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Про проект Постанови про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України, 

реєстр. № 3330 від 12.06.2020 (доопрацьований) 

 

 

Розглянувши внесений Кабінетом Міністрів України проект Постанови 

Верховної Ради України про схвалення доопрацьованої Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України (реєстр. № 3330 від 12.06.2020), Комітет відзначає 

наступне. 

12 червня 2020 року Урядом подано на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьований проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України доопрацьована з 

урахуванням зауважень і пропозицій комітетів Верховної Ради України, 

висловлених під час її обговорення. 

У доопрацьованому проекті Програми діяльності КМУ реалізація 

аграрного напрямку вбачається Мінекономіки у двох розділах 5.6 

Продовольча безпека країни та 5.7 Земельна реформа. 

Переважна більшість пропозицій Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної та земельної політики Урядом враховано. 

Проте, 9 пропозицій залишено без врахування редакції Комітету. Хочу 

зазначити, що редакційні зміни, що були запропоновані Комітетом 

відповідають тим законодавчим ініціативам, ініціатором яких є аграрний 

Комітет. 

2 пропозиції, які Комітет на своєму засіданні не підтримав, Урядом 

включено з уточненою редакцію. 

1 пропозиція віднесено до повноважень Мінюсту. 

2 пропозиції на яких наголошував Комітет було виключено. 

Також Програму доповнено 2-а новими пунктами, а саме: 

- здійснення перенесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, 

зареєстровані до 1 січня 2013 року у Державному реєстрі земель; 



- створення електронного реєстру інженерів-землевпорядників та 

надання їм повноважень із здійснення державної реєстрації земельної ділянки. 

Під час обговорення, народні депутати України – члени Комітету не 

дійшли згоди щодо схвалення доопрацьованої Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України. 

Враховуючи зазначене, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом 

голосування щодо проекту постанови про Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України, реєстр. № 3330 від 12.06.2020 (доопрацьований). 

2. Направити це рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку для врахування. 

 

 

Голова Комітету                                                                           М. СОЛЬСЬКИЙ 
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