
 

Річний звіт за 2022 рік 

Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування 

 

За 2022 рік Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування проведено – 40 засідань Комітету, на яких 

розглянуто – 197 питань, в тому числі по контролю за виконанням законів, 

постанов, власних рішень – 62. Внесено на розгляд Верховної Ради України та 

розглянуто на засіданні Комітету – 13 законопроектів і 2 – проекти постанови, 

з підготовки яких Комітет визначено головним, та 78 висновків на 

законопроекти направлено до головного комітету.  

Прийнято Верховною Радою України: законів України – 16, постанов 

Верховної Ради України – 13, прийнято у першому читанні – 3 законопроекти. 

Проведено виїзних засідань Комітету, робочих нарад, зустрічей – 18, 

слухань у Комітеті, круглих столів – 3, з питань, які віднесено до предметів 

відання Комітету. Брали участь у 36 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 – 3219. 

За звітний період Комітет приділяв увагу правовому регулюванню питань, 

що належать до предметів відання Комітету. 

 

Закони, прийняті Верховною Радою України:  

 

1. Закон України «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму 

«Питна вода України» на 2022 - 2026 роки» (законопроект реєстр. № 5723 

прийнято Верховною Радою України 15.02.2022, на підпис Президенту України 

направлено 21.02.2022). 

Законопроект розроблено задля забезпечення розвитку та реконструкції 

систем централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення населених пунктів України, забезпечення населення України 

якісною питною водою в достатній кількості. 
 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту» 

(Закон від 17 лютого 2022 року № 2081-IX). 

Закон дозволить усунути термінологічні та змістовні неузгодженості у 

Кодексі цивільного захисту України та удосконалити організацію захисту 
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населення і територій від надзвичайних ситуацій, насамперед інженерного, 

радіаційного і хімічного захисту населення і територій, укриття населення у 

фонді захисних споруд цивільного захисту, заходів з евакуації. 
 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період 

дії воєнного стану» (Закон від 15 березня 2022 року № 2132-IX). 

Реалізація Закону сприятиме забезпеченню обороноздатності держави 

під час воєнного стану, спрощенню дозвільних процедур, та регулюванню і 

пришвидшенню відновлення інфраструктури та економіки України, 

поверненню до нормального стану життєдіяльності громадян України. 
 

4. Закон 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» (Закон від 21 квітня 2022 року 

№ 2228-IX). 

Закон врегульовує питання в частині визначення повноважень органу, що 

формує державну політику у сфері цивільного захисту (тобто Міністерство 

внутрішніх справ), та органу, що реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту – Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
 

5. Закон України «Про управління відходами» (Закон від 20 червня 2022 

року № 2320-IX). 

Закон спрямований на удосконалення системи управління відходами, 

забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання відносин у 

сфері управління відходами з урахуванням вимог відповідних європейських 

директив, визначення правових, організаційних, економічних засад та 

механізмів для запобігання або зменшення утворення відходів, сприяння 

підготовці їх до повторного використання і відновленню як вторинної сировини 

та енергетичних ресурсів, створення відповідної інфраструктури об’єктів 

управління відходами; залучення інвестиції для регіонального та місцевого 

розвитку, поліпшення стану навколишнього природного середовища та 

здоров'я населення. 
 

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо збереження лісів» (Закон від 20 червня 2022 року № 2321-IX). 

Законом встановлюються правові та організаційні засади ідентифікації 

та збереження самосійних лісів, спрощення та стимулювання процедури 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1686-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1686-IX


3 
 

лісорозведення. Закон матиме позитивний вплив на розвиток регіонів шляхом 

підвищення спроможності територіальних громад в управлінні лісовими 

землями, сприятиме створенню комунальних лісогосподарських підприємств. 
 

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та 

умов проходження служби цивільного захисту» (Закон від 08 липня 2022 року 

№ 2379-IX). 

Закон врегульовує ряд питань, пов’язаних з проходженням служби в 

органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

виплатою одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності 

або часткової втрати працездатності особам рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту та членам їх сімей, покращанням медичного 

забезпечення та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту. 
 

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря» (Закон від 09 липня 2022 року № 2393-IX). 

Даним Законом встановлюються: основні вимоги для отримання дозволу 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, процедури видачі дозволу, підстав та порядку відмови, зупинення 

та анулювання дозволу на викиди; часове обмеження та неможливість 

перенесення суб’єктами господарювання виконання природоохоронних заходів, 

затверджених дозволом на викиди; механізм видачі дозволу на викиди від 

устаткування, яке підпадає під дію регулювання Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля». 
 

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного 

захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері 

цивільного захисту». (Закон від 09 липня 2022 року № 2394-IX). 

Закон відображає у національному законодавстві положення Женевської 

конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року 

та Додаткові протоколи до неї, ратифіковані Верховною Радою України, 

вдосконалює існуючі механізми захисту цивільного населення і територій в 

умовах відсічі та стримування російської військової агресії проти України, 

уточнює повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного 

захисту в особливий період та з врахуванням змін, що відбулися в державі у 

зв'язку із децентралізацією влади. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1686-IX
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10. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 

номером 112» (Закон від 07 вересня 2022 року № 2581-IX). 

Даний Закон дає можливість удосконалити правові та організаційні 

засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним 

телефонним номером 112, у тому числі щодо доступу до екстрених служб, 

захисту інформації про кінцевого користувача та про надані електронні 

комунікаційні послуги, а також забезпечення оброблення екстрених 

комунікацій оперативно-диспетчерськими службами, які приймають екстрені 

комунікації за номерами 101, 102, 103, 104, зокрема в умовах дії воєнного стану. 
 

11. Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення 

забруднювачів»  (Закон від 20 вересня 2022 року № 2614-IX). 

Прийняття цього Закону дасть можливість створити єдину уніфіковану 

електронну систему доступу до інформації про стан довкілля для органів 

влади, а також надати кожному громадянину доступ до такої інформації, з 

метою підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 
 

12. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби 

цивільного захисту» (Закон від 06 жовтня 2022 року № 2653-IX). 

Закон направлений на удосконалення та врегулювання положень Кодексу 

цивільного захисту України, законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про запобігання 

корупції», що стосуються порядку проходження служби цивільного захисту 

особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та їх 

пенсійного забезпечення. 
 

13. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки» (Закон від 03 листопада 

2022 року № 2717-IX). 

Законом передбачається, що особи, винні у вчиненні правопорушень у 

сфері стратегічної екологічної оцінки, несуть дисциплінарну, цивільну та 

адміністративну відповідальність відповідно до закону. 

Створюється Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки з 

використанням програмного забезпечення, яке забезпечує його сумісність та 

електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з іншими 

електронними інформаційними системами і мережами, що становлять 
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інформаційний ресурс держави. Інформація, внесена до Єдиного реєстру 

стратегічної екологічної оцінки, є публічною та відкритою. Вільний доступ до 

неї забезпечується через мережу Інтернет. 
 

14. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» 

(Закон від 16 листопада 2022 року № 2750-IX). 

Прийняття Закону дозволяє: забезпечити належні передумови для 

створення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для 

забезпечення місцевої та пожежної добровільної охорони; визначити порядок 

утворення та функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони; 

скоротити час прибуття до місця виникнення пожежі або надзвичайної 

ситуації; забезпечити пожежну безпеку в територіальних громадах, 

профілактику виникнення пожеж та нещасних випадків, надання допомоги у 

ліквідації їх наслідків; сприяти формуванню культури безпеки 

життєдіяльності населення. 
 

15. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» 

(Закон від 01 грудня 2022 року № 2805-IX). 

Зазначений Закон спрямовано на створення прозорої, простої та 

зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного 

впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері 

користування надрами, цифровізація галузі. 
 

16. Закон України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління 

хімічною продукцією» (Закон від 01 грудня 2022 року № 2804-IX). 

Метою даного Закону є визначення правових, організаційних та 

економічних засад у сфері забезпечення хімічної безпеки, спрямованих на 

запобігання негативному впливу хімічної продукції на довкілля та здоров’я 

населення, врегулювання відносин, що виникають у сфері управління хімічною 

безпекою, з урахуванням міжнародних зобов’язань України у цій сфері. 

 

Усього: 16 

 

Постанови, прийняті Верховною Радою України: 

 

1. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що 
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забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту» від 16 лютого 2022 року № 2057-IX. 

2. Постанова Верховної Ради України «Про призначення Стрільця Р.О. на 

посаду Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України» від 14 квітня 

2022 року № 2210-IX. 

3. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту та 

імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного 

захисту» від 21 квітня 2022 року № 2226-IX. 

4.  Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов 

проходження служби цивільного захисту» від 12 травня 2022 року № 2248-IX.  

5. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про водовідведення стічних вод населених пунктів» від 01 

липня 2022 року № 2338-IX. 

6. Постанова Верховної Ради України «Про направлення на повторне 

перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля» від 

08 липня 2022 року № 2380-IX. 

7. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про Національний реєстр викидів та перенесення 

забруднювачів» від 18 липня 2022 року № 2415-IX. 

8. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 

номером 112» від 15 серпня 2022 року№ 2509-IX. 

9. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного 

захисту» від 15 серпня 2022 року№ 2515-IX. 

10. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної 

екологічної оцінки» від 16 серпня 2022 року № 2522-IX. 
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11. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

використання та обігу піротехнічних виробів» від 16 серпня 2022 року № 2527-

IX. 

12. Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради 

України до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, Програми 

Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища, Європейського 

Парламенту, Європейської Комісії, парламентів та урядів держав-членів 

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, щодо утворення 

спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди, 

заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території 

України» від 20 вересня 2022 року № 2594-IX. 

13. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля 

(екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері 

довкілля» від 16 листопада 2022 року № 2768-IX. 

 

Усього: 13 

 

Законопроекти, які прийняті у першому читанні:  

 

1. Проект Закону про водовідведення стічних вод населених пунктів 

(реєстр. № 6478 від 28.11.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Прийнято у першому читанні 01 липня 2022 року. 

2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання та обігу піротехнічних виробів (реєстр. № 7438 від 

06.06.2022), внесений народними депутатами України Овчинниковою Ю.Ю., 

Криворучкіною О.В., Бондаренком О.В., Фельдманом О.Б. та іншими 

народними депутатами України. Прийнято у першому читанні 16 серпня 

2022 року. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан 

довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління 

у сфері довкілля (реєстр. № 7327 від 08.08.2022, доопрацьований), внесений 

народними депутатами України Бондаренком О.В. та іншими народними 

депутатами України. Прийнято у першому читанні 16 листопада 2022 року. 

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21163
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Усього: 3 

 

Законопроекти, які внесені на розгляд Верховної Ради України та 

розглянуті на засіданні Комітету: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 від 03.06.2021), внесений народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Третьяковою Г.М. та іншими народними 

депутатами України. 

4.  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., Морозом В.В. та Гнатенком В.С. 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання» щодо охорони тварин, занесених до 

Червоної книги України (реєстр. № 6314 від 18.11.2021), внесений народним 

депутатом України Кузьміних С.В. 

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

удосконалення процедури проведення екологічного аудиту (реєстр. № 6349 від 

25.11.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

7. Проект Закону про водовідведення стічних вод населених пунктів 

(реєстр. № 6478, друге читання). 

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

гідрометеорологічну діяльність» щодо вдосконалення провадження 

гідрометеорологічної діяльності в Україні (реєстр. № 6513 від 13.01.2022), 

внесений Кабінетом Міністрів України. 
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9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері розвитку водного 

господарства (реєстр. № 7346 від 03.05.2022), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо використання та обігу піротехнічних виробів (реєстр. № 7438, друге 

читання). 

11. Проект Закону про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією 

(реєстр. № 8037, друге читання). 

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

захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання (реєстр. № 8223 від 

23.11.2022), внесений Кабінетом Міністрів України. 

13. Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту 

України щодо матеріально-технічного забезпечення заходів у сфері цивільного 

захисту (реєстр. № 8257 від 01.12.2022), внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Мандзієм С.В., Прощуком Е.П., Короленко В.Ю., 

Фельдманом О.Б. та іншими народними депутатами України. 

 

Усього: 13 

 

Проекти Постанов, які внесені на розгляд Верховної Ради України та 

розглянуті на засіданні Комітету: 

 

1. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, Програми Організації 

Об’єднаних Націй з навколишнього середовища, Європейського Парламенту, 

Європейської Комісії, парламентів та урядів держав, які є членами Генеральної 

Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, щодо утворення спеціальної 

екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди, заподіяної 

внаслідок збройної агресії на території України (реєстр. № 7504 від 30.06.2022), 

внесений народним депутатом України Криворучкіною О.В., Корявченковим 

Ю.В., Бондаренком О. В. та іншими народними депутатами України. 

2. Проект Постанови про внесення змін до постанов Верховної Ради 

України «Про затвердження Положення про Національну комісію з 

радіаційного захисту населення України» та «Про затвердження Голови та 

складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України» (реєстр. 

№ 8004 від 06.09.2022), внесений народними депутатами України Копиленком 

О.Л. та Кривошеєвим І.С. 
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Усього: 2 

 

Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції: 

 

1. Проект Закону про приєднання України до Конвенції про 

транскордонний вплив промислових аварій (реєстр. № 0140 від 29.12.2021), 

внесений Президентом України Зеленським В.О. 

2. Проект Закону про ратифікацію Договору гарантії (Проект «Україна-

Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі 

(Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ 

«Укргідроенерго») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку та Договору гарантії (Проект «Україна-Підвищення стійкості 

енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення 

гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго») між 

Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє в якості 

виконання від імені Фонду чистих технологій (реєстр. № 0150 від 11.05.2022), 

внесений Президентом України Зеленським В.О. 

3. Проект Закону про ратифікацію Поправки та Другої поправки до 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті (реєстр. № 0154 від 25.05.2022), внесений Президентом України. 

4. Проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським 

Союзом про участь України у Програмі ЄС LIFE – Програмі дій з довкілля та 

клімату (реєстр. № 0167 від 07.09.2022), внесений Президентом України 

Зеленським В.О. 

5. Проект Закону про приєднання України до Угоди про заходи держави 

порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та 

нерегульованого рибальства (реєстр. № 0178 від 23.11.2022), внесений 

Президентом України Зеленським В.О. 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

волонтерську діяльність» (реєстр. № 5029 від 05.02.2021), внесений народним 

депутатом України Заремським М.В. 

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

та агрохімікати» щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок 

(реєстр № 5039, доопрацьований). 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стимулювання розвитку ресурсної бази низьковуглецевої енергетики 
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(реєстр. № 5390 від 16.04.2021), внесений народними депутатами України 

Семінським О.В., Горобцем О.С., та іншими народними депутатами України. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  

12. 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.  

13. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про виноград та 

виноградне вино» (реєстр. № 6010 від 08.09.2021), внесений народним 

депутатом України Салійчуком О.В., Крейденком В.В., Мазурашем Г.Г. та 

іншими народними депутатами України. 

14. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади у зв’язку зі зміною 

адміністративно-територіального устрою (реєстр. № 6282 від 04.11.2021), 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

15. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо посилення боротьби з тіньовим обігом пального 

(реєстр. № 6299 від 09.11.2021), внесений народними депутатами України 

Мовчаном О.В., Клочком А.А. та іншими народними депутатами України. 

16. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо адміністрування акцизного податку (реєстр. № 

6299-1 від 25.11.2021), внесений народними депутатами України Холодовим 

А.І., Гетманцевим Д.О. та Совою О.Г. 
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17. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо справляння екологічного податку при управлінні відходами (реєстр. № 

6345 від 24.11.2021), внесений народними депутатами України Бондаренком 

О.В. та Гетманцевим Д.О. 

18. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо стимулювання платників екологічного податку до здійснення 

природоохоронних заходів та збалансованості бюджетних надходжень 

(реєстр.№ 6345-1 від 09.12.2021), внесений народним депутатом України 

Ковальовим О.І. 

19. Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду» щодо приватизації квартир в 

багатоквартирних будинках комунальної форми власності, які розташовані на 

території Національного заповідника «Хортиця» та не відносяться до пам’яток 

культурної спадщини (реєстр. № 6351 від 25.11.2021), внесений народним 

депутатом України Шевченком Є.В. 

20. Проект Закону України про запобігання та протидію загрозам 

національній безпеці України у сфері громадянства (реєстр. № 6369-д від 

30.06.2022), внесений народними депутатами України Ткаченком М.М., Касаєм 

К.І., Кузнєцовим О.О. та іншими народними депутатами України. 

21. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо пом'якшення адміністративної 

відповідальності за порушення встановленого порядку переобладнання 

транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі або 

альтернативних видах рідкого і газового палива (реєстр. № 6379 від 02.12.2021), 

внесений народними депутатами України Медяником В.А., Припутнем Д.С. та 

іншими народними депутатами України.  

22. Проект Закону про економічний паспорт (реєстр. № 6394 від 

06.12.2021), внесений Президентом України Зеленським В.О. 

23. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо державних внесків до системи економічного паспорта (реєстр. № 6395 від 

06.12.2021), внесений Президентом України Зеленським В.О. 

24. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою розвитку авіації загального призначення, адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері 

цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного 

контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської 

діяльності у галузі цивільної авіації (реєстр. № 6405 від 08.12.2021), внесений 
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народними депутатами України Павловським П.І., Бондаренком О.В., 

Микишею Д.С. 

25. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо заходів, спрямованих на дерегуляцію господарської діяльності 

та адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 

сфері цивільної авіації, а також встановлення додаткових механізмів з метою 

здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації) (реєстр. № 

6405-1 від 22.12.2021), внесений народними депутатами України Безгіним 

В.Ю., Загоруйко А.Л., Нагаєвським А.С. та іншими. 

26. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження дозвільних процедур та контролю у сфері надання 

соціальних послуг (реєстр. № 6419 від 10.12.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

27. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дозвільну 

діяльність у сфері використання ядерної енергії» (реєстр. № 6425 від 

13.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

28. Проект Закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду (реєстр. № 6458 від 22.12.2021), 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

29. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України у зв'язку із 

запровадженням спеціального режиму господарської діяльності на території 

пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 6459 від 

22.12.2021), внесений народними депутатами України Рєпіною Е.А., 

Бондаренком О.В., Бакунцем П.А., Шаховим С.В. та іншими народними 

депутатами України.  

30. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори» для встановлення порядку 

використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 

наукових та навчальних цілях (реєстр. № 6470 від 24.12.2021), внесений 

народними депутатами України Совсун І.Р., Василенко Л.В., Железняк Я.І., 

Рудик К.О. 

31. Проект Закону про географічні зазначення спиртних напоїв (реєстр. № 

6480 від 28.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

32. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

сприяння розвитку промисловості та аеропортової інфраструктури (реєстр. № 

7036 від 09.02.2022), внесений народними депутатами України Янченко Г.І., 

Бондаренком О.В., Мандзієм С.В. та іншими народними депутатами України. 



14 
 

33. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо державної підтримки розвитку виробництва та переробки продукції 

тваринництва (реєстр. № 7072 від 18.02.2022), внесений народними депутатами 

України Богданцем А.В., Васильєвим І.С., Грищенко Т.М. та іншими 

народними депутатами України. 

34. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за злочини в умовах воєнного або 

надзвичайного стану (реєстр. № 7212 від 25.03.2022), внесений народними 

депутатами України Фрісом І.П., Третьяковою Г.М. та іншими народними 

депутатами України.  

35. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні порушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, 

зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану (реєстр. № 7212-1 від 

11.04.2022), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

Задорожним А.В., Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України.  

36. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пестициди 

та агрохімікати» щодо деяких питань ввезення на митну територію України та 

застосування пестицидів і агрохімікатів (реєстр № 7218 від 27.03.2022), 

внесений народним депутатом України Костюхом А.В. 

37. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

волонтерську діяльність» (щодо окремих питань соціального захисту осіб, які 

займаються волонтерською діяльністю) (реєстр. № 7291 від 15.04.2022), 

внесений народним депутатом України Ляшенко А.О. 

38. Проект Постанови про затвердження завдань Національної програми 

інформатизації на 2022-2024 роки (реєстр № 7298 від 19.04.2022), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

39. Проект Закону про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду 

життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України 

пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання 

обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної 

журналістської діяльності (реєстр. № 7353 від 05.05.2022), внесений народними 

депутатами України Фроловим П.В., Корнієнком О.С., Бондаренком О.В., 

Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України. 

40. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

волонтерську діяльність» щодо підтримки волонтерської діяльності (реєстр. № 

7363 від 10.05.2022), внесений народними депутатами України Третьяковою 
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Г.М., Бондаренком О.В., Бакумовим О.С. та іншими народними депутатами 

України. 

41. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови 

територій (реєстр. № 7398 від 22.05.2022), внесений народними депутатами 

України Шуляк О.О., Якименком П.В. та іншими народними депутатами 

України. 

42. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 

деяких інших законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час 

воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 7433 від 03.06.2022), внесений народним депутатом України 

Гетманцевим Д.О. 

43. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо користування водними ресурсами 

протягом дії воєнного стану в Україні (реєстр. № 7440 від 07.06.2022), внесений 

народними депутатами України Аллахвердієвою І.В., Арахамією Д.Г., 

Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України. 

44. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення тиші в населених пунктах і громадських місцях та за використання 

піротехнічних засобів у період дії воєнного стану (реєстр. № 7446 від 

08.06.2022), внесений народними депутатами України Фединою С.Р., Фріз І.В., 

Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України. 

45. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері виробництва, зберігання, перевезення, 

торгівлі та використання піротехнічних виробів (реєстр. № 7446-1 від 

21.06.2022), внесений народними депутатами України Овчинниковою Ю.Ю., 

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Мандзієм С.В., Василенко Л.В., 

Матусевичем О.Б., Шаховим С.В., Прощуком Е.П., Фельдманом О.Б. та іншими 

народними депутатами України. 

46. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів 

України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного 

стану та економічного відновлення держави (реєстр. № 7451 від 09.06.2022), 

внесений народними депутатами України Мовчаном О.В., Клочком А.А. та 

іншими народними депутатами України. 
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47. Проект Закону про внесення змін до статті 114² Кримінального кодексу 

України (щодо удосконалення відповідальності за несанкціоноване поширення 

інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану) (реєстр. № 7455 від 

10.06.2022), внесений народними депутатами України Федієнком О.П., 

Ватрасом В.А. та іншими народними депутатами України. 

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

захисту державного кордону України (реєстр. № 7475 від 19.06.2022), внесений 

народними депутатами України Здебським Ю.В., Ватрасем В.А., Захарченком 

В.В. та іншими народними депутатами України. 

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

захисту державного кордону України (реєстр. № 7475 від 15.08.2022, 

доопрацьований), внесений народним депутатом України Завітневичем О.М. та 

іншими народними депутатами України. 

50. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, основним видом 

діяльності яких є виробництво, транспортування та/або постачання теплової 

енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення (реєстр. № 7483 від 22.06.2022), внесений народним депутатом 

України Каптєловим Р.В. 

51. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, основним видом 

діяльності яких є виробництво, транспортування та/або постачання теплової 

енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення (реєстр. № 7483-1 від 27.06.2022, альтернативний), внесений 

народним депутатом України Чорним Д.С. 

52. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з 

використанням механізму державно-приватного партнерства для 

пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових 

об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України (реєстр. 

№ 7508 від 01.07.2022), внесений народним депутатом України Янченко Г. І. та 

іншими народними депутатами України. 

53. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо недопущення створення державного унітарного 

комерційного підприємства «Ліси України» та руйнування лісової галузі в 

Україні (реєстр. № 7517 від 04.07.2022), внесений народними депутатами 
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України Фрісом І.П., Матусевичем О.Б., Бакунцем П.А., Прощуком Е.П., 

Манзієм С.В. та іншими народними депутатами України. 

54. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та 

реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки (реєстр. № 7532 від 

07.07.2022), внесений народними депутатами України Фрісом І.П., Гайду О.В., 

Нагаєвським А.С. 

55. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування деяких операцій з нафтопродуктами (реєстр. № 7536 від 

08.07.2022), внесений народним депутатом України Мовчаном О.В. 

56. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо порушень законодавства у сфері цивільного захисту, вчинених в 

умовах воєнного стану (реєстр. № 7546 від 11.07.2022), внесений народним 

депутатом України Кузьміних С.В. 

57. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, 

збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері 

аквакультури (реєстр. № 7616 від 29.07.2022), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

58. Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про 

критичну інфраструктуру» щодо поводження з побутовими відходами (реєстр. 

№ 7621 від 01.08.2022), внесений Кабінетом Міністрів України. 

59. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо створення державного фонду розвитку рибного господарства (реєстр. № 

7641 від 08.08.2022), внесений народними депутатами України Чорноморовим 

А.О., Грищенко Т.М., Шол М.В. та іншими народними депутатами України. 

60. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

внутрішній водний транспорт» щодо судноплавства під час введення воєнного 

або надзвичайного стану (реєстр. № 7651 від 09.08.2022), внесений народним 

депутатом України Крейденком В.В. 

61. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (реєстр. № 7689 від 

22.08.2022), внесений Кабінетом Міністрів України. 

62. Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік (реєстр. № 

8000 від 14.09.2022), внесений Кабінетом Міністрів України. 

63. Проект Закону про спеціальний правовий режим господарської та 

інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» 

(реєстр. № 8010 від 08.09.2022), внесений народними депутатами України 
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Гривком С.Д., Зубом В.О., Семінським О.В. та іншими  народними депутатами 

України.  

64. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо актуалізації та удосконалення деяких положень (реєстр. № 8035 від 

14.09.2022), внесений Кабінетом Міністрів України. 

65. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» щодо державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників (реєстр. № 8051 від 19.09.2022), 

внесений народними депутатами України Гайду О.В., Чорноморовим А.О., 

Нікітіною М.В. та іншими народними депутатами України. 

66. Проект Закону про прискорений перегляд інструментів державного 

регулювання господарської діяльності (реєстр. № 8058 від 19.09.2022), 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

67. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо врегулювання процедури відновлення будівель 

і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій (реєстр. № 8072 від 23.09.2022), 

внесений народними депутатами України Плачковою Т.М., Гнатенком В.С., 

Бурмічем А.П. та Яковенком Є.Г. 

68. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо належного 

відзначення внеску захисників і захисниць України у забезпечення оборони 

України, захист безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України (реєстр. № 8090 від 30.09.2022), 

внесений народними депутатами України Рудиком С.Я., Батенком Т.І., 

Дубневичем Я.В. та іншими народними депутатами України. 

69. Проект Закону про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного 

господарства (реєстр. № 8119 від 10.10.2022), внесений народними депутатами 

України Гайду О.В., Чорноморовим А.О., Шол М.В. та іншими народними 

депутатами України. 

70. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (реєстр. 

№ 8138 від 19.10.2022), внесений Кабінетом Міністрів України. 

71. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

постачання морських пошуково-рятувальних суден, оснащення і обладнання 

для проведення операцій з пошуку і рятування людей на морі відповідно до 

міжнародних договорів України (реєстр. № 8139 від 19.10.2022), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 
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72. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

постачання морських пошуково-рятувальних суден, оснащення і обладнання 

для проведення операцій з пошуку і рятування людей на морі відповідно до 

міжнародних договорів України (реєстр. № 8139-1 від 24.10.2022), внесений 

народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Совою О.Г. 

73. Проект Закону про внесення змін до статті 282 Митного кодексу 

України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі 

відповідно до міжнародних договорів України (реєстр. № 8139-2 від 

03.11.2022), внесений народними депутатами України Бондарем В.В. та 

Мотовиловцем А.В. 

74. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення державного регулювання у сферах забезпечення 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної 

медицини та благополуччя тварин, а також державного контролю у зазначених 

сферах (реєстр. № 8145 від 21.10.2022), внесений народними депутатами 

України Нікітіною М.В., Чайківським І.А., Чернявським С.М. та іншими 

народними депутатами України. 

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

удосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну 

медицину та благополуччя тварин (реєстр. № 8150 від 24.10.2022), внесений 

народними депутатами України Гайду О.В., Салійчуком О.В., Торохтієм Б.Г. та 

іншими народними депутатами України. 

76. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

приведення його у відповідність із Законом України «Про страхування» (реєстр. 

№ 8170 від 01.11.2022), внесений Кабінетом Міністрів України. 

77. Проект Закону про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу 

України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі 

відповідно до міжнародних договорів України (реєстр. № 8176 від 03.11.2022), 

внесений народними депутатами України Бондарем В.В., Мотовиловцем А.В. 

78. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» щодо особливостей призначення та звільнення 

керівників установ, підприємств і організацій центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (реєстр. № 

8261 від 05.12.2022), внесений народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Мандзієм С.В., Шуляк О.О. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Усього: 78 



20 
 
 

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:  

25 січня 2022 року робоча зустріч Голови Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування Бондаренка О.В. з представниками 

Посольства Французької Республіки в Україні. 

Робоча зустріч Голови Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Олега Бондаренка з представниками Посольства 

Французької Республіки в Україні на чолі із Александром Горбачевим, 

Радником з питань ядерної політики Регіональної економічної служби в країнах 

СНД, відбулась за участі народного депутата України, голови підкомітету з 

питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Ігоря Кривошеєва, 

Заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа 

Шахматенко, Голови Державного агентства України з управління зоною 

відчуження Євгена Крамаренка, керівника секретаріату Комітету Михайла 

Борисюка з метою обговорення перспектив двостороннього співробітництва 

між Францією та Україною з питань подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи.  

Голова Комітету поінформував, що Комітет тримає на контролі питання 

виконання заходів Загальнодержавної програми щодо зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему та її фінансове забезпечення. Черговий етап цієї 

Загальнодержавної програми зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради 

України.  

Учасники зустрічі обговорили створення Радою директорів ЄБРР нового 

Рахунку міжнародного співробітництва з питань Чорнобиля (новий донорський 

фонд), призначенням якого є подолання викликів, які ще залишаються в 

Чорнобильській зоні, та забезпечення належного використання результатів, 

досягнутих у рамках роботи Чорнобильського фонду «Укриття» (новий 

безпечний конфайнмент) та Рахунку ядерної безпеки (сховище відпрацьованого 

ядерного палива та завод з переробки рідких радіоактивних відходів).  

 

31 березня 2022 року відбулася зустріч Голови Комітету Бондаренка О.В. 

та керівництва Міндовкілля з комісаром Європейської Комісії з питань 
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навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом та 

представниками Європейської Комісії. 

Під час зустрічі обговорили питання щодо підключення України до 

програми ЄС із захисту довкілля LIFE, у рамках якої вже 30 років фінансуються 

різні природоохоронні проекти. У рамках конструктивного діалогу Бондаренко 

О.В. звернув увагу європейських партнерів на питання ініціювання перегляду 

деяких європейських директив та міжнародних конвенцій, враховуючи воєнний 

досвід України і роботу Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.  

 

14 квітня 2022 року Голова Комітету Бондаренко О.В. разом з головою 

підкомітету з питань цивільного захисту населення Мандзієм С.В. взяли участь 

у розширеній нараді Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС). 

Після нагородження працівників ДСНС та розгляду поточних питань 

діяльності ДСНС і його територіальних органів, були розглянуті питання 

спільної законотворчої роботи задля врегулювання питань, які виникають в 

сфері цивільного захисту під час воєнного стану та задля підвищення рівня 

соціального забезпечення працівників ДСНС. 

 

15 квітня 2022 року Голова Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Бондаренко О.В. та Директор Департаменту ядерної 

безпеки ЄБРР Бальтазар Ліндауер провели онлайн нараду із підготовки до 

засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для 

Чорнобиля. 

 

27 квітня 2022 року представники Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування взяли участь у сьомій Міжнародній 

конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та 

відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2022 (відео конференція). 

Під час конференції розглянули проблеми та перспективи, а також 

підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження 

співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об’єктів ядерної 

енергетики та поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим 

ядерним паливом. Обговорили терористичні дії російських окупантів, пов’язані 

із обстрілом і захватом ядерних об’єктів на Чорнобильській і Запорізькій АЕС, 

бомбардуванням дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів» у м. 

Харкові. 
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29 квітня 2022 року Голова Комітету Бондаренко О.В. разом з першим 

заступником Міністра внутрішніх справ Єніним Є.В., головою ДСНС Круком 

С.І. перебували з робочим візитом на Рівненщині. У робочій поїздці взяли 

участь народні депутати – члени Комітету Мандзій С.В., Прощук Е.П. 

Під час візиту взяли участь у відкритті оновленого оперативно-

координаційного Центру Головного управління ДСНС на Рівненщині. 

Створення та функціонування таких Центрів має величезне значення, адже вони 

поєднують в собі декілька функцій: моніторинг, збирання, обробка та 

узагальнення інформації про обстановку в зоні виникнення надзвичайної 

ситуації, пожежі або небезпечної події, оперативне реагування та попередження 

виникнення пожеж в природніх екосистемах, забезпечення громадської безпеки 

та вчасного надання екстреної медичної допомоги громадянам. 

Після відвідання центру відбулося вручення нагород та пам'ятних 

подарунків особовому складу ДСНС і Національної поліції Рівненської області 

та робоча нарада з питань внесення змін до законодавства у сфері цивільного 

захисту та підвищення відповідальності за порушення вимог протипожежної 

безпеки. 

 

18 травня 2022 року Голова Комітету Бондаренко О.В взяв участь у 

зустрічах в рамках офіційного візиту Міністра клімату та навколишнього 

середовища Республіки Польщі А. Мóсква до Києва. 

Пані Анна разом з іншими членами делегації відвідала Козаровичі, 

Бородянку, Бучу та Мощун, щоб на власні очі побачити ті руйнування та 

оцінити екологічну шкоду, спричинену військовими діями окупаційних військ.  

Польща є нашим партнером, який надає чи не найбільшу допомогу по 

різним напрямкам з перших тижнів цинічного російського вторгнення на 

територію України. Це стосується й надання допомоги нашій державі у сфері 

захисту довкілля у воєнний та післявоєнний періоди. Підтримка з боку 

Республіки Польщі є надзвичайно важливою для нас. Дана зустріч є початком 

довготривалого і плідного співробітництва, яке забезпечить обмін досвідом на 

рівні Комітетів Парламентів, Міністерств та інших державних агенцій обох 

країн у сфері захисту довкілля. 

 

30 травня 2022 року на запрошення Міністра внутрішніх справ України 

Монастирського Д.А. та Голови ДСНС Крука С.І. разом з народними 

депутатами, членами Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Якименком П.В. та Мандзієм С.В., Голова Комітету 



23 
 

Бондаренко О.В. взяв участь у робочій зустрічі з Міністром закордонних справ 

Франції Катрін Колонною, яка перебувала в Україні з офіційним візитом. 

У рамках зустрічі на базі 25-ої пожежно-рятувальної частини Києва для 

співробітників ДСНС в місті Києві було передано 13 спеціалізованих машин. 

Технічна підтримка є важливою для України, адже велика кількість рятувальної 

техніки було ушкоджено російськими фашистами під час повномасштабного 

вторгнення. Дана техніка необхідна для виконання невідкладних заходів із 

ліквідації наслідків завалів житлових будинків, пожеж, евакуації людей та 

інших пошуково-рятувальних заходів. 

 

9 червня 2022 року Голова Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування, народний депутат України 

Бондаренко О.В. разом з Міністром внутрішніх справ Монастирським Д.А., 

першим заступником Міністра Єніним Є.В. та Головою ДСНС Круком С.І. 

зустрівся з Європейським Комісаром з управління кризовими ситуаціями 

Янезом Ленарчичем та членами Кабінету Європейської Комісії. 

Темою обговорення стала допомога світової спільноти у діяльності 

ДСНС, теперішній стан безпеки в Україні та про підтримку з боку наших 

європейських партнерів в питаннях гуманітарного розмінування української 

території. Мінування територій має значний негативний екологічний вплив на 

навколишнє природнє середовище. Вибухи мін призводять до істотного 

хімічного забруднення ґрунтів важкими металами. Також розрив 

вибухонебезпечних речовин призводить до виникнення лісових пожеж. Під час 

обговорення проблем учасники зустрічі погодилися, що міжнародний досвід, 

технічна та гуманітарна підтримка значно прискорять процес розмінування 

українських територій. 

 

23 червня 2022 року відбулася робоча зустріч Голови Комітету 

Бондаренка О.В. разом з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів 

України Стрільцем Р.О. і комісаром Європейської Комісії з питань 

навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом в 

Україні. 

Робочу зустріч розпочали з відвідування лабораторії моніторингу вод 

Північного регіону. Наразі це одна із 4-х найкращих лабораторій, які 

побудовані відповідно до європейських стандартів. Дана лабораторія 

укомплектована сучасним обладнанням. На закупівлю лабораторного 

обладнання та витратних матеріалів Європейський Союз спрямував кошти у 

розмірі близько 400 тис. євро. 
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28-29 червня 2022 року відбулася участь Голови Комітету Бондаренка 

О.В. у сьомому Європейського форуму цивільного захисту, який був 

присвячений обговоренню стратегічного бачення політики ЄС у сфері 

цивільного захисту, а також реагування на виклики в Україні (м. Брюссель, 

Королівство Бельгія). 

На одному із практичних семінарів форуму обговорювалося питання 

координації дій для потреб Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, 

передусім з точки зору операційної взаємодії. Також обговорювалися наслідки 

російського повномасштабного вторгнення в Україну і потреб нашої держави в 

контексті формування практичних аспектів надання гуманітарної допомоги 

Україні. 

 

8 серпня 2022 року Голова Комітету Бондаренко О.В. та народний 

депутат, голова підкомітету Прощук Е.П. провели робочу зустріч з особовим 

складом Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області на чолі з 

Чернецьким В.В. 

Під час робочої зустрічі ознайомилися з діяльністю рятувальних загонів 

ДСНС, які в Івано-Франківській області, зокрема, представлені гірським 

пошуково-рятувальним відділенням з новітнім обладнанням для рятування на 

хребтах Карпат, яке включає до себе систему GPS-навігації та мобільний 

застосунок для туристів «Порятунок у горах», відділенням хіміко-біологічного 

захисту, водолазним відділенням, кінологічним відділенням, працівники якого 

пройшли курс підготовки за новітнім методом Arcón у місті Албуфейра, 

Португалія. Поспілкувалися з саперами піротехнічного відділення, які 

поділилися досвідом гуманітарного розмінування в областях України, які були 

звільнені від окупації російських загарбників. Також було обговорено на 

зустрічі питання нагальності прийняття законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та 

добровільної пожежної охорони (реєстр. № 7557). 

 

28 та 29 вересня 2022 року Голова Комітету з питань екологічної політики 

та природокористування Бондаренко О.В. перебував з робочим візитом на 

території Житомирської області та взяв участь у засіданні колегії Державного 

агентства лісових ресурсів.  

Основними темами на засіданні колегії були обговорення напрямів роботи 

та розвиток лісового господарства України, зокрема в умовах воєнного стану. 
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Під час робочого візиту Житомирським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства була представлена робота нової телевізійної 

системи відеонагляду за лісами, так зване «Око лісу». Серед іншого обговорили 

питання успішного проходження опалювального сезону та шляхи забезпечення 

цього процесу, зокрема через запуск інтернет-магазину «ДроваЄ». Не менш 

важливим питанням стало і питання адаптації до роботи в умовах воєнного часу 

на прикладі сховища (протирадіаційного укриття) як засобу колективного 

захисту. 

 

29 вересня 2022 року представники Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування взяли участь в засіданні Спільного комітету 

«Україна – Європейський банк реконструкції та розвитку» під головуванням – 

Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України Ольги Стефанішиної та Віце-президента з питань політики і 

партнерства Європейського банку реконструкції та розвитку Марка Боумана з 

метою обговорення низки питань стосовно актуального стану зони відчуження 

та майданчику Чорнобильської АЕС, а також подальшої роботи Рахунку 

міжнародного співтовариства для Чорнобиля (РМСЧ). 

Сторони відзначили необхідність переорієнтування заходів, що були 

заплановані в рамках діяльності РМСЧ, оскільки наразі виникли більш нагальні 

завдання, пов’язані з необхідністю відновлення безпечних умов для подальшої 

діяльності після окупації об’єктів зони відчуження російськими військами.  

Представники Державного агентства України з управління зоною 

відчуження поінформували про напрями відновлення діяльності і розвитку зони 

відчуження внаслідок російського вторгнення та окупації, спрямовані на 

підвищення рівня радіаційної безпеки зони відчуження, населення України та 

Європи, включаючи виключно використання міжнародної технічної допомоги 

у вигляді грантів, а також безповоротної фінансової допомоги міжнародних 

організацій, що зменшить навантаження на державний бюджет України, 

надасть можливість повноцінно відновити роботу підприємств, що належать до 

сфери управління ДАЗВ, відновити контрольованість безпеки, а також 

зменшити першочергові ризики при поводженні з радіоактивними відходами та 

відпрацьованим ядерним паливом, і стати міжнародним науково-дослідним 

осередком знань та рішень, що спрятиме підвищенню рівня безпеки АЕС, а 

також ефективності і надійності. 
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18 жовтня 2022 року представники Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування взяли участь у засіданні Асамблеї вкладників 

Рахунку ядерної безпеки у режимі відеоконференції. 

Учасники заходу відзначили вагомий прогрес у забезпеченні ядерної та 

радіаційної безпеки ядерних об’єктів України, яка виникла у зв’язку із 

вторгненням 24 лютого 2022 року російських окупаційних військ на територію 

України, зокрема, на територію зони відчуження та на майданчик 

Чорнобильської АЕС, взявши у заручники експлуатаційний та охоронний 

персонал, в тому числі й у відновленні роботи системи безпечного моніторингу 

МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС та системи радіаційного моніторингу зони 

відчуження. Також обговорили можливі варіанти вирішення комерційних 

питань за проектами міжнародної технічної допомоги та запропонували 

продовжити роботу Рахунку ядерної безпеки. 

 

10 листопада 2022 року Голова Комітету з питань екологічної політики 

та природокористування Бондаренко О.В. взяв участь у засіданні Асамблеї 

вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (режим 

відеоконференції). 

Учасники заходу зазначили про необхідність зосередитися на 

відновлювальних роботах в зоні відчуження та першочергових напрямках, 

пов'язаних з необхідністю відновлення безпечних умов для подальшої 

діяльності об'єктів зони відчуження, яка виникла у зв’язку із вторгненням 24 

лютого 2022 року російських окупаційних військ на територію України, 

зокрема, на територію зони відчуження та на майданчик Чорнобильської АЕС, 

взявши у заручники експлуатаційний та охоронний персонал. 

В ході обговорення учасниками засідання була приділена особлива увага 

відновленню протипожежної безпеки, матеріальна база якої зазнала самих 

великих втрат. 

Учасники заходу відмітили важливість уникнення дублювання проектів 

міжнародної технічної допомоги з метою більшої ефективності виконання 

заходів з подолання наслідків окупації об’єктів зони відчуження російськими 

військами. Також відмітили, що важливість роботи фонду РМСЧ зросла у 

зв’язку із вторгненням російських окупаційних військ на територію зони 

відчуження та на майданчик Чорнобильської АЕС. 

 

05 грудня 2022 року проведено узгоджувальну нараду з представниками 

Міністерства розвитку громад та територій України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
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щодо виключення спірних норм із тексту законопроекту про водовідведення 

стічних вод населених пунктів (реєстр. № 6478), підготовлений до розгляду у 

другому читанні. 

 

З 15 по 17 грудня 2022 року Голова Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування Бондаренко О.В. та голова підкомітету з 

питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об’єктів 

природно-заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до 

положень права Європейського Союзу  Овчинникова Ю.Ю. взяли участь у 

засіданні Робочої групи щодо глобальної програми у сфері біорізноманіття на 

період після 2020 року (WG2020-5), П’ятнадцятої наради Конференції Сторін 

Конвенції про біорізноманітття (COP 15) та одночасні зустрічі Сторін 

Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біорізноманіття 

(CP-MOP 10) та Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та 

справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до 

Конвенції про біологічне різноманіття (NP MOP 4) (м. Монреаль, Канада). 

В рамках світовій конференції COP-15 UN Biodiversity Conference 2022 

обговорювали зміни клімату та питання збереження біорізноманіття, 

інтеграцію біорізноманіття у всі політики країн світу, вплив війни на 

біорізноманіття та зелене відновлення 🇺🇦🇨🇦. 
 

Усього: 18 

 

Комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо: 

 

1. Круглий стіл на тему: «Про обмеження виробництва та обігу 

пластикової продукції одноразового використання на території України» (17 

лютого 2022 року у режимі відеоконференції, м. Київ). 

2. Круглий стіл стосовно обговорення подальших дії України в рамках 

Програми LIFE за участі Комісара ЄС з питань навколишнього середовища, 

океанів та рибальства Віргініюса Сінкявічюса та народних депутатів України – 

членів комітетів Верховної Ради України (24 червня 2022 року, конференц-зала 

Верховної Ради України, вул. Грушевського, 5). 

3. Слухання у Комітеті на тему: «Вплив воєнних дій на довкілля в 

Україні та його відновлення до природного стану» (10 листопада 2022 року у 

режимі відеоконференції, м. Київ). 

 

Усього: 3 
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Питання, які розглянуті на засіданнях Комітету в порядку контролю 

за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень: 

 

1. Про пропозиції до проекту порядку денного наступної – сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (1 лютого – 22 липня 2022 року). 

Рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/7. 

2. Про лист Рахункової палати щодо Звіту про результати аудиту 

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині 

контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до державного 

бюджету рентної плати за спеціальне використання води. Рішення Комітету від 

19.01.2022 № 110/8. 

3. Про лист Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки 

щодо пропозиції визначити Комітет з питань екологічної політики та 

природокористування головним з підготовки та попереднього розгляду 

законопроектів №№ 5609, 5609-1. Рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/9. 

4. Про лист народного депутата України Василенко Л.В. про стан 

виконання рекомендацій круглого столу на тему: «Чи готова Україна до зміни 

клімату: роль парламенту», схвалених Рішенням Комітету від 04.11.2020 № 

51/9. Рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/10. 

5. Інформація про стан опрацювання законопроектів, зазначених 

заступником голови Комітету Маріковським О.В. на засіданні Комітету у 

грудні 2021 року. Протокольне рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/11. 

6. Про лист Державного агентства України з управління зоною 

відчуження щодо складу колегії. Протокольне рішення Комітету від 19.01.2022 

№ 110/12. 

7. Про лист народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. з приводу 

звернення ГО «Українська природоохоронна група» щодо трактування 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру пункту 

24 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Протокольне 

рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/13. 

8. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з 

радіаційного захисту населення України. Рішення Комітету від 19.01.2022 № 

110/14. 

9. Про склад колегії Державного агентство лісових ресурсів України. 

Протокольне рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/15. 
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10. Про формування персонального складу консультативно-дорадчих 

органів (колегій) у центральних органах виконавчої влади. Рішення Комітету 

від 26.01.2022 № 111/8. 

11. Про звернення Державного агентства України з управління зоною 

відчуження щодо погодження спрямування коштів Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами на 2022 рік. Рішення Комітету від 

26.01.2022 № 111/9. 

12. Про лист Міндовкілля щодо планованої діяльності ТОВ «Біляївський 

збагачувальний комбінат». Рішення Комітету від 09.02.2022 № 113/6. 

13. Щодо проведення Слухань у Комітеті з питань вільного доступу до 

інформації про стан довкілля та захисту прав на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля. Рішення Комітету від 09.02.2022 № 113/7. 

14. Про інформацію Голови Державного агентства лісових ресурсів 

України про результати діяльності за 2021 рік та план роботи на 2022 рік. 

Рішення Комітету від 16.02.2022 № 114/4. 

15. Про лист Державного агентства водних ресурсів України щодо 

включення народних депутатів України до складу колегії. Рішення Комітету від 

16.02.2022 № 114/5. 

16. Про звернення Державного агентства України з управління зоною 

відчуження щодо погодження спрямування коштів Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами на 2022 рік. Рішення Комітету від 

16.02.2022 № 114/7. 

17. Про звернення до Комітету з питань економічного розвитку щодо 

прискорення розгляду законопроекту про внесення змін до Закону України 

«Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо 

відновлення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства 

суб'єктами господарювання на території проведення антитерористичної 

операції (реєстр. № 2764 від 16.01.2020), внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Шаховим С.В., Якименком П.В. Рішення Комітету 

від 16.02.2022 № 114/8. 

18. Про лист Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-

Людина» щодо створення робочої групи з напрацювання проекту плану дій на 

виконання рекомендацій наради сторін Орхуської конвенції. Рішення Комітету 

від 23.02.2022 № 115/5. 

19. Про лист народного депутата України Кривошеєва І.С. щодо 

проведення круглого столу на тему: «Про правовий режим територій, що 

зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: 

використання земель, будівництво об’єктів інфраструктури, роль місцевого 
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самоврядування в умовах децентралізації». Рішення Комітету від 23.02.2022 № 

115/7. 

20. Про лист народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. щодо 

створення Спільної робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування і Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій по удосконаленню системи 

екологічної освіти в Україні. Рішення Комітету від 23.02.2022 № 115/8. 

21. Про реформування лісового господарства. Рішення Комітету від 

23.02.2022 № 115/10. 

22. Доповідь Міністерства екології та природних ресурсів України та 

голів центральних органів виконавчої влади відповідно до предметів відання 

Комітету з питань поточного стану справ за відповідними напрямками. Рішення 

Комітету від 08.03.2022 № 116/1. 

23. Про звернення до міжнародних організацій, парламентів інших країн 

та екологічної спільноти світу щодо агресії Російської Федерації. Рішення 

Комітету від 08.03.2022 № 116/2. 

24. Подання про призначення Стрільця Р.О. на посаду Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України (реєстр. № 6653/0/2-22 від 14.04.2022), 

внесене Кабінетом Міністрів України. Рішення Комітету від 14.04.2022 № 

119/1. 

25. Щодо екологічної загрози компонентам навколишнього природного 

середовища та сільськогосподарському виробництву в Україні від мінування 

природних та агроландшафтів. Рішення Комітету від 20.04.2022 № 121/4. 

26. Про наміри приєднання державних спеціалізованих підприємств 

«Чорнобильська АЕС» (ЧАЕС) та «Центральне підприємство з поводження з 

радіоактивними відходами» (ЦППРВ) до ДП «НАЕК «Енергоатом». Рішення 

Комітету від 20 квітня 2022 року № 121/5. 

27. Щодо проведення виїзного засідання Комітету до зони відчуження 

та ДСП «Чорнобильська АЕС». Рішення Комітету від 20.04.2022 № 121/6. 

28. Про лист Першого заступника Голови Верховної Ради України 

Корнієнка О.С. від 19.04.2022 № 7д9/5-2022/65843. Рішення Комітету від 

28.04.2022 № 122/4. 

29. Про лист народного депутата України Прощука Е.П. стосовно 

обговорення питання щодо стану і наявності питної та технічної води на 

територіях, на яких велись активні бойові дії з 24 лютого 2022 року. Рішення 

Комітету від 18.05.2022 № 124/5. 

30. Про лист Міндовкілля щодо періодичного звітування перед 

Комітетом. Рішення Комітету від 18.05.2022 № 124/6. 
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31. Про лист народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. 

стосовно звернення ГО «Українська природоохоронна група». Рішення 

Комітету від 18.05.2022 № 124/7. 

32. Про схвалення рекомендацій Комітету щодо питання: «Інформація 

Голови Державного агентства лісових ресурсів України про результати 

діяльності за 2021 рік та план роботи на 2022 рік». Рішення Комітету від 

26.05.2022 № 125/7. 

33. Про лист народного депутата України Криворучкіної О.В. щодо 

створення Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування. Рішення Комітету від 26.05.2022 

№ 125/8. 

34. Про лист народного депутата України Криворучкіної О.В. щодо 

ознайомлення депутатів України з роботою Оперативного штабу, створеного 

наказом Держекоінспекції від 01.03.2022 № 73, та Робочої групи при ньому. 

Рішення Комітету від 26.05.2022 № 125/9. 

35. Про лист народного депутата України Криворучкіної О.В. щодо 

створення експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування та положення про неї. Рішення 

Комітету від 08.06.2022 № 126/3. 

36. Про лист народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. щодо 

проведення Комітетських слухань (онлайн) на тему «Вплив воєнних дій на 

довкілля в Україні та його відновлення до природного стану». Рішення 

Комітету від 08.06.2022 № 126/4. 

37. Презентація оновленої довкілевої стратегії діяльності Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України. Засідання Комітету від 

22.06.2022. 

38. Про лист Рахункової палати про результати аудиту ефективності 

виконання повноважень державними органами щодо повноти нарахування і 

контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування 

надрами та коштів від продажу таких дозволів. Рішення Комітету від 06.07.2022 

№ 129/6. 

39. Про інформацію щодо плану заходів з реалізації Стратегії 

біобезпеки та біологічного захисту на 2022-2025 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 р. № 573-р. Рішення 

Комітету від 28.07.2022 № 132/5. 

40. Про 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. щодо 
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звернення Всеукраїнської спілки громадських організацій «Асоціація 

зоозахисних організацій України». Рішення Комітету від 28.07.2022 № 132/6. 

41. Про 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., щодо 

офіційної заяви Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування щодо встановлення санкцій на імпорт 

російської деревини та продуктів з неї, риби та морепродуктів, а також 

недопустимості діяльності на території Російської Федерації систем 

міжнародної екологічної сертифікації. Рішення Комітету від 11.08.2022 № 

133/7. 

42. Про лист народного депутата України Задорожного М.М. щодо 

звернення громадянина Колодяжного О.Б. стосовно внесення змін до актів 

законодавства щодо використання порубкових решток у господарській 

діяльності та встановлення заборони на їх спалювання. Рішення Комітету від 

25.08.2022 № 134/6. 

43. Інформація голів підкомітетів стосовно стану розгляду 

законопроектів євроінтеграційного спрямування. Рішення Комітету від 

25.08.2022 № 134/7. 

44. Про підкомітет з питань адаптації законодавства України до 

положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-

правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Рішення 

Комітету від 27.08.2022 № 135/3. 

45. Інформація голови підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів 

тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-

заповідного фонду Овчинникової Ю.Ю. стосовно стану розгляду 

законопроектів євроінтеграційного спрямування. Рішення Комітету від 

05.09.2022 № 136/6. 

46. Про зміни до Плану роботи Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування на період восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. Рішення Комітету від 13.09.2022 № 137/6. 

47. Щодо зауважень Головного юридичного управління до проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного 

захисту (реєстр. № 6230, друге читання). Рішення Комітету від 19.09.2022 № 

138/1. 

48. Про доповнення предметів відання підкомітету з питань лісових 

ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об’єктів природно-
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заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до положень 

права Європейського Союзу. Рішення Комітету від 19.09.2022 № 138/4. 

49. Інформація щодо створення державного спеціалізованого 

господарського підприємства «Ліси України». Рішення Комітету від 19.09.2022 

№ 138/5. 

50. Інформація щодо створення державного спеціалізованого 

господарського підприємства «Ліси України». Рішення Комітету від 28.09.2022 

№ 139/3. 

51. Про лист Рахункової палати щодо Звіту про результати аналізу стану 

повноти нарахування та своєчасності надходження екологічного податку, який 

справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення. Рішення Комітету від 12.10.2022 № 

140/5. 

52. Інформація про зміни у персональному складі Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування та пропозиції щодо змін у складі 

підкомітетів Комітету. Рішення Комітету від 12.10.2022 № 140/6. 

53. Про персональний склад підкомітетів. Рішення Комітету від 

26.10.2022 № 141/2. 

54. Про Рішення Рахункової палати від 30.08.2022 року № 18-2 щодо 

розгляду Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів із 

зменшення обсягів викидів парникових газів. Рішення Комітету від 26.10.2022 

№ 141/6. 

55. Щодо Звіту про діяльність Національної комісії з радіаційного захисту 

населення України у 2021 році. Рішення Комітету від 09.11.2022 № 142/3. 

56. Про лист народного депутата України Прощука Е.П. до листа 

Держлісагентства з пропозиціями щодо внесення змін до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Рішення Комітету від 09.11.2022 № 142/6. 

57. Презентація основних завдань та напрямів діяльності відділу з питань 

економічного розвитку та фінансової політики Дослідницької служби 

Верховної Ради України. Рішення Комітету від 09.11.2022 № 142/7. 

58. Щодо Національної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2021 році. Рішення Комітету від 30.11.2022 № 145/6. 

59. Про персональний склад підкомітету з питань охорони і 

раціонального використання надр. Рішення Комітету від 30.11.2022 № 145/7. 

60. Про пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого 

врегулювання, до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради 

України на 2023 рік відповідно до предметів відання Комітету з питань 
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екологічної політики та природокористування. Рішення Комітету від 07.12.2022 

№ 146/5. 

61. Про лист народного депутата України Кривошеєва І.С. стосовно 

звернення колективу Ужанського національного природного парку щодо 

внутрішньої ситуації, яка склалася через колишнє керівництво НПП. Рішення 

Комітету від 07.12.2022 № 146/6. 

62. Щодо проектів законів про інтегроване запобігання та контроль 

промислового забруднення (реєстр. № 6004 від 07.09.2021), внесений 

народними депутатами України Устіновою О.Ю., Стефанишиною О.А. та 

іншими народними депутатами України; про запобігання, зменшення та 

контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. 

№ 6004-1 від 07.09.2021), внесений народними депутатами України Марусяком 

О.Р., Дануцою О.А. та іншими народними депутатами України; про 

забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля (реєстр. № 6004-2 від 22.09.2021), внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Маріковським О.В., Криворучкіною О.В. та іншими 

народними депутатами України. Рішення Комітету від 22.12.2022 № 148/1. 

 

Усього: 62 

 

 Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах тощо: 

 

1. Участь у навчальному курсі на тему: «Розвиток пам’яті» (04-05 січня 

2022 року, онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва). 

2. Участь у навчальному курсі на тему: «Належне врядування» (12-18 

січня 2022 року, онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва). 

3. Участь у онлайн-тренінгу на тему «Контрольна функція парламенту»: 

Тренінговий центр програми USAID «РАДА: наступне покоління» (8-10 лютого 

2022 року).  

4. Участь в Колегії Держатомрегулювання стосовно звіту про діяльність 

Державної інспекції ядерного регулювання України за 2021 рік та пріоритетні 

напрями роботи на 2022 рік (17 лютого 2022 року, онлайн). 

5. Участь в онлайн нараді із підготовки до засідання Асамблеї 

вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (15 квітня 

2022 року, онлайн). 

6. Участь в засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного 

співробітництва для Чорнобиля (20 квітня 2022 року, онлайн). 
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7. Участь в урочистих заходах з нагоди 36 роковин Чорнобильської 

катастрофи із покладанням квітів до пам’ятника пожежникам-ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС у м. Чорнобиль та відзначенням працівників ДСНС (26 квітня 

2022 року, м. Чорнобиль, Київська область). 

8. Участь в Колегії Держлісагенства щодо викликів у роботі державних 

лісгоспів у період воєнного стану (04 травня 2022 року, Хмельницька область). 

9. Участь у навчальному курсі на тему: «Парламентаризм та 

парламентська діяльність» (30 травня 2022 року на навчальній онлайн-

платформі Апарату Верховної Ради України). 

10. Участь у онлайн-презентації навчальної платформи Ради Європи 

HELP (14 червня 2022 року на платформі BlueJeans). 

11. Участь у навчальній онлайн-платформі Апарату Верховної Ради 

України для самоосвіти: «Курс для новопризначених державних службовців 

Апарату Верховної Ради України» (10 червня - 15 липня 2022 року). 

12. Участь у онлайн-засіданні Державного агентства України з 

управління зоною відчуження та міжнародних організацій, що виявили бажання 

допомогти у відновленні Чорнобильської зони після окупації російськими 

військами (24 червня 2022 року о 12-00, онлайн). 

13. Участь у дистанційному курсі підвищення кваліфікації за загальною 

професійною (сертифікованою) програмою на тему: «Розвиток персональної 

ефективності у публічному управлінні» (04 липня по 15 липня 2022 року 

дистанційно в асинхронному режимі, 19 липня 2022 року дистанційно в 

синхронному режимі, Центр професійного розвитку публічних службовців 

Української школи урядування, м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а). 

14. Участь в онлайн зустрічі на тему: «Досвід Парламенту Боснії та 

Герцеговини. Програми та фонди ЄС в процесі інтеграції до ЄС» (11 липня 2022 

року, режим відеоконференції). 

15. Участь у робочі нараді щодо опрацювання пропозицій і поправок, які 

надійшли до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо державної системи моніторингу довкілля (реєстр. № 7327, до 

повторного першого читання) (21 липня 2022 року, відеоконференція). 

16. Участь у засіданні підкомітету з питань з питань охорони і 

раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу 

навколишнього природного середовища щодо проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи 

моніторингу довкілля (реєстр. № 7327, опрацювання до повторного першого 

читання) (26 липня 2022 року, відеоконференція). 
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17. Участь в онлайн-засіданні Національної комісії з радіаційного захисту 

населення України (28 липня 2022 року о 15-00, онлайн). 

18. Участь у круглому столі «Забезпечення соціальної сфери 

відновлювальними лісовими ресурсами в умовах воєнного стану: виклики, 

проблеми, вирішення» (31 серпня 2022 року, екоклас «Ректорський» 

Ботанічного саду НУБІП України. 

19. Участь у навчальному курсі на тему: «Word та Excel: інструменти і 

лайфхаки» (36 годин, самоосвіта, серпень-вересень 2022  року на навчальній 

онлайн-платформі Prometheus). 

20. Участь в онлайн-курсі на тему: «Що таке державна політика і як її 

формувати» (13 вересня 2022 року). 

21. Участь в онлайн-курсі на тему: «Держава без бар'єрів» (13 вересня 

2022 року). 

22. Участь у круглому столі «План невідкладних заходів з покращення 

реагування на ядерні та радіаційні надзвичайні ситуації у воєнний час» (13 

вересня 2022 року, режим відеоконференції). 

23. Участь в онлайн-курсі на тему: «Цифрові держслужбовці» (13 вересня 

2022 року. 

24. Участь у засіданні Національної комісії з радіаційного захисту 

населення України (13 вересня 2022 року, онлайн). 

25. Участь в онлайн-курсі про відновлювану енергетику «Зелене світло 

для Землі» (13 вересня 2022 року, онлайн-платформа). 

26. Участь у навчальному курсі з питань європейської інтеграції від 

Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві 

закордонних справ України у межах співпраці з Естонською школою 

дипломатії (14-16 вересня 2022, онлайн). 

27. Участь у практичному семінарі «Досвід Парламенту Чеської 

Республіки. Роль Парламенту в процесі євроінтеграції» (15 вересня 2022 року, 

онлайн). 

28. Участь у семінарі «Європейська інтеграція» (14-16 вересня 2022 року, 

режим відеоконференції). 

29. Участь у вебінарі Національного агентства з питань запобігання 

корупції на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (21 

вересня 2022 року, режим відеоконференції). 

30. Навчальний тренінг з питань конфлікту інтересів для працівників 

Апарату Верховної Ради України (22 вересня 2022 року, режим 

відеоконференції). 
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31. Участь в онлайн-курсі на тему на тему: «Цифрові держслужбовці» (20 

жовтня 2022 року). 

32. Участь у тренінгу «Вступ до права ЄС. Наближення законодавства 

України до права ЄС: принципи та інструменти» (20-21 жовтня 2022 року, 

онлайн). 

33. Участь в онлайн-курсі на тему на тему: «Проведення класифікації 

посад державної служби» (01 листопада 2022 року). 

34. Участь у засіданні Національної комісії з радіаційного захисту 

населення України (08 листопада 2022 року, онлайн). 

35. Участь в онлайн-курсі на тему на тему: «Зрозуміло про конфлікт 

інтересів» (10 листопада 2022 року). 

36. Участь в онлайн-зустрічі на тему: «Досвід роботи офісів 

нормопроєктування у Парламенті та Уряді Канади» (16 грудня 2022 року, 

режим відеоконференції). 

 

Усього: 36 

 


