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1 червня — 7 червня 2015 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

У ВРУ зареєстровано низку законопроектів, спрямованих на охорону довкілля загалом і його окре-

мих компонентів та удосконалення системи управління в екологічній сфері. А саме: 

– Проект Закону про оцінку впливу на довкілля (реєстр. № 2009а від 03.06.2015), яким визначено 

засади та порядок проведення оцінки впливу на довкілля, у т.ч. у транскордонному контексті, меха-

нізму участі громадськості у її проведенні. Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/

webproc4_1?pf3511=55438, 

– Проект Закону про внесення змін до статті 1 Водного кодексу України (щодо визначення окре-

мих термінів) (реєстр. № 2007а від 03.06.2015), яким вводяться визначення понять «лиман» і 

«море». Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55435, 

– Проект Закону про зелені насадження міст та інших населених пунктів (реєстр. № 2013а від 

04.06.2015), який визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони довкілля, та вимоги щодо озеленення та благоус-

трою населених пунктів. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55455, 

– Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування правових ре-

жимів території у місцях розташування ядерних установок та об’єктів, призначених для пово-

дження з радіоактивними відходами (реєстр. № 2021а від 04.06.2015). Проект визначає організацій-

ні та правові засади об’єктів, які знаходяться у санітарно-захисних зонах ядерної установки або  

об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами та не пов’язані з їх діяльністю. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55468, 

– Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сфери 

суспільної діяльності громадських об’єднань та приведенням чинного законодавства у відповід-

ність до норм Закону України «Про громадські об’єднання» (реєстр. № 2015а від 04.06.2015). Зміна-

ми намагаються ввести поняття суспільної діяльності громадських об’єднань шляхом встановлення 

переліку сфер суспільної діяльності громадських об’єднань. Серед цих сфер передбачена діяль-

ність, пов’язана з розвитком екології, охорони довкілля та тваринного світу. Джерело: http://

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55460.  

4 червня у парламенті зареєстровано проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики 

на 2016 рік (реєстр. № 2623-д), що передбачає й екологічні питання, вирішення яких необхідне для 

складання Державного бюджету України на 2016 рік. Зокрема, приведення актів законодавства в 

сфері охорони навколишнього природного середовища у відповідність із законодавством Європей-

ського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС; забезпечення ефективного контролю 

за дотриманням природоохоронного законодавства з метою оптимізації видатків державного бю-

джету на природоохоронні заходи. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?

pf3511=55450.  

Україна 
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