
 

Про звернення міської влади до Верховної Ради України  

та  Кабінету Міністрів України стосовно внесення змін до законодавства у 

сфері охорони навколишнього природного середовища 

 

Структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради були 

підготовлені пропозиції до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України стосовно внесення змін до законодавчих та нормативно - правових 

актів, а також прийняття нових, відповідно до імплементації стандарту і моделі 

ЄС та на виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що дозволить покращити 

стан довкілля населених пунктів, шляхом стимулювання промисловості до 

впровадження найкращих новітніх технологій, а також забезпечити створення 

та функціонування інформаційно-аналітичної системи даних про якість 

атмосферного повітря для оперативного інформування громадськості. 

У серпні 2019 року депутатським корпусом Запорізької міської ради було 

прийнято ряд рішень щодо направлення відповідних звернень стосовно 

внесення змін у законодавство у сфері охорони навколишнього природного 

середовища до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

Міністерства охорони здоров’я України, а саме: 

рішення Запорізької міської ради від 25.09.2019 №32 «Про звернення депутатів 

Запорізької міської ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України»; 

рішення Запорізької міської ради від  25.09.2019 №34 «Про звернення депутатів 

Запорізької міської ради до Міністерства охорони здоров’я України стосовно 

розробки та затвердження переліку заходів по захисту здоров’я мешканців 

населених пунктів під час настання несприятливих метеорологічних умов»; 

рішення Запорізької міської ради від  25.09.2019 №35 «Про звернення депутатів 

Запорізької міської ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України стосовно прискорення прийняття законопроектів та проектів 

нормативних актів щодо створення та впровадження мережі загальнодержавної 

екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

доступу до екологічної інформації та здійснення державного моніторингу у 

галузі охорони атмосферного повітря відповідно до вимог права Європейського 

Союзу». 

Також, виконавчим комітетом міської ради були направлені листи на адресу 

народних депутатів України від Запорізької області з проханням 

супроводжувати розгляд зазначених звернень у профільних комітетах 

Верховної ради України та ініціювати розроблення та прийняття відповідних 

законодавчих актів. 

Виконавчим комітетом міської ради отримано відповідь Міністерства 

енергетики та захисту довкілля України стосовно ініціювання внесення змін до 

законодавчих та нормативно-правових актів з метою недопущення порушень 

конституційних прав щодо безпечного довкілля для життя і здоров’я мешканців 

регіону із урахуванням позицій Міністерства фінансів України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства розвитку громад та територій України, 

Державної регуляторної служби України та Державної екологічної інспекції 

України. 

Копія відповіді додається. 














