
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  екологічної  політики  та  природокористування

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-27-06, факс: 255-22-72

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 
на проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих

 актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у сфері 

цивільного захисту, та центральним органом  виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері цивільного захисту (реєстр. № 5847),

 підготовлений до другого читання

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 16 лютого 
2022 року № 2057-IX «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного 
захисту» Комітет з питань екологічної політики та природокористування на 
засіданні 18.04.2022 р. (Протокол № 120) розглянув підготовлений до розгляду у 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері цивільного захисту (реєстр. № 5847), з урахуванням 
пропозицій і зауважень суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроекту надійшло 8 поправок і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, які наведені у порівняльній таблиці для розгляду 
законопроекту у другому читанні (додається). 

За результатами обговорення Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування ухвалив висновок та прийняв рішення:

1. Врахувати пропозиції №№  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Відхилити пропозицію № 3.



3. Схвалити порівняльну таблицю для розгляду законопроекту у другому 
читанні.

4. За результатами розгляду Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування рекомендує Верховній Раді України проект Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту (реєстр. № 5847), прийняти у другому читанні та в цілому як 
Закон з техніко-юридичним доопрацюванням.

5. Доповідачем при розгляді законопроекту на пленарному засіданні 
Верховної Ради України від Комітету визначено народного депутата України 
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