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1 грудня—7 грудня 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНПРИРОДИ 

1 грудня 2014 року Мінприроди оприлюднило Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постано-

ви Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1100». Остання визначила критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небез-

печних хімічних речовин, та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю). Проектом пропонується повноваження із зазначених питань покласти на Мінприроди. 

Окрім того, передбачене розширення переліку критеріїв, за якими оцінюється ступінь такого ризику, 

а саме: належність суб’єкта господарювання до об’єктів підвищеної небезпеки, тривалість прова-

дження господарської діяльності, наявність фактів порушення ліцензійних умов провадження госпо-

дарської діяльності. Також, ущільнюється періодичність проведення планових заходів державного 

нагляду (контролю) – не частіше одного разу на рік (замість двох). Детальніше див.: http://

www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv. 

 

ЧИ БУДЕ ПОЧУТИЙ НАРОД – НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТНІ ІНІЦІАТИВИ У ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ 

2 грудня 2014 року у ВРУ зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про зве-

рнення громадян» (щодо обов’язкового реагування суб’єктів владних повноважень на електронні 

народні ініціативи (петиції) (реєстр. № 1177). Законопроект пропонує ввести у правове поле вид звер-

нення, як то народна ініціатива – форма звернення громадян України, подана з використанням спеціа-

лізованого інтернет-ресурсу у вигляді пропозиції, що стосується питань поліпшення соціального, еко-

номічного, політичного становища та розвитку країни чи вдосконалення державного управління, або 

яка містить пропозиції щодо вчинення певних дій, що знаходяться в межах повноважень суб’єктів 

звернення. Народні ініціативи можуть бути сформовані як на загальнодержавному, так і місцевому 

рівня. Якщо вони одержали підтримку громадян шляхом їхнього прямого голосування, то повинні 

бути розглянуті, у протилежному випадку – знімаються з розгляду. Детальніше див.: http://

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52615. 

У той же день зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» (щодо народної експертизи законопроектів) (реєстр. № 1152). Законопро-

ект передбачає можливість та засади здійснення народної експертизи законопроектів. Так, громадя-

ни України, які досягли 18-річного віку, протягом 14 днів з моменту розміщення законопроекту на офі-

ційному сайті парламенту мають право взяти участь у здійсненні такої експертизи у формі висловлен-

ня підтримки та заперечення проти прийняття певного законопроекту, а також внесення пропозицій 

щодо його змісту. Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52589. 

Україна 
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ЗАКОНОПРОЕКТИ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

Минулого тижня у ВРУ зареєстровано низку проектів, спрямованих на регулювання охорони довкіл-

ля чи окремих його об’єктів. Зокрема: 

– Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 20 Земельного кодексу України (щодо забез-
печення використання земельних ділянок за цільовим призначенням)» (реєстр. № 1226 від 
03.12.2014), який передбачає заборону змінювати цільове призначення земельних ділянок протягом 5 
років з дня набуття права власності на них, якщо громадяни набули права власності на земельні діля-
нки із земель державної або комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації. Джере-
ло: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52669, 

– Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повно-
важень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин (реєстр. № 1252 від 
04.12.2014). Законопроект розширює повноваження органів місцевого самоврядування з розпоря-
дження земельними ділянками, у тому числі за межами населених пунктів. Детальніше див.: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52706, 

– Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негати-

вним явищам внаслідок діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних 

явищ (реєстр. № 1173 02.12.2014). Законопроект встановлює максимальний строк дії дозволу на про-

вадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у госпо-

дарських цілях (1 рік), запроваджує обов’язкове одержання дозволу на провадження відповідної дія-

льності та передбачає кримінальну відповідальність замість адміністративної за порушення порядку 

здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ). Джере-

ло: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52610.  

 

НОВИЙ МІНІСТР ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

2 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла Постанову "Про формування складу Кабінету 

Міністрів України". На посаду Міністра екології та природних ресурсів України затверджено Шевчен-

ка Ігоря Анатолійовича. Джерело: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99432.html  

 

РОЗПОЧАТА РОБОТА ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПАРЛАМЕНТУ З ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ 

У ВРУ утворено Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи восьмого скликання та обрано його склад. 5 грудня 2014 року відбулося 

його перше засідання, на якому утворено підкомітети з питань: охорони і раціонального використан-

ня надр, водних ресурсів; лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ланд-

шафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду; державного моніторингу навколишнього природно-

го середовища; державної політики у сфері поводження з відходами; подолання наслідків Чорно-

бильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; ци-

вільного захисту та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характе-

ру. Джерело: http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/index.  
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