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Проект
вноситься народним депутатом України
Бондаренком О.В.
Андрійовичем З.М.
Прощуком Е.П.
Криворучкіною О.В.
Овчинниковою Ю.Ю.
(реєстр. № 2379)
Закон України
«Про внесення змін до Лісового
кодексу України щодо проведення
національної інвентаризації лісів»

Проект

Закон України
Про внесення змін до Лісового кодексу
України щодо проведення національної
інвентаризації лісів

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Лісового кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 1994,
№ 17, ст.99) такі зміни:

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Лісового кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №
21, ст. 170) такі зміни:
-1- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Пункт 1 розділу I законопроєкту викласти в такій
редакції:
«1) частину першу статті 28 доповнити пунктом 4
такого змісту:
«4)
організовує
проведення
національної
інвентаризації лісів;», у зв’язку з чим пункти 4, 5
вважати пунктами 5, 6».

Відхилено

-2- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 1-1 такого
змісту:

Враховано

1. Пункт 2 статті 28 викласти в такій
редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

«1-1) пункт 2 частини другої статті 28 викласти у
такій редакції:
«2) Забезпечує формування державної політики у
сфері охорони, захисту, використання та відтворення
лісів, ведення лісовпорядкування, державного лісового
кадастру, обліку, моніторингу та національної
інвентаризації лісів;»;»
-3- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
Доповнити розділ перший законопроекту новим
пунктом в такій редакції:
«пункт 2 частини першої статті 28 викласти у такій
редакції: «Забезпечує формування державної політики у
сфері охорони, захисту, використання та відтворення
лісів, ведення лісовпорядкування, державного лісового
кадастру, обліку, моніторингу та національної
інвентаризації лісів»
12.
13.

1) пункт 3 частини першої статті 281
викласти в такій редакції:
«3)
організовує
ведення -4- Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
Пункт 3 частини першої статті 28-1 викласти в такій
лісовпорядкування, державного лісового
кадастру,
обліку,
моніторингу
та редакції:
«3)
організовує
ведення
лісовпорядкування,
національної інвентаризації лісів»;
державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та
забезпечує проведення національної інвентаризації
лісів;»
-5- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
в пункт третій статті 28-1 внести наступні зміни та
доповнення:
після слів «...лісового кадастру,» доповнити словом
«державного», після слова «обліку,» видалити «кому»,
та продовжити речення словом «та», після слова
«моніторингу», доповнити словом «..лісів, ведення..»,
після слів «національної інвентаризації лісів,»
доповнити словами «ведення Державного лісового
кадастру».

14.
15.

2) пункт 4 частини першої статті 37
викласти в такій редакції:
«4) ведення державного лісового -6- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
У статті 37 Проекту Закону внести такі зміни:
кадастру,
обліку,
моніторингу
та
у пункті 4) перед словом «національної» додати слово
національної інвентаризації лісів»;
«проведення»;

ВЛВ 14.04.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«2) забезпечує формування державної
політики у сфері охорони, захисту, використання
та відтворення лісів, ведення лісовпорядкування,
державного
лісового
кадастру,
обліку,
моніторингу
та
проведення
національної
інвентаризації лісів».
Враховано

2. Пункт 3 статті 281 викласти в такій редакції:
Враховано
частково

«3) організовує ведення лісовпорядкування,
державного
лісового
кадастру,
обліку,
моніторингу
та
проведення
національної
інвентаризації лісів».

Відхилено

Враховано

3. Пункт 4 частини першої статті 37 викласти
в такій редакції:
«4) ведення державного лісового кадастру,
обліку, моніторингу та проведення національної
інвентаризації лісів».
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16.
17.
18.

21.

-7- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
пункт четвертий статті 37 викласти в наступній
редакції:
«4) ведення лісовпорядкування, державного лісового
кадастру, державного обліку та моніторингу лісів,
ведення національної інвентаризації лісів;»

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

4. У статті 46:
1) пункти 3 і 11 викласти в такій редакції:
«3) визначення породного та вікового складу
деревостанів, їх стану, якісних і кількісних
характеристик лісових ресурсів»;

-9- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзаци четвертий, п’ятий пункту 3 розділу I
законопроєкту виключити.

Враховано
редакційно

«11) забезпечення первинного обліку лісів і
державного лісового кадастру»;

«11) забезпечення державного лісового
кадастру»;
пункт 15 виключити;
-10- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац шостий пункту 3 розділу I законопроєкту
виключити.

Відхилити

пункт 11 викласти в такій редакції:

-11- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
пункт п’ятнадцятий викласти в наступній редакції:
«15) ведення державного обліку та моніторингу
лісів;»

Відхилити

у частині першій слова «на основі -12- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій
державного
земельного
кадастру,
матеріалів
лісовпорядкування, редакції:
«у статті 52:
інвентаризації, обстежень та обліку лісів
у частині першій слова «на основі державного
окремо по власниках лісів і постійних
земельного
кадастру, матеріалів лісовпорядкування,
лісокористувачах на підставі» замінити
інвентаризації, обстежень та обліку лісів окремо по

Враховано

2) пункт 15 виключити.

4) у статті 52:

22.
23.

Висновки,
обґрунтування

3) у частині першій статті 46:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) визначення породного та вікового -8- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
складу деревостанів, їх стану, якісних і
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
кількісних
характеристик
лісових
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
доповнити пункт третій статті 46 наступними
ресурсів»;
словами:
перед словами «3) визначення породного....»,
вставити слова «інвентаризацію державного лісового
фонду України з» далі по тексту.

19.

20.

Пропозиції та поправки до проекту

ВЛВ 14.04.2020

5. У статті 52:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова «на основі державного
земельного
кадастру,
матеріалів
лісовпорядкування, інвентаризації, обстежень та
обліку лісів окремо по власниках лісів і постійних
лісокористувачах» замінити словами «окремо по

стор. 4

07.05.2020 "

24.
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словами «окремо по власниках лісів і
постійних лісокористувачах на основі
державного
земельного
кадастру,
матеріалів лісовпорядкування, національної
інвентаризації лісів на підставі»;

власниках лісів і постійних лісокористувачах на
підставі» замінити словами «окремо по власниках лісів і
постійних лісокористувачах на основі державного
земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування,
обстежень, національної інвентаризації лісів на
підставі»;

пункт перший частини
частину другу виключити;

першої

Враховано
редакційно

-14- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
в абзаці першому частини першої статті 52 внести
наступні зміни та доповнення:
після слів «...у сфері лісового господарства, окремо
по», видалити слова «власниках»,
після слів «лісів і постійних лісокористувачах»
видалити слова «на основі державного земельного
кадастру, матеріалів лісовпорядкування, національної
інвентаризації лісів..»
після слів «окремо по..» додати слова ««...суб’єктам
права власності»,
після слова «, постійних» додати слова «та
тимчасових».

Відхилено

та -15- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
Абзац 3 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«пункт перший частини першої виключити;»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

власниках лісів і постійних лісокористувачах на
основі
державного
земельного
кадастру,
матеріалів
лісовпорядкування,
обстежень,
первинного
обліку
лісів,
національної
інвентаризації лісів»;

-13- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
абзац другий викласти в такій редакції:
«у частині першій слова «на основі державного
земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування,
інвентаризації, обстежень та обліку лісів окремо по
власниках лісів і постійних лісокористувачах на
підставі» замінити словами «окремо по власниках лісів і
постійних лісокористувачах на основі державного
земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування,
обстежень та обліку лісів, національної інвентаризації
лісів на підставі»;

-16- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Пункт перший абзацу першого частини першої статті
52 викласти в наступній редакції:
«1) обстежень та обліку лісів, державного земельного
кадастру, матеріалів лісовпорядкування, національної
інвентаризації лісів;»
ВЛВ 14.04.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Відхилено

пункт 1 виключити;
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25.
26.

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-17- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
абзац третій викласти в такій редакції:
«частину другу після слів «під час проведення»
доповнити словами «національної інвентаризації лісів».

Враховано

2) частину другу викласти в такій редакції:
«Документація державного лісового кадастру
може уточнюватися під час проведення чергового
лісовпорядкування та національної інвентаризації
лісів».

-18- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Абзац другий частини першої статті 52 викласти в
такій редакції: «Документація державного лісового
кадастру може бути уточнена під час проведення
національної інвентаризації лісів.».

Враховано
редакційно

5) назву глави 10 викласти в такій
редакції:
«МОНІТОРИНГ,
НАЦІОНАЛЬНА -19- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ І ЛІСОВА
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
СЕРТИФІКАЦІЯ»;
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Внести зміни в назву Глави 10, та викласти в
наступній редакції: «ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ТА
МОНІТОРИНГ, НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
ЛІСІВ, СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ».

27.

6) доповнити статтею 551 такого змісту:

28.

«Стаття 551. Національна інвентаризація
лісів
Національна інвентаризація лісів система вибірково-статистичних обстежень
лісового фонду України, спрямована на
отримання обґрунтованої інформації щодо
лісів для потреб планування, у тому числі
стратегічного,
ведення
лісового
господарства,
державного
лісового
кадастру, моніторингу лісів.

29.

Пропозиції та поправки до проекту

ВЛВ 14.04.2020

6. Назву глави 10 викласти в такій редакції:
Відхилено

«Глава 10
МОНІТОРИНГ,
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
СЕРТИФІКАЦІЯ».

ЛІСІВ

НАЦІОНАЛЬНА
І
ЛІСОВА

7. Доповнити статтею 551 такого змісту:
«Стаття 551. Національна інвентаризація лісів
-20- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
У пункті 6 розділу І законопроекту першу частину
нової статті 551 (стаття 24) викласти у такій редакції:
«Національна інвентаризація лісів - система
вибірково-статистичних обстежень лісового фонду
України, спрямована на отримання обґрунтованої
узагальненої інформації щодо лісів для потреб
планування, у тому числі стратегічного, ведення
лісового господарства, державного лісового кадастру,
моніторингу лісів.

Враховано

-21- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У пункті 6 розділу І проекту закону:
у абзаці третьому слово «обґрунтованої» замінити
словами «актуальної та достовірної»;

Відхилено

Національна інвентаризація лісів - система
вибірково-статистичних обстежень лісового
фонду України, спрямована на отримання
обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів
для потреб планування, у тому числі
стратегічного, ведення лісового господарства,
державного лісового кадастру, моніторингу лісів.
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-22- Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
Абзац 1 Статті 55 Глави 10 Земельного кодексу
України викласти у такій редакції:
«Національна інвентаризація лісів — система
вибірково-статистичних обстежень лісового фонду
України, спрямована на отримання обґрунтованої
інформації щодо лісів для потреб планування, контролю,
оцінки з метою відтворення, у тому числі стратегічного,
ведення лісового господарства, державного лісового
кадастру, моніторингу лісів».

Відхилено

-23- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
доповнити пункт 6 після абзацу третього новим
абзацом четвертим такого змісту:
«Національна інвентаризація лісів проводиться з
метою:
встановлення місця розташування лісових ділянок, їх
меж, розмірів, правового статусу, кількісних та якісних
характеристик;
виявлення лісових ділянок, що не використовуються,
використовуються нераціонально або не за цільовим
призначенням;
здійснення державного та самоврядного контролю за
використанням та охороною лісового фонду України і
прийняття на їх основі відповідних рішень органами
виконавчої
влади
та
органами
місцевого
самоврядування.»;

Відхилено

-24- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
доповнити пункт 6 після абзацу третього (після
запропонованого нового абзацу четвертого) новим
абзацом такого змісту:
«Національна інвентаризація лісів проводиться з
урахуванням принципів плановості, достовірності та
повноти даних, послідовності і стандартності процедур,
доступності
використання
інформаційної
бази,
узагальнення даних з додержанням єдиних засад та
технології їх оброблення.»;

Відхилено

-25- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац третій пункту 6 розділу І законопроєкту (нова
стаття 551) викласти в такій редакції:
«Стаття 551. Національна інвентаризація лісів
Національна інвентаризація лісів – система
вибірково-статистичних обстежень лісового фонду
України, спрямована на отримання повної та достовірної
інформації щодо лісів для потреб планування, у тому

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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числі стратегічного, ведення лісового господарства,
державного лісового кадастру, моніторингу лісів.
Дані національної інвентаризації лісів включають
інформацію про площу, типи лісів, кількість та вік дерев,
санітарний стан насаджень, зміни стану лісів та причини
цих змін, оцінку ефективності заходів із збереження та
відновлення лісів, іншу інформацію про ліси, необхідну
для прийняття управлінських рішень в сфері лісових
відносин.
Порядок проведення національної інвентаризації лісів
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Національна інвентаризація лісів здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, а також за
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Дані національної інвентаризації лісів розміщуються
та зберігаються у відкритому доступі на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
лісового господарства.»
-26- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Частину першу пропонованої нової ст. 55-1 Лісового
кодексу України викласти у такій редакції:
«Національна інвентаризація лісів – система
вибірково-статистичних обстежень лісового фонду
України, спрямована на отримання обґрунтованої
інформації щодо лісів, зокрема про площу лісів, загальні
запаси лісових насаджень, об’єми та кількість дерев,
індикатори біорізноманіття та санітарного стану
насаджень, приріст та відпад насаджень, типи лісу, для
потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення
лісового господарства, державного лісового кадастру,
моніторингу лісів».
-27- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
частину першу запропонованої нової статті 55-1
викласти в наступній редакції:
«Національна інвентаризація лісів України - це
система регулярних вибіркових обстежень для
отримання статистично обґрунтованої інформації про
кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів
держави, їх ресурсного потенціалу для потреб
державного управління, стратегічного планування
ведення лісового господарства, державного лісового
ВЛВ 14.04.2020

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Порядок
проведення
національної -28- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
інвентаризації
лісів
затверджується
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Кабінетом Міністрів України.
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
в частину другу статті 55-1 внести наступні зміни та
доповнення: після слів «Порядок» додати слова «.. та
Інструкція», далі за текстом.

Відхилено

Порядок
проведення
національної
інвентаризації лісів затверджується Кабінетом
Міністрів України.

-29- Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
після частини другої статті 55-1 доповнити новою
частиною такого змісту:
«Організація національної інвентаризації лісів,
здійснюється центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
лісового господарства.»
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати
відповідно частинами четвертою і п’ятою.

Відхилено

-30- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
у абзаці п’ятому слова «Особи, уповноважені на
проведення національної інвентаризації лісів,» замінити
словами «Виконавці робіт з національної інвентаризації
лісів»;

Відхилено

-31- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
У статті 55-1 Проекту Закону внести такі зміни:
у частині третій слова «земельних ділянках усіх форм
власності» замінити словами «земельних ділянках
лісового фонду».

Враховано

-32- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
В абзаці п’ятому пункту 6 Розділу І законопроекту
після слів «земельних ділянках» доповнити знаками і
словами «, зайнятих лісами,».

Відхилено

-33- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Частину третю статті 55-1 Лісового кодексу України
(у редакції законопроекту) після слів «земельних
ділянках» доповнити словами «лісогосподарського
призначення».

Відхилено

-34- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
у абзаці п’ятому слово «земельних» замінити словом
«лісових»;

Відхилено

кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності
про ліси.»
30.

31.

Особи, уповноважені на проведення
національної інвентаризації лісів, мають
право під час обстежень перебувати на
земельних ділянках усіх форм власності,
крім випадків, передбачених цим Кодексом
та іншими законодавчими актами України.

ВЛВ 14.04.2020

Особи,
уповноважені
на
проведення
національної інвентаризації лісів, під час
обстежень мають право перебувати на земельних
ділянках лісового фонду України, крім випадків,
передбачених законом.
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-35- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
У частині третій нової ст. 55-1 Лісового кодексу
України слово «земельних» замінити словом «лісових».

Відхилено

-36- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
в частину третю статті 55-1 внести наступні зміни та
доповнення:
слова «Особи, уповноважені» замінити словами
«Особа, уповноважена...»,
після слів «... Інвентаризацію лісів,» видалити слова
«мають право під час обстежень перебувати на
земельних ділянках усіх форм власності, крім випадків,
передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими
актами України», - та продовжити речення словами «,
визначається Кабінетом Міністрів України.
Її права та обов’язки встановлюються Порядком
проведення національної інвентаризації лісів.

Відхилено

Національна
інвентаризація
лісів -37- Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
Абзац 4 Статті 55 Глави 10 Земельного кодексу
здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету або за рахунок інших джерел, не України викласти у такій редакції:
«Національна інвентаризація лісів здійснюється за
заборонених законодавством.
рахунок коштів державного бюджету, місцевих
бюджетів, коштів, одержаних як штрафи за порушення
лісового законодавства або за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством».

Відхилено

-38- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
доповнити пункт 6 після останнього абзацу новим
абзацом такого змісту:
«Відомості, отримані за результатами Національної
інвентаризації лісів, невідкладно вносяться до
Державного земельного кадастру відповідно до Порядку
ведення
Державного
земельного
кадастру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник
України, 2012 р., № 89, ст. 3598)».

Відхилено

-39- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
в частину четверту статті 55-1 внести наступні зміни
та доповнення:

Відхилено

ВЛВ 14.04.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проведення національної інвентаризації лісів
здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету або за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством».
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після слів «Національна інвентаризація лісів
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету»,
видалити слова «або за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством».
IІ. Прикінцеві положення

33.

IІ. Прикінцеві положення

34.

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

35.

2. Кабінету Міністрів України у -40- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У пункті 2 розділу II:
шестимісячний строк з дня опублікування
слово
«шестимісячний»
замінити
цього Закону забезпечити:
«тримісячний»;

Відхилено
словом

-41- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
«2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний
строк з дня опублікування цього Закону забезпечити:
затвердження Порядку проведення національної
інвентаризації лісів;
прийняття інших нормативно-правових актів,
необхідних для реалізації цього Закону;
приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.».

Відхилено

36.

прийняття нормативно правових актів, -42- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
абзац другий викласти у такій редакції:
необхідних для реалізації цього Закону;
«затвердження Порядку проведення національної
інвентаризації лісів та прийняття інших нормативноправових актів, необхідних для реалізації цього
Закону;».

Відхилено

37.

приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади
їх
нормативно-правових
актів
у
відповідність із цим Законом.

прийняття
нормативно-правових
необхідних для реалізації цього Закону;

актів,

приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.
-43- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Розділ II «Прикінцеві положення» доповнити новим
пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію
про виконання цього закону до звіту про хід і результати
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України за 2020 рік».

ВЛВ 14.04.2020

2.
Кабінету
Міністрів
України
у
шестимісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом забезпечити:

Враховано

3. Кабінету Міністрів України включити
інформацію про виконання цього Закону до звіту
про хід і результати виконання
Програми
діяльності Кабінету Міністрів України за 2020
рік.
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