Качурою О.А.,
Галушко М.Л.
13. Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
вдосконалення механізму оцінки впливу на довкілля при веденні лісового
господарства (реєстр. № 5408 від 21.04.2021), поданого народними депутатами
України Василевською-Смаглюк О.М. та Матусевичем О.Б.
14. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про відходи» з
окремих питань, пов’язаних з діяльністю виробників відходів» (реєстр. № 5524
від 20.05.2021), внесений народним депутатом України Деркачем А.Л.
15. Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо
вжиття органами державної влади та місцевого самоврядування заходів із
запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на
водних об'єктах та ліквідації їх наслідків (реєстр. № 5545 від 21.05.2021),
внесений народним депутатом України Деркачем А.Л.
16. Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо
охорони від рубок лісу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України)
(реєстр. № 5696 від 23.06.2021), внесений народними депутатами України
Скороход А.К., Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.
17. Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму
«Питна вода України» на 2022 – 2026 роки (реєстр. № 5723 від 02.07.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
18. 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. та іншими народними депутатами
України.
Усього: 18
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ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої
пропозиції
Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (до яких
Комітет має подати пропозиції):
1.
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 народним депутатом України
Маріковським О.В. та іншими народними депутатами України.
2.
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 народним депутатом Соломчуком Д.В. та
іншими народними депутатами України.
3.
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.
4.
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами
(реєстр. № 4251 від 22.10.2021), внесений народними депутатами України
Бондаренком О. В., Овчинниковою Ю. Ю. та іншими народними депутатами
України.
5.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами
(реєстр. № 4252 від 22.10.2020), внесений народними депутатами України
Бондаренком О.В., Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами
України.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4274-1 від 11.11.2020),
внесений народними депутатами України Нагорняком С.В. та Герусом А.М.
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7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4356 від 10.11.2020),
внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.
8. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4357 від 10.11.2020),
внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.
9. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо особливостей реалізації енергосервісу на об'єктах державної та
комунальної власності (реєстр. № 4357-1 від 11.11.2020, альтернативний),
внесений народними депутатами України Нагорняком С.В. та Герусом А.М.
10. Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони водопостачання по Північно-Кримському каналу до
тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
(реєстр. № 4526 від 18.12.2020), внесений народним депутатом України
Гончаренком О.О.
11. Проект Закону про управління майданчиками ядерного спадку
(реєстр. № 4529 від 21.12.2020), внесений народними депутатами України
Нестеренком К.О., Люботою Д.В. та Чорним Д.С.
12. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житловокомунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576
від 06.01.2021), внесений народними депутатами України Скороход А.К.,
Поляковим А.Е., Юрченком О.М. та іншими народними депутатами України.
13. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо використання екологічного податку (реєстр. № 5128 від 22.02.2021),
внесений народними депутатами України Василенко Л.В., Лабунською А.В.,
Бакунцем П.А., Криворучкіною О.В., Кривошеєвим І.С. та іншими народними
депутатами України.
14. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2021 рік» щодо заходів, спрямованих на
погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної
енергії (реєстр. № 5139 від 23.02.2021), внесений народним депутатом України
Камельчуком Ю.О.
15. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання розвитку ресурсної бази низьковуглецевої
енергетики (реєстр. № 5390 від 16.04.2021), внесений народними депутатами
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України Семінським О.В., Горобцем О.С., та іншими народними депутатами
України.
16. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про створення
вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України» (щодо заборони
водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих
Автономної
Республіки
Крим
та
міста
Севастополя)
(реєстр.
№ 5419 від 23.04.2021), внесений народними депутатами України
Геращенко І.В., Фединою С.Р., Іоновою М.М., Бакунцем П.А. та іншими
народними депутатами України.
17. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо державних гарантій реалізації конституційних прав на
охорону життя, здоров'я та соціальний захист, громадянами України, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5444
від 29.04.2021), внесений народним депутатом України Кузьміним С.В.
18. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
соціальних прав і гарантій громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5444-1 від 19.05.2021, альтернативний),
внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Морозом В.В.,
Солодом Ю.В. та Кальцевим В.Ф.
19. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651
від 11.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
20. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
пільг з проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-1 від 25.06.2021),
внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Морозом В.В.,
Гнатенком В.С. та Солодом Ю.В.
21. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-2
від 25.06.2021), внесений народними депутатами України Устіновою О.Ю.,
Клименко Ю.Л., Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами
України.
22. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-3
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від 29.06.2021), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та
Цимбалюком М.М.
23. Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV
«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій
(реєстр. № 5658-1 від 30.06.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Морозом В.В. та іншими народними депутатами України.
24. Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо закликів
про відновлення водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово
окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
(реєстр № 5663 від 15.06.2021), внесений народним депутатом України
Геращенко І.В. та іншими народними депутатами України.
25. Проект Постанови про заходи, направлені на захист дитинства і
материнства та подолання демографічної кризи в Україні (реєстр. № 5684
від 18.06.2021), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю.,
Цимбалюком М.М., Шаховим С.В. та іншими народним депутатами України.
26. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення використання земель оборони та земель
сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному
користуванні національних академій наук, державних підприємств, установ,
організацій (реєстр. № 5692 від 22.06.2021), внесеного народними депутатами
України Верещук І.А., Івченком В.Є. та іншими народними депутатами
України.
27. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо підвищення збалансованості місцевих бюджетів (реєстр. № 5693
від 22.06.2021), внесений народними депутатами України Васильченко Г.І.,
Цабалем В.В., Бакунцем П.А. та іншими народним депутатами України.
28. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за незаконне
ввезення/вивезення тварин, порушення правил утримання та поводження з
тваринами, використання тварин у видовищних заходах, їх вилучення тощо
(реєстр. № 5697 від 23.06.2021), внесений народними депутатами України
Скороход А.К., Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.
29. 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
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для поводження з радіоактивними відходами (реєстр. № 5704
від 24.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
30. Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю
(реєстр. № 5708 від 25.06.2021), внесений народними депутатами України
Фрісом І.П., Бужанським М.А., Юнаковим І.С. та іншими народними
депутатами України.
31. Проект Закону про право на самозахист та володіння цивільною
вогнепальною зброєю (реєстр. № 5708-1 від 13.07.2021), внесений народними
депутатами України Шараськіним А.А., Заблоцьким М.Б. та іншими народними
депутатами України.
32. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для
реалізації положень Закону України «Про право на цивільну вогнепальну
зброю» (реєстр. № 5709 від 25.06.2021), внесений народними депутатами
України Фрісом І.П., Юнаковим І.С., Бужанським М.А. та іншими народними
депутатами України.
33. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для
реалізації положень Закону України «Про право на самозахист та володіння
цивільною вогнепальною зброєю» (реєстр. № 5709-1 від 13.07.2021), внесений
народними депутатами України Шараськіним А.А., Заблоцьким М.Б. та іншими
народними депутатами України.
34. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
благоустрій населених пунктів» щодо території населеного пункту,
благоустрою об'єктів та інженерного захисту від надзвичайних ситуацій
природнього характеру (реєстр. № 5745 від 09.07.2021), внесений народними
депутатами України Деркачем А.Л.
Усього: 34
Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції:
1.
Проекту Закону про вихід з Угоди про створення Міждержавного
резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах – учасницях
Співдружності Незалежних Держав (реєстр. № 0103 від 23.04.2021), внесений
Кабінетом Міністрів України.
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2. Проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до
Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури
України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр.
№ 0113 від 18.06.2021), внесений Президентом України Зеленським В.О.
3. Проект Закону України про ратифікацію Рамкового договору між
Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки
посилення захисту населення, територій та навколишнього природного
середовища України від надзвичайних ситуацій (реєстр. № 0115 від 22.06.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
4. Проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом
України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту
з покращення водопостачання у місті Києві (реєстр. № 0117
від 22.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
5. Проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом
України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування
проекту з покращення постачання питної води в Луганській області (реєстр.
№ 0118 від 23.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
відновлення належних соціальних гарантій громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання рішення Конституційного
Суду України (реєстр. № 1117 від 20.01.2021, доопрацьований), внесений
народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Бойком
Ю.А. та іншими народними депутатами України.
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, що стосуються відносин у сфері перевезення живих тварин, а також
окремих питань карантину (інших ветеринарно-санітарних положень) (реєстр.
№ 2558 від 01.10.2020, доопрацьований), внесений внесений народними
депутатами України Шкрум А.І., Овчинниковою Ю.Ю., Рудик К.О. та іншими
народними депутатами України.
8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території
України (реєстр. № 3337 від 14.04.2020), внесений народними депутатами
України Дундою О.А., Дубінським О.А. та іншими народними депутатами
України.
9. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів (реєстр. № 4168
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від 30.09.2020), внесений народними депутатами України Кісєльом Ю.Г,
Ковальовим А.В., Негулевським І.П. та іншими народними депутатами
України.
10. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів (реєстр.
№ 4168-1 від 16.10.2020), внесений народними депутатами України
Лабазюком С.П., Батенком Т.І., Молотком І.Ф. та іншими народними
депутатами України.
11. Проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини
(реєстр № 4265, доопрацьований від 14.05.2021).
12. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог
законодавства про ринок деревини (реєстр. № 4275 від 27.10.2020), внесений
народними депутатами України Бондаренком О.В., Андрійовичем З.М.,
Криворучкіною
О.В.,
Овчинниковою
Ю.Ю.,
Задорожним
А.В.,
Прощуком Е.П., Маріковським О.В., Шаховим С.В.
16. Проект Закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових
припасів до неї (реєстр. № 4335 від 06.11.2020), внесений народними
депутатами України Фріс І.П., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С. та іншими
народними депутатами України.
13. Проект Закону про цивільну зброю та боєприпаси (реєстр. № 4335-1
від 24.11.2020), внесений народним депутатом України Шараськіним А.А.
17. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для
реалізації положень Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та
бойових припасів до неї» (реєстр. № 4336 від 06.11.2020), внесений народними
депутатами України Фріс І.П., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С. та іншими
народними депутатами України.
14. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для
реалізації положень Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси»
(реєстр. № 4336-1 від 24.11.2020), внесений народним депутатом України
Шараськіним А.А.
15. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі (реєстр. № 4344
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від 09.11.2020), внесений народними депутатами України Жупаниним А.В.,
Третьяковою Г.М., Брагарем Є.В. та іншими народними депутатами України.
16. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо перегляду ставок окремих податків (реєстр. № 4346 від 09.11.2020),
внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.
17. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо запровадження державного фонду декарбонізації (реєстр. № 4347
від 09.11.2020), внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.
18. Проект Закону про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей
(реєстр. № 4389 від 17.11.2020), внесений народним депутатом України
Остапенком А.Д.
19. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо
здійснення
державного
контролю
(нагляду)
у
сфері
житловокомунального господарства (реєстр. № 4403 від 19.11.2020), внесений
народними депутатами України Кучеренком О.Ю., Пивоваровим Є.П., Шуляк
О.О. та іншими народними депутатами України.
20. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо здійснення державного контролю
(нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (реєстр. № 4404
від 19.11.2020), внесений народними депутатами України Кучеренком О.Ю.,
Пивоваровим Є.П., Шуляк О.О. та іншими народними депутатами України.
21. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу (реєстр. № 4451
від 03.12.2020), внесений народним депутатом України Заремським М.В.
22. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про землеустрій»
щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою (реєстр. № 4515
від 18.12.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
23. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за
вчиненням консульських дій (реєстр. № 4539 від 24.12.2020), внесений
Кабінетом Міністрів України.
24. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих
категорій осіб (реєстр. № 4555 від 29.12.2020), внесений Кабінетом Міністрів
України.
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25. 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
окремих категорій осіб (реєстр. № 4555-1 від 18.01.2021, доопрацьований
25.01.2021), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю.,
Солодом Ю.В. та Морозом В.В.
26. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і
агрохімікатами (реєстр. № 4558 від 30.12.2020), внесений народними
депутатами України Лабазюком С.П., Вінтоняк О.В., Чайківським І.А. та
іншими народними депутатами України.
27. Проект Закону про матеріали і предмети, що контактують з харчовими
продуктами (реєстр. № 4568 від 04.01.2021), внесений народними депутатами
України Мезенцевою М.С., Кравчуком Є.М., Люботою Д.В. та іншими
народними депутатами України.
28. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським
електричним транспортом (реєстр. № 4583 від 13.01.2021), внесений Кабінетом
Міністрів України.
29. 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. № 4584 від 13.01.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Морозом В.В., Гнатенком В.С.
30. Проект Закону про захист рослин (реєстр. № 4600 від 16.01.2021),
внесений народними депутатами України Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С.
та іншими народними депутатами України.
31. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України та Національної
поліції України (реєстр. № 4622 від 21.01.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
32. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом
оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 4643-д від 09.11.2020),
внесений народними депутатами України Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та
іншими народними депутатами України.
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33. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України (реєстр. № 4644-д від 25.01.2021), внесений
народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики Ковальчуком О.В. та іншими
народними депутатами України.
34. Проект Закону про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою України (реєстр № 4664 від 28.01.2021), внесений
Кабінетом Міністрів України.
35. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення пенсійного законодавства (реєстр. № 4668 від 28.01.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
36. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення пенсійного законодавства (реєстр.№ 4668-1 від 15.02.2021),
внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Морозом В.В.,
Гнатенком В.С., Солодом Ю.В.
37. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо встановлення окремих розрахункових величин та прожиткового мінімуму
(реєстр. № 4671-1 від 15.02.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Морозом В.В., Солодом Ю.В.
38. Проект Закону про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу
України (реєстр. № 4692 від 01.02.2021), внесений народними депутатами
України Кравчук Є.М., Потураєвим М.Р.
39. Проект Закону України про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти
господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки
України (реєстр. № 5011 від 03.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
40. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
надання пільг громадянам України, що звертаються за вчиненням консульських
дій (реєстр.№ 5015 від 10.03.2021, доопрацьований), внесений народним
депутатом України Наливайченком В.О.
41. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» щодо закупівель суб'єктів природних монополій (реєстр № 5020
від 04.02.2021), внесений народним депутатом України Герусом А.М. та
іншими народними депутатами України.
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42. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» (щодо забезпечення прозорості) (реєстр. № 5020-1 від 19.02.2021),
внесений народним депутатом України Буймістер Л.А. та іншими народними
депутатами України.
43. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо соціальних пільг
та соціальних гарантій для учасників бойових дій (реєстр. № 5026
від 05.02.2021), внесений народним депутатом України Заремським М.В.
44. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників бойових
дій (реєстр. № 5028 від 05.02.2021), внесений народним депутатом України
Заремським М.В.
45. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
волонтерську діяльність» (реєстр. № 5029 від 05.02.2021), внесений народним
депутатом України Заремським М.В.
46. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пестициди
та агрохімікати» щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок
(реєстр. № 5039 від 05.02.2021), внесений народними депутатами України
Юрчишиним П.В., Балогою В.І., Кириленком І.Г. та іншими народними
депутатами України.
47. Проект Закону про заходи щодо упорядкування системи розрахунків
розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і
стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного
збору) (реєстр. № 5045 від 08.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
48. Проект Закону про заходи щодо упорядкування системи розрахунків
розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і
стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного
збору) (реєстр. № 5045-1 від 25.02.2021), внесений народними депутатами
України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Морозом В.В., Гнатенком В.С.,
Кальцевим В.Ф.
49. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень
(реєстр. № 5052 від 09.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
50. Проект Закону про внесення змін до статті 291 Податкового кодексу
України щодо захисту прав виробників квітів у горщиках (реєстр. № 5106
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від 19.02.2021), внесений народними депутатами України Крульком І.І.,
Гетманцевим Д.О., Шкрум А.І.
51. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
державної статистичної діяльності (реєстр № 5108 від 19.02.2021), внесений
Кабінетом Міністрів України.
52. Проект Постанови про імплементацію Національного плану
скорочення викидів від великих спалювальних установок (реєстр. № 5129
від 22.02.2021), внесений народними депутатами України Василенко Л.В.,
Задорожним А.В., Лабунською А.В., Маріковським О.В., Бондаренком О.В.,
Прощуком Е.П., Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України.
53. Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України «Про
порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення» щодо змін у переліку додатків до
проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної
установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними
відходами,
які
мають
загальнодержавне
значення
(реєстр.
№ 5146 від 24.02.2021), внесений народним депутатом України
Нагорняком С.В.
54. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врахування результатів оцінки впливу на довкілля та врегулювання
деяких питань у сфері поводження з радіоактивними відходами (реєстр.
№ 5146-1 від 11.03.2021), внесений народними депутатами України Василенко
Л.В., Маріковським О.В., Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами
України.
55. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування системи перевезень пасажирів автомобільним та міським
електричним транспортом відповідно до стандартів Європейського Союзу
(реєстр. № 5149 від 25.02.2021), внесений народними депутатами України
Гореньком О.О., Разумковим Д.О., Бондаренком О.В. та іншими народними
депутатами України.
56. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за
недотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
(реєстр № 5160 від 25.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
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57. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо встановлення відповідальності за заперечення міжнародних
злочинів, агресії Російської Федерації, злочинів, пов’язаних з окупацією
Російською Федерацією частини території України, порушення окремими
категоріями осіб заборон та обмежень щодо встановлення зв’язків і взаємодії з
органами влади Російської Федерації, окупаційними адміністраціями,
посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти основ
національної безпеки України, довкілля і власності, вчинені на тимчасово
окупованих територіях України (реєстр. № 5166 від 26.02.2021), внесений
народними депутатами України Ясько Є.О, Бакунцем П.А., Василенко Л.В.,
Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України.
58. Проект Закону про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому
ринку» (реєстр. № 5175 від 01.03.2021), внесений народними депутатами
України Кисилевським Д.Д., Наталухою Д.А., Магомедовим М.С. та іншими
народними депутатами України.
59. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж (реєстр.
№ 5183 від 02.03.2021), внесений народними депутатами України Пузійчуком
А.В., Дундою О.А., Тарутою С.О. та іншими народними депутатами України.
60. Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону
України «Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр.
№ 5197 від 03.03.2021), внесений народними депутатами України
Буніним С.В. та іншими народними депутатами України.
61. Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону
України «Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр.
№ 5197-1 від 17.03.2021), внесений народними депутатами України Халімоном
П.В. та іншими народними депутатами України.
62. Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону
України «Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр.
№ 5197-2 від 19.03.2021), внесений народними депутатами України
Підласою Р.А., Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України.
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63. Проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання
гідротехнічної меліорації земель (реєстр № 5202 від 04.03.2021), внесений
народним депутатом України Чорноморовим А.О. та іншими народними
депутатами України.
64. Проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання
гідротехнічної меліорації земель (реєстр № 5202, доопрацьований
від 20.05.2021).
65. Проект Закону про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу
України щодо особливостей неприбуткового статусу організацій
водокористувачів (реєстр № 5203 від 04.03.2021), внесений народним
депутатом України Ковальчуком О.В.
66. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо криміналізації відповідальності за невиконання законних вимог
посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища (реєстр. № 5204 від 04.03.2021),
внесений народними депутатами України Штепою С.С. та Нікітіною М.В.
67. Проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України
«Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» щодо звільнення від
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій
державній реєстрації деяких транспортних засобів спеціального та
спеціалізованого призначення (реєстр.№ 5209 від 05.03.2021), внесений
народними депутатами України Міньком С.А., Загороднім Ю.І., Вацаком Г.А.
та іншими народними депутатами України.
68. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 7 статті 1 Закону
України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» щодо
звільнення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при
першій державній реєстрації деяких транспортних засобів спеціального та
спеціалізованого призначення (реєстр. № 5209-1 від 16.03.2021), внесений
народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та Цимбалюком М.М.
69. Проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України
«Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» щодо звільнення від
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування деяких
транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, а також
при набутті права власності на легкові автомобілі особами з інвалідністю,
сім’ями з дітьми з інвалідністю, багатодітними сім’ями, прийомними сім’ями
та дитячими будинками сімейного типу (реєстр. № 5209-2 від 25.03.2021),
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внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Морозом В.В.,
Солодом Ю.В. та іншими народними депутатами України.
70. Проект Закону України про критичну інфраструктуру (реєстр.
№ 5219 від 09.03.2021), внесений народними депутатами України
Федієнком О.П., Нікітіною М.В., Кривошеєвим І.С. та іншими народними
депутатами України.
71. Проект Закону України про критичну інфраструктуру та її захист
(реєстр. № 5219-1 від 18.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
72. Проект Постанови про заходи, спрямовані на посилення соціального
захисту та вшанування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, з нагоди 35-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС (реєстр.
№ 5211 від 05.03.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Колтуновичом О.С. та іншими народними депутатами
України.
73. Проект Постанови про підтримку суб’єктів господарювання які
використовують альтернативні джерела енергії (реєстр. № 5223
від 25.02.2021), внесений народним депутатам України Заремським М.В.
74. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо сприяння розвитку сфери вирощування енергетичних рослин
(реєстр. № 5227 від 12.03.2021), внесений народними депутатами України
Шинкаренком І.А., Славицькою А.К., Ткаченком О.М.
75. Проект про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України
щодо орендної плати для земельних ділянок, на яких вирощуються енергетичні
рослини (реєстр. № 5228 від 12.03.2021), внесений народними депутатами
України Шинкаренком І.А., Славицькою А.К., Ткаченком О.М.
76. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пестициди і
агрохімікати» щодо вдосконалення вимог до маркування пестицидів і
агрохімікатів» (реєстр. № 5237 від 12.03.2021), внесений народними депутатами
України Соломчуком Д.В., Прощуком Е.П., Криворочкіною О.В. та іншими
народними депутатами України.
77. Проект Закону про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності
України (реєстр. № 5249 від 15.03.2021), внесений народними депутатами
України Яцик Ю.Г., Тимофійчуком В.Я. та іншими народними депутатами.
78. Проект Закону про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України
(реєстр. № 5249-1 від 16.03.2021), внесений народними депутатами України
Фрісом І.П, Дирдіним М.Є. та іншими народними депутатами України.
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79. Проект Закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та
збереження бджіл (реєстр. № 5274 від 19.03.2021), внесеного народними
депутатами України Івченком В.Є., Василенко Л.В., Шаховим С.В. та іншими
народними депутатами України.
80. Проект Закону про розвиток бджільництва та захист бджіл (реєстр.
№ 5274-1 від 26.03.2021 (альтернативний)), внесений народними депутатами
України Нікітіною М.В., Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами
України.
81. Проект Закону України про пенітенціарну систему (реєстр. № 5293
від 22.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
82. Проект Закону України про Дисциплінарний статут пенітенціарної
системи (реєстр.№ 5294 від 22.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
83. Проект Закону про страхування (реєстр № 5315 від 29.03.2021),
внесений
народними
депутатами
України
Гетманцевим
Д.О.,
Аллахвердієвою І.В. та іншими народними депутатами України.
84. Проект Постанови про стан виконання Постанови Верховної Ради
України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії
та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року № 937-IX та забезпечення
належного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері
(реєстр № 5316 від 30.03.2021), внесений народними депутатами України
Білозір Л.М., Кулінічем О.І та іншими народними депутатами України.
85. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо
відповідальності за порушення законодавства у галузі бджільництва та щодо
охорони, захисту, збереження бджіл) (реєстр. № 5328 від 02.04.2021), внесений
народними депутатами України Івченком В.Є., Скороход А.К., Колюхом В.В.,
Мейдичем О.Л.
86. Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV «Прикінцеві
положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які
призначені на пільгових умовах для працівників зони відчуження і зони
безумовного (обов’язкового) відселення (реєстр. № 5348 від 08.04.2021),
внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.,
Гнатенком В.С. та іншими народними депутатами України.

26

87. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо
приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із
Митним кодексом Європейського Союзу (реєстр. № 5353 від 08.04.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
88. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо
приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із
Митним кодексом Європейського Союзу та уточнення процедури декларування
(реєстр. № 5353-1 від 15.04.2021 (альтернативний)), внесений народними
депутатами України Нестеренком К.О., Чорним Д.С., Демченком С.О.
89. Проект про внесення змін до Земельного кодексу України та інших
законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного користування
земельними ділянками (реєстр. № 5385 від 15.04.2021), внесений народними
депутатами
України
Литвиненком
С.А.,
Чорноморовим
А.О.,
Чернявським С.М. та іншими народними депутатами України.
90. Проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» на виконання Рішення Конституційного Суду
України від 7 квітня 2021 року № 1-р(ІІ)/2021 стосовно пенсійного забезпечення
осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою (реєстр. № 5403 від 19.04.2021), внесений
народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.,
Морозом В.В.
91. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення у зв’язку із прийняттям Закону України «Про
державний екологічний контроль» (реєстр. № 5414 від 22.04.2021), внесений
народними депутатами України Бондаренком О.В., Маріковським О.В.,
Криворучкіною О.В.,
Овчинниковою
Ю.Ю.,
Матусевичем
О.Б.,
Кривошеєвим І.С., Прощуком Е.П., Фельдманом О.Б., Задорожним А.В.
92. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416 від 22.04.2021), внесений
народним депутатом України Арсенюком О.О.
93. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
відновлення та посилення соціальних гарантій громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416-1 від 13.05.2021),
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внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю, Солодом Ю.В.,
Морозом В.В., Кальцевим В.Ф., Гнатенком В.С.
94. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо зарахування доходів від продажу мінеральної сировини, що утворюється
під час здійснення руслоочисних робіт (реєстр. № 5443 від 29.04.2021),
внесений народними депутатами України Прощуком Е.П., Бондаренком О.В.,
Матусевичем О.Б. та іншими народними депутатами України.
95. Проект Закону про корінні народи України (реєстр. № 5506
від 18.05.2021), внесений Президентом України.
96. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного
середовища (реєстр. № 5517 від 19.05.2021), внесений народними депутатами
України Дирдіним М.Є., Кузьміних С.В., Тарасенком Т.П. та іншими
народними депутатами України.
97. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
пільгового тарифу на електроенергію для закладів охорони здоров’я,
обладнаних кисневими станціями (реєстр. № 5550 від 24.05.2021), внесений
народними депутатами України Кузьміних С.В., Ковальчуком О.В.
98. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України «Про
адміністративні правопорушення» щодо порушення встановленого режиму зон
санітарної охорони водних об’єктів (реєстр № 5594 від 01.06.2021), внесений
народним депутатом України Пивоваровим Є.П.
99. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень (реєстр. № 5600 від 02.06.2021), внесений Кабінетом
Міністрів України.
100. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-1
від 11.06.2021), внесений народними депутатами України Железняком Я.І.,
Цабалем В.В., Юрчишиним Я.Р., Рудик К.О.
101. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-2 від 15.06.2021), внесений народними
депутатами України Рубльовим В.В., Вацаком Г.А., Васильєвим І.С. та іншими
народними депутатами України.
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102. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб
(реєстр. № 5609-1 від 22.06.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю, Солодом Ю.В. та іншими народними депутатами України.
103. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо енергетичної утилізації відходів (реєстр. № 5611 від 03.06.2021),
внесеного
народними
депутатами
України
Камельчуком
Ю.О.,
Шинкаренком І.А. та іншими народними депутатами України.
104. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо військової освіти та науки (реєстр. № 5641 від 09.06.2021), внесений
народними депутатами України Верещук І.А., Здебським Ю.В. та іншими
народними депутатами України.
105. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» та інших законодавчих актів України
щодо вдосконалення контролю та моніторингу державної допомоги суб’єктам
господарювання (реєстр. № 5648 від 10.06.2021), внесений народними
депутатами України Підласою Р.А., Наталухою Д.А., Арахамією Д.Г.,
Лічман Г.В.
106. Проект Закону України про особливості стимулювання регіонального
розвитку (реєстр.№ 5649 від 10.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
107. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо витрат на виплату і
доставку пільгових пенсій (реєстр. № 5658 від 14.06.2021), внесений народними
депутатами України Василевською-Смаглюк О.М., Кривошеєвим І.С.,
Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України.
Усього: 107
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 державний екологічний контроль (реєстр.
№ 3091-1 від 05.03.2020), внесений народним депутатом України
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Кузьміних С.В. Питання заслухано на сесії Верховної Ради України 19.02.2021.
2. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового
забруднення (реєстр. № 4167) (повторне перше читання). Проект Закону
відхилено та знято з розгляду.
3. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення,
що виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. № 4167-2
від 31.05.2021), внесений народними депутатами України Торохтієм Б.Г.,
Мазурашем Г.Г., Чорноморовим А.О. Питання заслухано на сесії Верховної
Ради України 15.07.2021.
4. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення,
що виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. № 4167-3
від 31.05.2021), внесений народними депутатами України Магомедовим М.С.,
Гриб В.О. Питання заслухано на сесії Верховної Ради України 15.07.2021.
5. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового
забруднення (реєстр. № 4167-1 від 13.10.2020), внесений народними депутатами
України Марусяком О.Р., Шаховим С.В. та іншими народними депутатами
України. Питання заслухано на сесії Верховної Ради України 16.02.2021.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
спрощення надрокористування (реєстр. № 4187-1 від 21.10.2020), внесений
народними депутатами України Бондаренком О.В., Наталухою Д.А.,
Мезенцевою М.С. та іншими народними депутатами України. Питання
заслухано на сесії Верховної Ради України 03.02.2021.
Усього: 6
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:
Виїзні засідання Комітету або підкомітетів, наради, робочі зустрічі
тощо:
10-11 червня 2021 року виїзне засідання Комітету на тему: «Збереження
та раціональне використання лісових ресурсів України. Звіт Голови
Державного агентства лісових ресурсів України. Попередження та подолання
техногенних катастроф на прикладі Калуського гірничо-промислового
комплексу. Ризики затоплення в контексті впровадження Директиви
2007/60/ЄС (Протипаводкова директива)» (Івано-Франківська область).
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У виїзному засіданні Комітету взяли участь народні депутати України,
представники центральних і місцевих органів влади, органів місцевого
самоврядування, представниками підприємств, установ та організацій.
10 червня 2021 року Голова Державного агентства лісових ресурсів
України Болоховець Ю.В. прозвітувався за проведену роботу за час роботи на
посаді щодо реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського
господарства. Поінформував про законодавчі ініціативи щодо врегулювання
проблем, які виникають у лісові галузі,
та
про
відповідні
плани
нормотворчої роботи. Серед іншого розглянули питання щодо збереження та
раціонального використання лісових ресурсів України. Під час обговорення
Голова Держлісагентства відповів на запитання народних депутатів України,
представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
громадських організацій.
11 червня 2021 року було розглянуто питання «Попередження та
подолання техногенних катастроф на прикладі Калуського гірничопромислового комплексу», в межах якого народні депутати ознайомились із
станом Домбровського кар’єру. Були заслухані доповіді учасників засідання та
обговорені проблемні питання.
Також, на виїзному засіданні Комітету було розглянуто питання «Ризики
затоплення в контексті впровадження Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова
директива)». Обговорено питання стосовно запровадження положень
Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2007 про
оцінку та управління ризиками затоплення. Також заслухано інформацію
представників ДСНС, Міндовкілля, Держводагентства та Івано-Франківської
облдержадміністрації щодо розроблення Плану з управління ризиками
затоплення відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.
22 липня 2021 року засідання Президії Національної академії аграрних
наук України. У засіданні взяли участь представники Комітету з питань
екологічної політики та природокористування і його секретаріату.
З доповіддю щодо науково-методичних засад реабілітації радіоактивно
забруднених агроландшафтів в контексті «зеленої» економіки виступила
директор Інституту агроекології і природокористування НААН Дребот О.І.
Також з порушеного питання виступив керівник секретаріату Комітету, член
НКРЗУ Борисюк М.М.
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В умовах економічних трансформацій та змін клімату виникає потреба
проведення фундаментальних досліджень з питань реабілітації радіоактивно
забруднених
агроландшафтів
в
контексті
«зеленої»
економіки,
радіоекологічного моніторингу та реалізації протирадіаційних заходів,
розроблення комплексного підходу у рамках Європейського Зеленого Курсу.
Враховуючи господарсько-економічну, екологічну значимість питання
реабілітації радіоактивно забруднених агроландшафтів в Україні, Президія
Національної академії аграрних наук прийняла відповідну Постанову.
Усього: 2
Участь у засіданнях підкомітетів та робочих групах
Комітет екологічної політики та природокористування на виконання
законопроектної функції Комітету брав участь у засіданнях 7 підкомітетів та
23 робочих груп.
Комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо:
1. Слухання у комітеті на тему: «35-ті роковини Чорнобильської
катастрофи: проблеми та перспективи розвитку зони відчуження» (08 квітня
2021 року у режимі відеоконференції, м. Чорнобиль, Київська область).
2. Слухання у Комітеті на тему: «Розвиток законодавчих засад
екологічного страхування в Україні» (22 квітня 2021 року, відеоконференція).
3. Слухання у Комітеті на тему: «Розподіл та використання екологічного
податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні напрями реформування»
(13 травня 2021 року, відеоконференція).
Усього: 3
Питання, які розглянуті на засіданнях Комітету в порядку контролю
за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень:
1. Про затвердження рекомендацій Комітетських слухань на тему: «Про
проблеми затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької і
Луганської областей». Протокольне рішення Комітету від 03.02.2021 № 66/8.
2. Про створення робочої групи з проблем підвищення екологічної
відповідальності
підприємств,
забезпечення
фінансових
гарантій
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відшкодування збитків завданих довкіллю та громадянам, удосконалення
системи моніторингу еколого-техногенних ризиків. Протокольне рішення
Комітету від 03.02.2021 № 66/10.
3. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з
радіаційного захисту населення України. Рішення Комітету від 03.02.2021
№ 66/12.
4. Щодо створення робочої групи «Про запобігання і відшкодування
екологічної шкоди». Протокольне рішення Комітету від 10.02.2021 № 67/9.
5. Про лист народного депутата України Фельдмана О.Б. щодо звернення
трудового колективу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного
заповідника. Протокольне рішення Комітету від 17.02.2021 № 68/12.
6. Про лист народного депутата України Лабунської А.В. Протокольне
рішення Комітету від 17.02.2021 № 68/14.
7. Про звіт Голови Державного агентства водних ресурсів України.
Рішення Комітету від 18.02.2021 № 69/1.
8. Про лист народного депутата України Прощука Е.П. Рішення
Комітету від 18.02.2021 № 69/2.
9. Інформація про стан підготовки до повторного першого читання
проекту Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091
від 19.02.2020), внесений народними депутатами України Маріковським О.В.,
Бондаренком О.В., Якименком П.В., Криворучкіною О.В., Овчинниковою
Ю.Ю., Кривошеєвим І.С., Василенко Л.В., Нестеренком К.О., Прощуком Е.П.,
Задорожним А.В. та іншими народними депутатами України, та проекту Закону
про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення (реєстр.
№ 4167 від 29.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. Протокольне
рішення Комітету від 03.03.2021 № 70/4.
10. Про Звіт Голови державної екологічної інспекції України.
Протокольне рішення Комітету від 17.03.2021 № 72/2.
11. Про депутатське звернення народного депутата України
Каптєлова Р.В. щодо екологічної ситуації, яка склалась у місті Павлоград.
Рішення Комітету від 24.03.2021 № 73/6.
12. Щодо співпраці Державного агентства водних ресурсів та
Громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів. Протокольне
рішення Комітету від 24.03.2021 № 73/7.
13. Про лист Міндовкілля щодо розробленого проекту Закону про
внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та щодо
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Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з
оцінки впливу на довкілля, затверджених наказом Міндовкілля від 15.03.2021
№ 193. Протокольне рішення Комітету від 24.03.2021 № 73/8.
14. Про лист голови підкомітету, народного депутата України
Кривошеєва І.С. стосовно звернення Трудового колективу Чорнобильського
радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Рішення Комітету
від 24.03.2021 № 73/9.
15. Про лист народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. щодо змін
у складі робочої групи з підготовки проектів законів України про внесення змін
до деяких законодавчих актів (щодо гуманізації відношення до тварин у
розважальній діяльності), про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо впровадження ідентифікації а реєстрації тварин з метою
посилення відповідального поводження з ними). Протокольне рішення
Комітету від 31.03.2021 № 74/12.
16. Про рекомендації слухань у комітеті на тему: «Участь України у
Європейському зеленому курсі». Рішення Комітету від 31.03.2021 № 74/13.
17. Лист народного депутата України, голови підкомітету з питань
лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних
ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Овчинникової Ю.Ю.
стосовно масової загибелі птахів, в тому числі червонокнижних видів, на
території Херсонської області, зокрема біосферного заповідника «АсканіяНова». Протокольне рішення Комітету від 07.04.2021 № 75/3.
18. Інформацію про проведення слухань у Комітеті на тему «Розвиток
законодавчих засад екологічного страхування в Україні», а також на тему
«Розподіл та використання екологічного податку в Україні: сучасний стан та
пріоритетні напрями реформування». Протокольне рішення Комітету
від 07.04.2021 № 75/12.
19. Про лист народного депутата України Яценка А.В. щодо проблеми
обміління русла ріки Гірський Тікич, що пролягає територією Уманського
району Черкаської області. Протокольне рішення Комітету від 14.04.2021
№ 76/11.
20. Про рекомендації слухань у комітеті на тему: «35-ті роковини
Чорнобильської катастрофи: проблеми та перспективи розвитку зони
відчуження». Рішення Комітету від 14.04.2021 № 76/12.
21. Про лист Калуської міськради Івано-Франківської області щодо
виділення коштів з Державного бюджету на виконання природоохоронних
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заходів з еколого-геологічного моніторингу Калуського гірничопромислового
району на 2021-2022 роки. Протокольне рішення Комітету від 14.04.2021
№ 76/13.
22. Про звіт Голови Державної екологічної інспекції України. Протокол
від 22.04.2021 № 77.
23. Щодо звітів про хід і результати виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, а також про хід виконання загальнодержавних
програм у 2020 році. Рішення Комітету від 28.04.2021 № 78/15.
24. Про схвалення рекомендацій за результатами заслуховування звіту
Голови Державної екологічної інспекції України. Рішення Комітету
від 06.05.2021 № 79/6.
25. Щодо складної екологічної ситуації у місті Калуш Івано-Франківської
області (Калуський гірничопромисловий комплекс, Домбровський кар’єр).
Рішення Комітету від 12.05.2021 № 80/12.
26. Про лист Харківської міської ради щодо забруднення атмосферного
повітря ТОВ «Коксовий завод «Новомет». Протокольне рішення Комітету
від 19.05.2021 № 82/7.
27. Інформація про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єкту
«Укриття». Рішення Комітету від 19.05.2021 № 82/8.
28. Про виїзне засідання в м. Івано-Франківськ. Протокольне рішення
Комітету від 19.05.2021 № 82/9.
29. Про лист Полтавської обласної державної адміністрації щодо
екологічних проблем Полтавської області. Протокольне рішення Комітету
від 02.06.21 № 83/12.
30. Про схвалення Рекомендацій виїзного засідання Комітету на тему:
«Збереження та раціональне використання лісових ресурсів України. Звіт
Голови Державного агентства лісових ресурсів України. Попередження та
подолання техногенних катастроф на прикладі Калуського гірничопромислового комплексу. Ризики затоплення в контексті впровадження
Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова директива)». Рішення Комітету
від 30.06.2021 № 88/11-1, 88/11-2, 88/11-3.
31. Про схвалення Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Розвиток
законодавчих засад екологічного страхування в Україні». Рішення Комітету
від 30.06.2021 № 88/12.
32. Про схвалення Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Розподіл та
використання екологічного податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні
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напрями реформування». Рішення Комітету від 30.06.2021 № 88/13.
33. Про лист народного депутата України Кривошеєва І.С. Протокольне
рішення Комітету від 30.06.2021 № 88/14.
34. Про Звіт Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Протокол від 08.07.2021 № 90.
35. Про Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування за період п’ятої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання. Рішення Комітету від 14.07.2021 № 91/5.
36. Про План роботи Комітету з питань екологічної політики та
природокористування за період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання. Рішення Комітету від 14.07.2021 № 91/6.
37. Щодо пропозицій Комітету до проекту порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України дев'ятого скликання. Рішення Комітету від 14.07.2021
№ 91/7.
38. Про Національну доповідь про стан навколишнього природного
середовища в Україні у 2019 році. Рішення Комітету від 14.07.2021 № 91/8.
39. Про схвалення рекомендацій за результатами заслуховування звіту
Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рішення Комітету
від 14.07.2021 № 91/9.
40. Про недопустимість спрямування і координації Державного агентства
водних ресурсів України через Міністра аграрної політики та продовольства
України. Протокольне рішення Комітету від 14.07.2021 № 91/11.
41. Про лист народного депутата України, голови підкомітету з питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Кривошеєва І.С. щодо
проблем в управлінні та можливих порушень законодавства при реалізації
владних повноважень працівниками Державного агентства з управління зоною
відчуження (ДАЗВ). Протокольне рішення Комітету від 20.07.2021 № 92/1.
42. Про результати робочої поїздки з питань діяльності ПрАТ
«Рижівський гранітний кар'єр» на землях Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області. Протокольне рішення Комітету від 20.07.2021 № 92/2.
Усього: 42
Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах тощо:
1. Участь у тренінгу «Комітети Верховної Ради України» в рамках
реалізації Програмою USAID РАДА проекту «Модельний комітет»
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(08 – 10 лютого 2021 року, вебінар у форматі ZOOM конференції).
2. Участь в засіданні Організаційного комітету з підготовки та
проведення у 2021 році заходів, пов'язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи (02 лютого 2021 року, онлайн, WebEx).
3. Участь в засіданні Національної комісії з радіаційного захисту
населення України (02 лютого 2021 року, відеоконференція).
4. Участь у координаційній зустрічі щодо обговорення співпраці між
Програмою USAID РАДА та комітетами Верховної Ради України в рамках
реалізації ініціативи «Модельний комітет» (12 лютого 2021 року,
відеоконференція).
5. Участь в засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання
України з розгляду питання «Про підсумки діяльності з регулювання ядерної та
радіаційної безпеки у 2020 році та пріоритетні напрями роботи на 2021 рік»
(18 лютого 2021 року, онлайн).
6. Участь у практичному семінарі щодо імплементації положень нового
закону про парламентський контроль Програми USAID РАДА (22 лютого 2021
року, відеоконфкркеція).
7. Участь у онлайн воркшопах на тему «Ґендерно-чутливий аналіз
законопроектів: покроковий підхід» за Програмою USAID РАДА (22, 23 лютого
та 12 березня 2021 року).
8. Участь в заслуховуванні публічного звіту т.в.о. Голови Державного
агентства України з управління зоною відчуження Пляцка Андрія Валерійовича
(25 лютого 2021, онлайн).
9. Участь в засіданні Національної комісії з радіаційного захисту
населення України (25 лютого 2021 року, відеоконференція).
10. Участь у онлайн зустрічі з керівником Дослідницької служби
Бундестагу Гвідо Хайненом за Програмою USAID РАДА (25 лютого 2021 року,
відеоконференція).
11. Участь у онлайн зустрічі з представниками Дослідницької служби
Парламенту Канади за Програмою USAID РАДА (09 березня 2021 року,
відеоконференція).
12. Участь в нараді МОЗ України з питань приведення норм радіаційної
безпеки України та основних санітарних правил забезпечення радіаційної
безпеки України (16 березня 2021, онлайн).
13. Участь в засіданні Національної комісії з радіаційного захисту
населення України (25 березня 2021 року, відеоконференція).
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14. Участь у стратегічних сесіях щодо створення Парламентської
дослідницької служби в структурі Апарату Верховної Ради України за
Програмою USAID РАДА (11 березня 2021 року «Повноваження. Статус
інформаційно-дослідницької служби та її місце в структурі Апарату Верховної
Ради України», 26 березня 2021 року, «Види інформаційних продуктів
дослідницької служби», 09 квітня 2021 року, «Працівники Парламентської
дослідницької служби. Кваліфікація та посадові обов’язки», 27 травня
2021 року, «Кроки, які необхідні для створення Парламентської дослідницької
служби», відеоконференції).
15. Участь у координаційній зустрічі щодо обговорення співпраці між
Програмою USAID РАДА та комітетами Верховної Ради України в рамках
реалізації ініціативи «Модельний комітет» (26 березня 2021 року,
відеоконференція).
16. Участь у практичному онлайн-семінарі «Гендерно-правова
експертиза законопроектів» (05 – 07 квітня 2021 року, відеоконференція).
17. Участь у презентації матеріалу, розробленого експертом Westminster
Foundation for Democracy Алістером Доерті, в рамках співпраці з Програмою
USAID РАДА на теми «Публічні консультації» та «Співпраця з профільними
міністерствами та відповідними органами з модельними Комітетами Програми
USAID РАДА» (6 квітня 2021 року, відеоконференція).
18. Участь у онлайн тренінгу Інституту «Республіка» на тему: «Публічні
консультації – якісний елемент розробки законопроектів» за Програмою USAID
РАДА (08 – 09 квітня 2021 року, відеоконференція).
19. Участь в загальних зборах Національної академії медичних наук
України на тему: «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та
майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» (14 квітня
2021 року, відеоконференція).
20. Участь в засіданні Організаційного комітету з підготовки та
проведення у 2021 році заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи (19 квітня 2021 року, відеоконференція).
21. Участь
в
круглому
столі
Інституту
агроекології
і
природокористування Національної академії аграрних наук України на тему:
«Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: стан, висновки та перспективи»
(21 квітня 2021 року, онлайн).
22. Участь у координаційній зустрічі щодо обговорення співпраці між
Програмою USAID РАДА та комітетами Верховної Ради України в рамках
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реалізації ініціативи «Модельний комітет» з презентацією матеріалу,
розробленого експертом Westminster Foundation for Democracy Серджіу Галічі,
на тему «Створення громадського дорадчого органу» (23 квітня 2021 року,
відеоконференція).
23. Участь в першому засідання Асамблеї вкладників Рахунку
міжнародного співробітництва щодо Чорнобиля, ЄБРР (27 квітня 2021 року,
онлайн, WebEx).
24. Участь в шостій Міжнародній конференції «Проблеми зняття з
експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього
середовища» INUDECO (27 квітня 2021 року, онлайн).
25. Участь у тренінгу проведеного Інститутом «Республіка» в межах
проекту «Парламент та громадяни: відкритий діалог» за підтримки Програми
USAID РАДА на тему «Публічні консультації – якісний елемент розробки
законопроектів» (11-12 травня 2021 року, відеоконференція).
26. Участь у Курсі навчальних семінарів з міжнародного гуманітарного
права організованого Інститутом законодавства Верховної Ради України та
Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (11-14 травня 2021 року,
відеоконференція).
27. Участь в засіданні Національної комісії з радіаційного захисту
населення України (13 травня 2021 року, відеоконференція).
28. Участь в Курсі лекцій з міжнародного гуманітарного права в рамках
навчальної програми «Законотворча діяльність», що розроблений Інститутом
законодавства Верховної Ради України спільно із Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста (14 травня 2021 року, відеоконференція).
29. Участь у вебінарі Програми USAID РАДА на тему: «Таймменеджмент та підвищення ефективності діяльності державних службовців
Апарату Верховної Ради України» (28 травня 2021 року, відеоконференція на
платформі ZOOM).
30. Участь у навчальному дистанційному курсі на тему: «Таймменеджмент та підвищення ефективності діяльності державних службовців»,
розробленому за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН (31 травня – 01 червня 2021
року, онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва).
31. Участь в онлайн семінарі «Гендерно-чутливий аналіз законопроектів
та оцінка ефективності застосування законодавства» (24 та 28 травня
2021 року, формат ZOOM конференції).
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32. Участь у тренінгу за Програмою USAID РАДА «Контрольна функція
Парламенту» (25-27 травня 2021 року, відеоконференція).
33. Участь у координаційній зустрічі щодо обговорення співпраці між
Програмою USAID РАДА та комітетами Верховної Ради України в рамках
реалізації ініціативи «Модельний комітет» (28 травня 2021 року,
відеоконференція).
34. Участь у вебінарі на тему: «Тайм-менеджмент та підвищення
ефективності діяльності державних службовців Апарату Верховної Ради
України» (28 травня 2021 року, відеоконференція).
35. Участь навчання новопризначених працівників Апарату Верховної
Ради України за професійною програмою підвищення кваліфікації (25 травня –
11 червня 2021 року, очна та дистанційна форми навчання: онлайн-платформа
Освітнього Хабу міста Києва та за адресою: вул.Садова, 3а, кім. 330).
36. Участь у навчальному курсі на тему: «Розвиток організаційної
(корпоративної) культури та розбудова команди в Апараті Верховної Ради
України» проекту ЄС-ПРООН з парламентської реформи (14 травня
2021 року, формат ZOOM конференції, 01 – 29 червня 2021 року на онлайнплатформі Освітнього Хабу міста Києва).
37. Участь у засіданні підкомітету з питань охорони і раціонального
використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього
природного середовища стосовно обговорення питання нітратного забруднення
водойм та регулювання використання миючих засобів на основі фосфатів,
(03 червня 2021 року, відеоконференція).
38. Участь у презентації за Програмою USAID РАДА дослідження
Українського центру суспільних даних на тему: «Відстань від депутата до
виборці в умовах зміни виборчої системи» (07 червня 2021 року,
відеоконференція).
39. Участь у міжнародному обміні досвідом за Програмою USAID РАДА
спільно з Вестмінстерською фундацією за демократію на тему «Поліпшення
якості законодавства за допомогою попереднього та пост-законодавчого
аналізу у Шотландському парламенті та уряді» (08 червня 2021 року,
відеоконференція).
40. Участь у навчальному курсі на тему: «Стратегічне планування»
проекту ЄС-ПРООН з парламентської реформи (09 червня 2021 року, вебінар у
форматі ZOOM конференції, 01 – 31 липня 2021 року на онлайн-платформі
Освітнього Хабу міста Києва).
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41. Участь у презентації посібників, розроблених за Програмою USAID
РАДА (10 червня 2021 року, відеоконференція).
42. Участь у зустрічі з керівниками стажувань інтернів та представниками
ГО «Ліга інтернів» (23 червня 2021 року, вул. Садова 3а, кім. 330).
43. Участь у фінальному заході за Програмою USAID РАДА (24 червня
2021 року, вул. Грушевського, 5, зал засідань).
44. Участь в Урочистому засіданні Верховної Ради України з відзначення
25-ї річниці прийняття Конституції України (28 червня 2021 року,
вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
45. Участь в засіданні Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки,
ЄБРР (08 липня 2021 року онлайн, WebEx).
46. Участь у тренінгу «Юридичний аналіз оновлених додатків до Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС» проекту ПРООН (08 липня 2021 року,
вул. Шовковична, 4, к. 306).
47. Участь у засіданні Національної комісії з радіаційного захисту
населення України (22 липня 2021 року, відеоконференція).
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