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15 вересня — 21 вересня 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

 

ЗАКОНОПРОЕКТНІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ 

16 вересня 2014 року у ВРУ зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

звернення громадян» (щодо порядку розгляду звернення) (реєстр. № 5084). Зміни стосуються збіль-

шення строку реалізації права громадян на звернення до трьох років, уточнення процедури розгляду 

звернень та вводиться нова стаття, що регулює порядок та наслідки ухвалення рішення за результа-

тами розгляду звернення, можливість державного органу припинити листування з громадянином що-

до конкретного письмового звернення. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52185. 
 

ЗАХОДИ УРЯДУ З ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ 

17 вересня 2014 р. КМУ ухвалив розпорядження, що встановлюють заходи з виконання міжнародних 

зобов’язань України: 

– Розпорядження № 864-р про внесення зміни до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рам-

ках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. План доповнено низкою заходів орга-

нізаційного та правового характеру. Зокрема до 14 жовтня 2014 року передбачено розробити Націо-

нальний план дій із скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від великих 

спалювальних установок відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЄС, 

– Розпорядження № 847-р, яким затверджено План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної ене-

ргії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки. Серед них передбачені заходи 

щодо виконання екологічного компоненту, зокрема, розроблення та внесення в установленому по-

рядку проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень про доступ громадськос-

ті до екологічної інформації, енергетичне маркування побутових електричних плит, телевізорів, про 

відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування 

та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів. 

Детальніше див.: http://www.kmu.gov.ua/. 
 

ПОСЛАБЛЕННЯ ВИМОГ ДО УТИЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ – ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ МІНПРИРОДИ 

17 вересня 2014 року Мінприроди для проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про утилізацію транспортних засобів». Ним 

пропонується скасувати: 

– необхідність мати систему екологічного менеджменту, сертифіковану за стандартами Міжнародної 

організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом, як одну з 
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вимог до пунктів розбирання транспортних засобів, відповідно скасовується необхідність мати доку-

менти, що їх посвідчують, 

– ст. 6 Закону, яка встановлює вимоги до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) 

транспортні засоби та беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів вла-

сного виробництва. 

Законопроект вводить нову статтю щодо повноважень Мінприроди здійснювати державний нагляд 

(контроль) у сфері утилізації транспортних засобів. 

Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-
aktiv. 
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