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Аналітична записка окреслює проблемне поле існуючої системи державного контролю та 
нагляду у сфері охорони довкілля й проблеми впровадження Концепції реформування 
системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природнього 
середовища, що дасть можливість визначити зовнішні та внутрішні фактори, які сприяють 
корупції у здійсненні органами влади державного контролю у природоохоронній сфері. У 
свою чергу розуміння проблематики є основою для визначення принципових 
антикорупційних запобіжників, що мають бути відображені у діяльності органу 
природоохоронного контролю та нагляду, створення якого передбачено даною Концепцією, 
та умов зовнішнього (законодавчі, інші нормативно-правові акти) і внутрішнього 
(організаційно-управлінські процеси, спрямовані на забезпечення реалізації владним 
суб’єктом повноважень) середовища, за яких корупційні ризики можуть бути мінімізовані. 
Надаються рекомендації щодо механізмів мінімізації корупційних ризиків, що мають бути 
впроваджені при проведенні реформи органів контролю за довкіллям. 

 
Мета: визначити поточні ключові проблеми, що дозволяють скоєння посадовою особою 
Державної екологічної інспекції при виконанні нею функцій державного контролю та нагляду 
за довкіллям діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією, запропонувати рекомендації для їх врахування у 
впровадженні реформи системи державного контролю у сфері довкілля. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання 
запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» 
затверджено розроблені в рамках урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» 
заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої 
влади. Одним із заходів (№ 50) передбачено «Реформування системи державного контролю 
та нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища. Створення єдиного 
інтегрованого органу природоохоронного нагляду та усунення дублювання функцій 
державного нагляду у зазначеній сфері; конкурсний відбір усіх працівників; створення умов 
для запобігання корупції у сфері державного природоохоронного нагляду». 

Аналітична записка сформована командою урядово-громадської ініціативи «Разом проти 
корупції». 

Напрацювання цього документу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Підтримка організацій-
лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». Окремі думки, висловлені у матеріалі, є 
відповідальністю авторів і не обов’язково відображають погляди Агентства USAID або Уряду США. 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!» — п’ятирічна 
ініціатива USAID, яка має на меті допомогти Україні у зменшенні рівня корупції та підвищенні 
підзвітності та прозорості управління. Проект спрямований на розширення повноважень ключових 
урядових інституцій у боротьбі з корупцією, побудові громадської підтримки та участі в 
антикорупційних зусиллях та зменшенні толерантності громадян до корупції. 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250269536
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250269536
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250269536
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80
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ВСТУП 

Екологічна політика є вагомою складовою галузевих політик, відтак, реформа системи 
державного нагляду та контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища 
потребує виваженого підходу та уваги громадянського суспільства і бізнесу. 

У травні 2017 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено Концепцію 
реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища (далі – Концепція). Метою Концепції є створення ефективної 
державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану 
навколишнього природного середовища, зниження тиску на бізнес-середовище, широке 
залучення громадськості до здійснення нагляду (контролю), утворення єдиного 
інтегрованого державного органу природоохоронного моніторингу та нагляду (контролю) – 
Державної природоохоронної служби (далі – Служба). При цьому, зазначено, що одним з 
напрямів реформування є ліквідація дублювання функцій з нагляду (контролю) центральних 
органів виконавчої влади. 

Міністерством екології та природних ресурсів задекларовано, що «рух держави 
європейським шляхом розвитку, свідчить про готовність переглянути принципи формування 
нової національної політики, де проблеми та потреби природоохоронної сфери мають увійти 
до першої трійки чи п’ятірки національних пріоритетів» - зазначив Міністр Семерак О1. Проте, 
станом на лютий 2018 року Урядом не затверджено Плану реалізації Концепції. 

Реалізація Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища в Україні є одним із пріоритетів дій Уряду 
на 2017, який визначений як реформа системи управління довкіллям та інтеграції екологічної 
політики в інші сфери економіки. 

Зокрема, Концепцією передбачено ряд заходів, які мають бути здійсненні протягом 2017 
року: 

- затвердити Кабінетом Міністрів України план заходів з реалізації Концепції; 

- утворити Службу та затвердити положення про неї; 

- ліквідувати Держекоінспекцію та її територіальні органи; 

- провести конкурс на зайняття посад у Службі та її міжрегіональних територіальних 
органах; 

- передати усі повноваження Держекоінспекції Службі. 

Відсутність результатів у виконанні вказаних заходів може свідчити про стагнацію реформи. 

Інституційна система державного контролю та нагляду у сфері охорони навколишнього 
природного середовища передбачає проведення реформування в порядку визначеному 
Концепцією. Разом з тим, доводиться констатувати, що станом на лютий 2018 року немає 
реалізованих заходів по першому етапу, запланованих на 2017 рік. Крім того, переважна 

                                                           
1 Уряд затвердив Концепцію реформування системи природоохоронного нагляду в Україні[Електронний ресурс] : 
[Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України]. – Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=250029507&cat_id=244274160 
 (дата звернення 12.01.2018) – Назва з екрана  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250269536
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250269536
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250269536
https://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=250029507&cat_id=244274160
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більшість визначених підходів та очікуваних від її реалізації і наведених у Концепції переваг 
не мають належного обґрунтування засобів досягнення в тексті самої Концепції. 

Ключові дії, передбачені Концепцією – ліквідація Державної екологічної інспекції та 
створення нового органу природоохоронного контролю – ризикують нівелюватись та не 
забезпечити необхідний результат, а саме – поєднання функцій екологічного моніторингу та 
контролю в межах однієї служби, у випадку, якщо при реалізації реформ не буде 
впроваджено механізми мінімізації корупційних ризиків, властивих нинішній Державній 
екологічній інспекції. 

Проблема І. Відсутність автоматизованих процесів моніторингу стану довкілля; 
закритість інформації про результати еко-контролю. 

Загальний опис проблеми: 

Статтею 22 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
передбачено, що з метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації 
про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки 
науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в 
Україні створюється система державного моніторингу навколишнього природного 
середовища. 

Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально уповноваженими 
державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність 
яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного 
середовища. Зазначені підприємства, установи та організації зобов'язані безоплатно 
передавати відповідним державним органам аналітичні матеріали своїх спостережень. 
Державні органи разом з відповідними науковими установами забезпечують організацію 
короткострокового і довгострокового прогнозування змін навколишнього природного 
середовища, які повинні враховуватися при розробці і виконанні програм та заходів щодо 
економічного та соціального розвитку України, в тому числі щодо охорони навколишнього 
природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки. 

Урядом з метою підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля та 
сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля, раціонального 
використання природних ресурсів та екологічної безпеки було також прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про 
державну систему моніторингу довкілля», якою визначалися питання організації і 
функціонування системи моніторингу та взаємовідносини суб’єктів системи моніторингу. 
Проте зазначена постанова має низький ступінь впровадження. 

Зокрема за результатами розгляду Рахунковою палатою України аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток та функціонування 
коштів єдиної державної системи моніторингу навколишнього природного середовища 
визначається, що існуюча система моніторингу навколишнього природного середовища не 
досягає мети створення, не забезпечує отримання повної, своєчасної та узгодженої 
інформації, унеможливлює формування оперативних прогнозів змін навколишнього 
природного середовища, що створює ризики для національної безпеки держави в екологічній 
сфері. Зазначено, що факторами впливу на такий стан є, зокрема, недостатність 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
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організаційного, нормативно-методичного забезпечення та обмеженість фінансових 
ресурсів держави2. 

У державній системі моніторингу довкілля функції і задачі спостережень та інформаційного 
забезпечення виконують 8 суб`єктів системи моніторингу: Мінприроди, Міністерство 
надзвичайних ситуації, Міністерство охорони здоров’я, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, 
Держводгосп, Держкомлісгосп, Держкомзем. Кожен із суб`єктів здійснює моніторинг тих 
об`єктів довкілля, що визначаються Положенням про державну систему моніторингу 
довкілля, та порядками і положеннями про державний моніторинг окремих складових 
довкілля. Вказаною вище постановою зобов’язано цих суб’єктів забезпечити вдосконалення 
підпорядкованих їм мереж спостережень за станом довкілля, уніфікацію методик 
спостережень і лабораторних аналізів, приладів і систем контролю, створення банків даних 
для їх багатоцільового колективного використання з допомогою єдиної комп'ютерної мережі, 
яка забезпечує автономне і спільне функціонування складових цієї системи та взаємозв'язок 
з іншими інформаційними системами, які діють в Україні і за кордоном. Проте, цього не 
зроблено. Також, цією ж постановою зазначено, що організаційна інтеграція суб'єктів 
системи моніторингу здійснюється Мінприроди, обласними, Київською та Севастопольською 
міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 
питань охорони навколишнього природного середовища. Проте, наразі фактично цього не 
відбувається. 

Однією із проблем державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля є непрозорість 
та непублічність результатів проведення перевірок, доступ до актів перевірок має лише 
обмежене коло осіб, а саме – інспектори, уповноважені на проведення перевірок, та 
керівництво відповідно до вертикалі влади. Станом на сьогодні результати перевірок 
об’єктів-забруднювачів, що здійснюються інспекторами Держекоінспекції, не 
оприлюднюються. Зазначене не передбачене законодавством, а також відсутні технічні 
можливості, єдиний майданчик для оприлюднення актів перевірок. 

Відсутність документів за результатами перевірок у публічному доступі унеможливлює 
ознайомлення громадян із оперативною поточною інформацією щодо стану довкілля в їх 
місцевості. Крім того, відсутня єдина електронна база даних щодо отримання суб’єктами 
господарювання та фізичними особами дозвільних документів. 

Зокрема, систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному 
повітрі міста Києва проводяться Центральною геофізичною обсерваторією на 16 
стаціонарних постах спостережень за станом забруднення, у повітрі визначається 20 
забруднюючих домішок. Водночас, такі спостереження ведуться не постійно – не 
здійснюються у святкові та вихідні дні, дані не оприлюднюються онлайн, а також, у випадку 
перевищення шкідливих речовин не надсилаються до Держекоінспекції для того, щоб 
забезпечити швидке та оперативне реагування та винайдення об’єкта викиду. 

Позиція Мінприроди. 

                                                           
2 Рішення Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
щодо результатів розгляду Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 
спрямованих на розвиток та функціонування єдиної державної системи моніторингу навколишнього природного 
середовища № 34/21 від 30.03.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ac-
rada.gov.ua/doccatalog/document/16749162/34-21.pdf?subportal=main (дата звернення 26.02.2018) – Назва з екрана 

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16749162/34-21.pdf?subportal=main
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16749162/34-21.pdf?subportal=main
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Офіційний сайт Мінприроди міститься розділ, призначений для інформаційного висвітлення 
офіційних даних моніторингу. Інформація наведена у вигляді текстових файлів. Перелік 
наведений у Додатку 1. 

У грудні 2017 року на рівні міністерства впроваджений реєстр «Оцінка впливу на довкілля» у 
вигляді порталу http://eia.menr.gov.ua, що призначений для подання на розгляд документів 
для надання висновків щодо впливу на довкілля заходів суб’єктів господарювання. 
Передбачена можливість подання документів суб’єктами через електронний кабінет з 
використанням ЕЦП. Замість структурованих полів, що мають містити кількісну оцінку впливу 
на довкілля, що здійснюється суб’єктами господарювання, показники перевищення 
допустимих норм, у порталі функціональність обмежена завантаженням сканованого 
документу. 

Серед структур, що знаходяться у віданні Мінприроди, зазначається сайт державного 
науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України». 
Сайт містить детальну інформацію про результати геологічних, геофізичних, гідрогеологічних 
та інженерно-геологічних досліджень надр, моніторингу геологічного середовища та 
мінерально-сировинної бази. 

Мінприроди та венчурний приватний фонд OMIDYAR NETWORK за підтримки проекту TAPAS 
заплановано впровадження в 2018 році ресурсу «суспільна платформа доступу до 
екологічної інформації». Призначення: висвітлення екологічної ситуації в прив’язці до карти. 
Дані передбачається отримувати у форматах «Open Data» від різних органів влади України. 

Отже, існуючі інформаційні ресурси не забезпечують ключові завдання державних систем, а 
саме: 

- повноту та достовірність даних щодо екологічного стану довкілля; 

- прозорість у розподілі та використанні природних ресурсів; 

- інструменти для роботи різноманітних структур органів державної влади, що 
приймають участь у процесах; 

- об’єктивну аналітику на основі всього комплексу даних та автоматичну обробку 
інформації. 

Що, в свою чергу, дає можливість: 

- інспекторам маніпулювати даними про стан довкілля, вносити неправдиві відомості 
в акти або ж «закривати очі» на певні порушення; 

- великим підприємствам, знаючи про відсутність системи моніторингу довкілля, у 
вихідні та святкові дні планувати свою діяльність разом з викидами, що свідчить про свідоме 
уникнення відповідальності за забруднення довкілля. 

 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

Вбачається за доцільне створення національної платформи моніторингу стану довкілля 
України, що має працювати на таких засадах: 

1. Збереження всієї інформації за принципами електронних реєстрів. 

2. Розподілу та класифікації вхідної інформації, її автоматичного оброблення. 

3. Наявність е-кабінетів для чиновників та суб’єктів господарювання. 

http://eia.menr.gov.ua/
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4. Підсистеми, що забезпечують виконання та контроль усіх етапів бізнес-процесів в 
автоматичному або максимально автоматизованому вигляді без участі особи, що 
забезпечить мінімізацію ризику людського впливу. 

5. Перехід на повністю електронний варіант подання інформації, в т.ч. отримання 
дозволів, приписів тощо. 

6. Впровадження автоматичних пунктів контролю (постійних, тимчасових та мобільних) 
параметрів екологічного стану довкілля. 

7. Юридичне визначення статусу інформації реєстру. 

8. Враховуючи обмеженість джерел фінансових ресурсів, вагому роль може відігравати 
система консолідації фінансових ресурсів із усіх потенційних джерел та їх 
концентрація в сфері єдиної державної системи моніторингу навколишнього 
природного середовища для реалізації проектів модернізації. 

Необхідно на першому етапі створити ядро національної платформи моніторингу стану 
довкілля; електронних кабінетів; підсистеми управління бізнес-процесами; реалізувати 
інтерфейси програмного обміну (API). Перший етап пропонується впроваджувати у наступній 
послідовності та можливими строками: 

1. Створення документу що описує бачення (концепція) - 2 місяці 

2. Формування технічних вимог до системи - 3 місяці 

3. Визначення орієнтовної вартості та можливості фінансування - 3 місяці 

4. Визначення або формування команди розробки - 2 місяці 

5. Формування технічного завдання - 3 місяці 

6. Технічна реалізація - 8 місяців 

7. Впровадження - 2 місяці 

Орієнтовний обсяг фінансування першого етапу: 0,6-1,5 млн доларів США, залежно від 
витрат на оплату праці розробників. 

В частині нормативно-методичного забезпечення, перш за все, на сьогодні відсутній 
документ, який би закріпив бачення щодо створення інтегрованої системи моніторингу 
довкілля на рівні Закону. Таким чином, не зрозуміло наскільки повною буде така система, 
прозорою та доступною для громадськості. Тому необхідно: 

- внести зміни до статті 22 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» в частині запровадження єдиної інтегрованої систему моніторингу, яка буде 
об’єднувати всі дані щодо природних ресурсів (кадастри) і дані щодо екологічного стану 
довкілля. В якості первинної ланки має бути створена національна мережа моніторингу на 
базі постійнодіючих постів моніторингу довкілля та передавання даних безпосередньо у 
зазначену систему. Ця система має також включати інтегрований процес щодо розгляду, 
погодження, видачі дозволів/ліцензій/висновків щодо використання природних ресурсів або 
можливого негативного впливу на довкілля, а також містити базу актів перевірки інспекційних 
органів у сфері охорони довкілля; 

- розробити програмний документ та план заходів на його виконання; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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- внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 
«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», в якій 
необхідно передбачити порядок обміну інформацією між суб’єктами моніторингу, а також 
строки її узагальнення та оприлюднення для громадськості; 

- апроксимація Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 
листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль 
забруднення). 

Врахування рекомендацій забезпечить наступне: 

- автоматизовані процеси моніторингу стану довкілля; публічність даних моніторингу 
стану довкілля (що убезпечить від прямого фактору залучення людини до визначення стану 
забруднення довкілля та можливості маніпулювання даними); 

- інформацію від усіх «суб’єктів впливу» у сфері охорони навколишнього природного 
середовища повну та своєчасну; 

- оперативні прогнози змін навколишнього природного середовища в екологічній 
сфері. 

Проблема ІІ. Дублювання функцій Держекоінспекції з іншими контролюючими 
органами в частині контролю й нагляду у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. 

Загальний опис проблеми: 

Дублювання виконання функцій органами державної влади крім необґрунтованого зростання 
поточних адміністративних видатків і розмитості розподілу відповідальності між органами 
влади може приводити до необґрунтованого тиску на суб’єктів господарювання і зростання 
корупційних ризиків. 

Інституційна система державного контролю та нагляду у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. 

Повноваження щодо нагляду та контролю за додержанням вимог природоохоронного 
законодавства на даний час здійснюють такі центральні органи виконавчої влади, як 
Державна екологічна інспекція України, (Держекоінспекція), Державна служба геології та 
надр України (Держгеонадра), Державне агентство лісових ресурсів України 
(Держлісагентство), Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 
(Держгеокадастр), Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство), 
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство), Державну службу України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), 
Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека). 

Діяльність цих органів спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра екології та природних ресурсів (Держекоінспекція, Держводагентство, 
Держгеонадра); Міністра аграрної політики та продовольства (Держлісагентство, 
Держгеокадастр, Держрибагентство, Держпродспоживслужба); Міністра інфраструктури 
(Укртрансбезпека). 

Аналіз положень про відповідні органи державної влади України, зокрема, 
Держводагентство, Держгеокадастр, Держгеонадра, Держекоінспекцію, Держлісагентство, 
Держпродспоживслужбу, Держрибагентство, Укртрансбезпеку, вказують на розподіленість, 
функцій в частині контролю й нагляду у сфері охорони навколишнього природного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
file:///C:/Users/user/Downloads/old.minjust.gov.ua/file/33301.docx
file:///C:/Users/user/Downloads/old.minjust.gov.ua/file/33301.docx
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середовища, низький рівень загальнодержавної координації та міжвідомчої взаємодії на 
означеному напрямі (Додаток 2). 

Наведене можна обґрунтувати наступним прикладом із практики правого забезпечення 
контролюючих повноважень у лісовому господарстві екологічної інспекції та державної 
лісової охорони. 

Лісовий кодекс України (п. 2 ст. 28-1) наділяє центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері лісового господарства, правом здійснення державного 
контролю за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства. 
Аналогічні норми містяться у ст. 93 цього ж кодексу. На сьогодні таким органом є Державне 
агентство лісових ресурсів України, яке працює на підставі відповідного Положення, 
затвердженого Постановою КМУ №521 від 08.10.2014. Згідно з п. 4 цього Положення, 
відомство, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює державне управління в 
галузі державного контролю за дотриманням законодавства під час ведення лісового 
господарства (окрім державного контролю з карантину та захисту рослин). Аналогічні 
повноваження на обласні управління лісового та мисливського господарства покладає наказ 
Мінагрополітики України №134 від 21.03.2012, яким затверджене «Положення про обласні 
управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів 
України». Щоправда, Постанова КМУ №521 від 08.10.2014 (п.п.5 п. 6) обмежує повноваження 
Держлісагенства щодо проведення повноцінного контролю, оскільки відомство наділяється 
правом проводити перевірки лише в лісах підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери його управління. Відповідно до додатку до «Положення про державну лісову 
охорону», затвердженого Постановою КМУ №976 від 16.09.2009, до складу 
держлісоохорони, крім посадових осіб Держлісагенства та обласних управлінь лісового та 
мисливського господарства, відносяться посадові особи підприємств, установ та організацій, 
що належать до сфери управління Держлісагентства. Однак на законодавчому рівні (ст. 
90 ЛКУ) формально покладає здійснення державного контролю за дотриманням лісового 
законодавства на всіх посадовців держлісохорони. Тут слід підкреслити, що реалізація 
такого контролю посадовцями держпідприємств прямо суперечить законодавчому 
визначенню державного контролю (нагляду). Аналіз статті 1 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарській діяльності» дає підстави 
стверджувати, що суб’єкти господарювання не можуть займатись контролюючою діяльністю 
щодо інших підприємств, оскільки такі повноваження є прерогативою лише державних 
органів. 

Позитивним зрушенням в даному питанні є скасування розпорядженням КМУ № 169-
р від 10.03.2017 наказу Держкомлісгоспу України №263 від 31.08.2010 «Про затвердження 
Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог 
лісового законодавства», яким визначалися загальні положення про реалізацію 
контролюючих функцій Держкомлісгоспу, порядок проведення планових і позапланових 
перевірок, процедур контролюючих дій та оформлення їх результатів. Даний наказ був 
скасований як такий, що не відповідає Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Згідно з інформацією з офіційного веб-сайту Державної служби України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва, органи Держлісагентства з 2013 року не 
проводили перевірок дотримання лісового законодавства. Контролюючі заходи відомством 
здійснювалися лише у сфері ведення мисливського господарства. Тому можна констатувати, 
що закони й підзаконні нормативні акти, які врегульовують повноваження здійснення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/print
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/print
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0729-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0729-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/print
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/print
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/169-2017-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/169-2017-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1129-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1129-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1129-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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державного контролю Держлісагентства та його територіальними органами, на практиці не 
діють. 

Відомо, що основний контроль за охороною довкілля в державі зараз виконує спеціальний 
орган – Державна екологічна інспекція України, яка, відповідно до ст. 29-2 Лісового кодексу 
України, наділена правом здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення 
лісів. Аналогічні повноваження екоінспекції як центрального органа виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, передбачені спеціальним нормативним актом – Законом України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» (ст. 20-2). Отже, органи держекоінспекції 
реалізують свої повноваження відповідно до Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», проводячи планові та 
позапланові заходи з питань перевірки дотримання як лісового, так і іншого 
природоохоронного законодавства на всіх лісогосподарських підприємствах. Діяльність 
Держекоінспекції України регламентується «Положенням про Державну екологічну інспекцію 
України». Крім того, наказом Мінприроди України № 303 від 09.08.2017 була затверджена 
уніфікована форма акта проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 
(контролю) щодо додержавння суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення 
і охорони природних ресурсів, яка визначила основні питання, що підлягають перевірці 
екологічною інспекцією3. 

Таким чином, питання, які перевіряє екологічна інспекція, аналогічні тим, які має 
відстежувати державна лісова охорона. Тобто, склалася ситуація недоцільного дублювання 
органами Держлісагентства контролюючих повноважень у лісовому господарстві. 

Неузгодженість та велика кількість органів, що проводять перевірки у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, збільшує тиск на суб’єктів господарювання, 
зумовлює умови, сприятливі для можливості зловживання правами працівниками органів 
Держекоінспекції та інших контролюючих органів. 

Розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та 
виконання контрольно-наглядових (інспекційних) функцій є одним із напрямків політики 
запобігання і протидії корупції. 

В 2012 році Національним агентством України з питань державної служби на виконання 
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (Постанова 
Кабінету Міністрів України № 1240 від 28.11.2011 р.) проводилось функціональне 
обстеження органів виконавчої влади для отримання інформації про покладені на них 
завдання і функції з метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей, 
дублюючих функцій та функцій, що не належать до сфери їх повноважень. Дані дії були 
спрямовані на виявлення поєднання в одному органі контрольно-наглядових (інспекційних) 
функцій та функцій з надання адміністративних послуг4. 

                                                           
3 Круглий стіл «Вдосконалення контролю в лісовому господарстві» [Електронний ресурс] : [Український лісовий портал: 
створено за підтримки Світового Банку та програми PROFOR]. – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/23229/ (дата 
звернення 26.02.2018) – Назва з екрана 
4 Узагальнено результати проведення у 2012 році функціональних обстежень органів виконавчої влади [Електронний 
ресурс] : [Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/print
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/print
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page2
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п
http://dei.gov.ua/2012-01-22-11-49-45/2012-01-22-11-51-44/94-unifikovanij-akt-perevirki.html
file:///C:/Users/user/Downloads/Постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20№%201240%20від%2028.11.2011%20р
file:///C:/Users/user/Downloads/Постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20№%201240%20від%2028.11.2011%20р
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Функціональним обстеженням, яке проводилось спеціально утвореними для цього робочими 
групами та комісіями під керівництвом перших заступників або заступників керівників органів, 
відповідальних за організацію роботи апарату, було охоплено: 

– на центральному рівні: 16 міністерств, 55 центральних органів виконавчої влади та 
5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом; 

 – на регіональному (місцевому) рівні: 24 обласні державні адміністрації, Автономна 
Республіка Крим, 490 районних державних адміністрацій, міста Київ та Севастополь. 

За результатами проведення функціонального обстеження були виявлені надмірні, 
дублюючі функції і уточнені існуючі функції5. 

Разом з тим, потрібно відмітити, що результати обстеження функціональних повноважень 
органів виконавчої влади в сфері забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища в публічному доступі відсутні. 

Позиція Мінприроди. 

На сьогодні система організації нагляду та контролю за додержанням вимог 
природоохоронного законодавства є недосконалою. Контрольні функції дублюються 
центральними органами виконавчої влади, відсутній єдиний підхід до виконання функцій. 

Способом розв’язання проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища, в 
тому числі, визначають ліквідацію Держекоінспекції і територіальних органів та утворення 
нового єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного моніторингу і 
нагляду (контролю) – Державної природоохоронної служби з міжрегіональними 
територіальними органами, з передачею цьому органу всіх контрольних функцій. 

Водночас, варто зауважити, що в залежності від функціонального направлення центральні 
органи виконавчої влади можуть утворюватися як служби, інспекції і агентства. Зокрема, у 
разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з 
надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган 
виконавчої влади утворюється як служба. Якщо більшість функцій центрального органу 
виконавчої влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що 
належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як 
агентство. Центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція, у разі якщо 
більшість його функцій складають контрольно-наглядові функції за дотриманням 
державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 
юридичними та фізичними особами актів законодавства. 

Беззаперечно, дублювання функцій в державному управлінні призводить до погіршення їх 
виконання через відсутність чіткого розмежування відповідальності. Разом з тим, треба 
враховувати можливі негативні наслідки об’єднання в одному органі контрольно-наглядових 
(інспекційних) функцій, а саме ризики інституційної неспроможності (в розумінні слабкого 
впливу новоствореного органу на ситуацію в сфері через обмежений ресурс) та проблема 

                                                           
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=245788759&cat_id=248446163 (дата звернення 21.02.2018) – 
Назва з екрана 
5 Функціональне обстеження органів виконавчої влади : практичний посібник для керівників державної служби, 
керівників та працівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за організацію та 
проведення функціональних обстежень / Національне агентство України з питань державної служби. – К. : Центр 
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2012. – С. 37 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=245788759&cat_id=248446163
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не врахування специфіки здійснюваного нагляду (контролю) у різних сферах виконавчої 
влади (через відсутність відомчого інспектування вузькопрофільними спеціалістами). 

Також слід зазначити, що питання передачі контрольних, інспекційних повноважень від 
одного органу влади до іншого є дуже чутливим. Наразі, жодний міністр не планує 
зменшувати свої владні повноваження, на користь іншого міністра. Формування «монстру» з 
такими владними повноваженнями під Міністерством природи може сприйматися як загроза 
іншими міністерствами. Відтак, навіть наявність такого наміру у Концепції ще не передбачає 
фактичної згоди органів влади. 

Передача всіх функцій контролю з різних природоохоронних сфер одному органу державної 
влади виправдана за умов: 

- здійснення позавідомчого державного нагляду за діяльністю цього суб’єкта; 

- встановлення персональної відповідальності посадової особи, уповноваженої на 
виконання функцій перевірок і інспектування за її рішення, дії чи бездіяльність;  

- належного укомплектування цього органу спеціалістами-фахівцями за відповідними 
сферами. 

Відсутність нагляду за діяльністю контролюючих органів може привести до їх бездіяльності. 
В той час, як узагальнення функцій контролю за видовим об’єктом державного управління 
містить ризики зниження рівня правильності оцінки інформації при перевірці спеціалістами, 
оскільки вимагатиме різнофахової професійної підготовки.  

Виконання контрольних функцій по природоохоронному моніторингу і нагляду (контролю) 
декількома органами державної влади, вимагає посиленої міжвідомчої координації та 
досягнення синергії в процесі їх реалізації. 

Потребує спільного узгодження проблематики всіма органами влади, яких стосуються 
зазначені повноваження, тобто є необхідність інтегрованого підходу (який включає 
ситуаційний, процесний та системний аналіз) дослідження функцій органів держави 
(центральних і територіальних) в сфері природоохоронного моніторингу і нагляду 
(контролю). 

Рекомендується: 

Кабінету Міністрів України: реорганізувати систему органів державної влади в у сфері 
охорони навколишнього природного середовища шляхом посилення координуючої ролі з 
єдиного центру (Мінприроди). 

Кабінету Міністрів України: покласти функцію оцінки ефективності природоохоронних 
заходів, що фінансуються із державного та місцевих бюджетів (фондів охорони 
навколишнього природного середовища) на новостворений орган природоохоронного 
моніторингу і нагляду (контролю). Нині ця функція не здійснюється взагалі, а профінансовані 
проекти оцінюються виключно за формальними показниками цільового освоєння коштів. 

Мінприроди: розробити порядок оцінки ефективності природоохоронних заходів, що 
фінансуються із державного та місцевих бюджетів із визначенням критеріїв оцінювання. 

Мінприроди: делегувати функції здійснення моніторингу стану навколишнього природного 
середовища новоствореному органу. 

Мінприроди: у проекті постанови Кабінету Міністрів України про Державну природоохоронну 
службу України передбачити юридичний статус цього  органу: компетенцію, місце в структурі 
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органів влади, процедуру призначення і зняття з посади керівника, внутрішньоорганізаційну 
структуру, завдання, юрисдикцію, права і обов’язки, бюджет, питання кадрового складу, 
порядок взаємодії з іншими органами (зокрема, правоохоронними та судовими органами), 
підзвітність та систему звітності тощо. 

Врахування рекомендацій забезпечить наступне: 

- усунення дублювання функцій в частині контролю й нагляду у сфері охорони 
навколишнього природного середовища; 

- узгоджену міжвідомчу позицію державних органів виконавчої влади;  

- визначений статус державного органу природоохоронного моніторингу в системі 
державних органів наділених повноваженнями у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; 

- високий рівень взаємодії суб’єктів інтегрованого моніторингу і нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища: Держводагентство, 
Держгеокадастр, Держгеонадра, Держекоінспекція (станом на лютий 2018 р.), 
Держлісагентство, Держпродспоживслужба, Держрибагентство, Укртрансбезпека та інших 
компетентних органів державної влади. 

Проблема ІІI. Неефективність інституту громадських екологічних інспекторів.  

Загальний опис проблеми: 

Відповідно до інформації, повідомленої в.о. керівника Державної екологічної інспекції 
України станом на грудень 2017 року в центральному апараті Держекоінспекції налічується 
близько 40 громадських інспекторів, загальна чисельність громадських інспекторів по країні 
більше 600 осіб. 

Положенням про громадських інспекторів з охорони довкілля, що затверджене Наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів № 88 від 27.02.2002 р., зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 р. за № 276/6564, визначено коло прав 
громадських інспекторів: 

- брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами та 
громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони 
(спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших державних органів, які здійснюють 
контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, 
органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування); 

- за направленням органу Держекоінспекції, який призначив громадського 
інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок; 

- складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні 
порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена Кодексом 
країни про адміністративні правопорушення, і подавати їх відповідному органу 
Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності; 

-  перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, 
зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних 
(у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших 
предметів та ін.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02
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Статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення громадський інспектор з 
охорони довкілля є особою, яка має право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення щодо таких статей КУпАП: 

- частина четверта статті 85 - грубе порушення правил рибальства (рибальство 
із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших 
заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на 
промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або 
встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову); 

- стаття 88-1 - Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або 
рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах; 

- стаття 91 - Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду. 

Крім зазначених статей громадські інспектори на рівні з працівниками центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, мають право складати 
протоколи за такими статтями Кодексу України про адміністративні порушення: 48, 63 - 70, 
73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 
91-4, 153). Це статті що стосуються водокористування, використання земель, лісового 
фонду, засмічення лісів відходами; самовільне випалювання рослинності або її залишків, 
порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на 
неї фізичних та біологічних факторів; порушення вимог щодо поводження з відходами під час 
їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або 
захоронення; відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації; знищення 
або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів. 

Не дивлячись на такий перелік повноважень станом на кінець 2017 року повноваження 
громадських інспекторів мали більше як 600 громадян. Не зважаючи на численність 
громадський інспекторів, загальний стан водних ресурсів, зелених насаджень, використання 
об’єктів природно-заповідного фонду та ін. характеризується як незадовільний. Крім цього, з 
наведеної інформації можна зробити висновок, що, в середньому, навіть не кожен інспектор 
склав 1 протокол в рік. 

Таблиця: Загальна інформація про діяльність громадських інспекторів з охорони 
довкілля за 2017 рік 

Кількіст
ь 
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інспекто
рів 

Кількість 
перевірок 
спільно з 
державни
ми 
інспектор
ами 

Складен
о актів 
громадс
ькими 
інспекто
рами 

Складе
но 
проток
олів 
громад
ськими 
інспект
орами 

Надано 
припис
ів (по 
спільн
их 
переві
рках) 

Видано 
постанов 
державним
и 
інспекторам
и за 
протоколам
и, 
складеними 
громадськи
ми 

Сума штрафів, грн. 

накла
дено 

стягнуто 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print
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інспекторам
и 
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Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого Міністерством зразка, що 
підтверджують їх повноваження. Водночас, громадські інспектори здійснюють свою роботу 
безкоштовно, а також на них не розповсюджується законодавство у сфері державної служби. 
Зазначене не дозволяє накладати на громадських інспекторів дисциплінарні стягнення, 
вимагати всебічного та системного виконання покладених на них обов’язків. В результаті 
чого, повноваження громадського інспектора виконуються несистемно, питання щодо 
складення ним адміністративного протоколу або ж нескладення («закривання очей на 
правопорушення») може вирішуватись особисто громадським інспектором, що створює 
можливість маніпулювання своїми правами з метою отримання вигоди або ж можливості 
надавати «дозвіл» на здійснення певної діяльності чи самим здійснювати недозволену 
законодавством діяльність (рибальство на певних територіях, використання об’єктів 
тваринного та рослинного світу тощо)6. Наявність посвідчення, що видається центральним 
органом влади та права перевірки документів та транспортних засобів, створюють підґрунтя 
для чинників корупційних ризиків. 

Концепцією передбачено розширення повноважень громадських інспекторів з охорони 
навколишнього природного середовища – природоохоронних інспекторів у сфері 
природоохоронного моніторингу і нагляду (контролю) та планується забезпечити організацію 
на нових засадах діяльності громадських інспекторів з охорони навколишнього природного 
середовища – природоохоронних інспекторів на базі місцевих громад. 

Водночас, на сьогодні відсутність результативності у роботі громадських інспекторів, що 
також зазначається у Концепції («Епізодична участь громадських інспекторів у заходах 
Держекоінспекції з нагляду (контролю) свідчить про те, що ні громадські організації, ні місцеві 
громади фактично не впливають на формування персонального складу громадських 
інспекторів»), а також наявність у ЗМІ та в усних твердженнях суб’єктів господарювання 
інформації щодо зловживання наданими інспекторам своїми правами з метою досягнення 
приватних інтересів, складає проблемне поле для розширення повноважень інспекторів. 
Вбачається потенційний корупційний ризик у наданні громадським інспекторам прав та 
розширення функціоналу без кореспондуючих їм обов’язків та встановлення адекватного 
контролю за ними. 

Питання щодо складення актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення 
може використовуватись громадськими інспекторами для вчинення тиску на громадян і 
підприємців з метою отримання вигоди. 

Дотримання принципів децентралізації у державний політиці не може трактуватись як 
надання громадянам контролюючої функції у сфері державного нагляду та контролю за 
станом довкілля.  

                                                           
6 Громадського інспектора Андрія Мирку позбавлено посвідчення за грубе перевищення повноважень [Електронний 
ресурс] : [Державна екологічна інспекція у Львівській області: офіційний веб-портал]. – Режим доступу: 
http://dei.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=94&limit=9&limits tart=27 (дата 
звернення 28.12.2017) – Назва з екрана 

http://dei.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=94&limit=9&limits%20tart=27
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При цьому, Концепцією пропонується передача місцевим громадам окремих функцій з 
нагляду (контролю) (за зеленими насадженнями, засміченням землі, полюванням, а також 
контроль за додержанням режиму об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, 
боротьба з браконьєрством). 

Таким чином, з врахуванням наведеного вище, вбачаємо потенційні загрози для 
ефективності контролю у сфері довкілля у можливості громадських інспекторів на власний 
розсуд визначати повністю або частково вид і зміст управлінського рішення щодо складення 
протоколу про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного 
законодавства; у невпорядкованості в здійсненні нагляду за виконанням повноважень 
громадським інспектором з охорони довкілля. Також спричиняє ризик відсутність 
формалізованого порядку взаємовідносин громадських інспекторів та Держекоінспекцій як 
учасників природоохоронної діяльності, що визначає належне виконання ними функцій 
охорони довкілля та відсутність системи відповідальності за неналежне виконання 
повноважень громадських інспекторів. 

Вважаємо, що у разі передачі певних функцій контролю місцевим громадам слід 
закріплювати відповідні повноваження, а також обов’язок забезпечення конкретної 
природоохоронної функції органами місцевого самоврядування. Крім цього, «зелені 
рейнджери» мають працювати на постійній основі, із забезпеченням оплати праці за ними та 
закріпленням відповідних повноважень, а також можливості нагляду за їх діяльністю.  

Наприклад, у Болгарії органи місцевого самоврядування створюють екологічні інспекції, 
кошти на утримання якої виділяються з місцевого бюджету. Вказане передбачене 
законодавством про місцеве самоврядування. Екологічні інспектори керуються положенням, 
яке затверджується для них органом місцевого самоврядування та виконують повноваження 
надані їм місцевою радою.  

Одночасно, така практика існує в Україні у сфері благоустрою. Так, ч. 2 ст. 40 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що для здійснення контролю за станом 
благоустрою населених пунктів, виконанням Правил благоустрою території населеного 
пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення 
місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, 
установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради можуть утворювати 
інспекції з благоустрою населених пунктів. Положення про інспекцію з благоустрою 
населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною або міською радою на 
підставі Примірного положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального 
господарства. У більшості великих міст України такі інспекції створено (міста Херсон, Івано-
Франківськ, Київ тощо). 

Таким чином, з метою усунення корупціогенних факторів, забезпечення контролю за 
дотриманням природоохоронного законодавства, забезпечення децентралізації 
пропонується внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування», чітко 
визначивши повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення охорони 
довкілля на їх території, забезпечення можливості створення відповідних інспекції інших 
законів у сфері охорони довкілля.  

В законах України слід чітко передбачити права та обов’язки «зелених рейнджерів», 
визначити порядок нагляду за їх діяльністю, а також передбачити форму оплати праці та 
обов’язок органів місцевого самоврядування забезпечити виконання покладених на них 
обов’язків щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства у визначених 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN33965.html
file:///C:/Users/user/Documents/_Paзом%20проти%20крупції/Мінекології/Аналітичка/zakon.rada.gov.ua/go/280/97-вр
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сферах. Також, одночасно, слід внести зміни до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та надати відповідні повноваження. 

Рекомендується: 

передбачити повноваження органів місцевого самоврядування щодо: 

- забезпечення дотримання порядку рибальства; 

- забезпечення дотриманя порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або 
рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах; 

- забезпечення правил утримання домашніх тварин та усунення жорстокого 
поводженя з тваринами на території органу місцевого самоврядування; 

- забезпечення дотримання правил охорони та використання територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення; 

- забезпечення притягнення до відповідальності за самовільне випалювання 
рослинності або її залишків в межах території органу місцевого самоврядування; 

- забезпечення притягнення до відповідальності за порушення вимог щодо 
поводження з відходами в частині збирання відходів (забезпечення роздільного збору як 
громадянами так і суб’єктами господарювання), дотримання санітарних вимог до утримання 
контейнерів тощо; 

- забезпечення притягнення до відповідальності за порушення державних 
стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою 
територій населених пунктів. 

Для виконання таких повноважень, як вже було зазначено вище, органам місцевого 
самоврядування слід надати можливості для створення посад екологічних інспекторів 
органів місцевого самоврядування. Питання щодо кількості таких інспекторів має 
вирішуватись органом місцевого самоврядування виходячи із стану забезпечення 
екологічного порядку на його території та фінансових можливостей. При цьому, 
повноваження щодо нагляду за діяльністю цих інспекторів варто надати державним 
екологічним інспекторам (законодавчо визначивши процедуру такого нагляду шляхом 
внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). 

Додатково можливо розглядати доцільність створення об’єднаної інспекції з благоустрою та 
екологічної інспекції на базі органів місцевого самоврядування, оскільки відповідно до Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів» благоустрій – це комплекс робіт з інженерного 
захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 
організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного 
очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з 
метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов 
щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

При цьому, пропонується поетапне скасування інституту громадських інспекторів, адже 
наведені приклади свідчать про низький рівень ефективності інституту. Крім того, є досить 
суперечливим можливість участі громадських інспекторів у проведенні перевірок 
додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та 
громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони, 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Таке право їм надано 
відповідно до наказу Мінприроди «Про затвердження Положення про громадських 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02
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інспекторів з охорони довкілля» № 88 від 27.02.2002. Так, підприємства, установи та 
організації в більшості випадків є носіями конфіденційної інформації, і доступ до неї особи, 
яка не є державним службовцем не є бажаним.  

Водночас, створення інспекторів з охорони довкілля на місцевому рівні потребує часу, 
напрацювання усталеної практики, тому ліквідацію інституту громадських інспекторів та 
створення інспекторів з охорони довкілля варто робити з розрізом у часі: на першому етапі – 
запровадження інституту інспекторату з охорони довкілля на місцевому рівні (приблизно 2 
роки), другий етап – ліквідація інституту громадських інспекторів. 

Врахування рекомендацій забезпечить наступне: 

- повноваження контролю за зеленими насадженнями, засміченням землі, 
полюванням та боротьбою з браконьєрством, а також охороною природно-заповідного 
фонду місцевого значення закріплені за органами місцевого самоврядування; 

- діяльність  інспекторів з охорони довкілля на місцевому рівні на нових 
організаційно-правових засадах відповідального виконання повноважень. 

Проблема VІ. Недосконалість та суперечливість вимог природоохоронного 
законодавства. Зарегульованість сфери державного контролю та нагляду, 
множинність вимог до суб’єктів господарювання. 

Загальний опис проблеми: 

Кількісна оцінка стану виконавчої дисципліни в системі державної влади, зокрема, у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки свідчить, що на 
задовільному рівні виконується лише третя частина нормативних вимог і регуляцій.7  

Крім прямого порушення правових норм, одним із корупціогенних чинників в сфері 
державного контролю та нагляду є також суперечливість або ж поверхневість 
природоохоронного законодавства щодо екологічної перевірки та правових підстав їх 
проведення. Існує ряд недоліків нормативно-правових актів, якими регулюються 
повноваження, організація і порядок державного контролю та нагляду в сфері 
природоохоронного законодавства. Вказане дає змогу державному інспектору одноосібно 
приймати рішення про дотримання суб’єктом господарювання певної норми закону або ж ні, 
а також створює законодавче підґрунтя щодо можливості вимагання додаткових документів 
та пояснень. 

Відповідні дискреційні повноваження містять елементи потенційних зловживань з боку 
контролюючого державного органу. Зокрема, Статтею 32 Закону України «Про відходи» з 1 
січня 2018 року забороняється захоронення необроблених (неперероблених) побутових 
відходів. У статті ж 1 цього Закону наводиться таке визначення оброблення (перероблення) 
відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, 
хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного 
зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. Далі в Законі це поняття не розкривається. 
Таким чином, державний інспектор при перевірці полігону має змогу на власний розсуд 
вирішувати чи відповідна технологічна операція зроблена з відходами є їх обробленням 
(переробленням) чи її недостатньою та не вважається обробленням (переробленням). Під 

                                                           
7 Витяг з аналітичної доповіді до Щорічного Посилання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє 
та зовнішнє становище України в 2015 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.drs.gov.ua/deregulation/deregulyatsiya-biznesu-v-ukrayini/ 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
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це визначення підпадає як відібрання пластику, який підлягає переробці так і утилізація 
відходів шляхом спалювання. 

Відповідно до статті 62 Кодексу України про надра при перевірці суб’єкта господарювання 
орган держаного контролю перевіряє, зокрема: 

- обґрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність, 
ефективність робіт з геологічного вивчення надр; 

- використання технічних засобів і методів ведення робіт з геологічного вивчення надр, 
які виключають невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості; 

- обґрунтованість напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт з геологічного 
вивчення надр.  

Крім цього вказана стаття також містить норму яка зазначає що на орган контролю також в 
межах своєї компетенції забезпечує вирішення інших питань щодо геологічного вивчення 
надр та відповідно до законодавства України на нього може бути надано й інші права щодо 
запобігання і припинення порушень правил і норм геологічного вивчення надр. 

Таким чином, органам контролю в сфері природоохоронної діяльності надані широкі 
дискреційні повноваження, які замінили однозначний імператив. При перевірці суб’єктів 
господарювання у сфері надрокористування орган контролю має повноваження, які 
передбачають суб’єктивність оцінки обґрунтованості певних дій суб’єкта господарювання, що 
є одним з основних корупціогенних ризиків. 

Таким, чином відсутність унормованих процедур, встановлених термінів, вичерпних вимог 
дозоляють державному інспектору найчастіше діяти безконтрольно, мати всі можливості 
використовувати посадове становище у своїх інтересах, а отже, діяти всупереч інтересам 
суспільства. 

Рекомендується: 

Паралельно з реформуванням організаційної системи державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища слід також здійснити: 

- перегляд та удосконалення чинного законодавства: 

конкретизувати положення нормативно-правових актів в частині процедури проведення 
екологічних перевірок (термінів, вичерпних вимог проведення перевірки) та встановлення 
чіткої компетенції посадових осіб, уповноважених приймати рішення про 
дотримання/недотримання суб’єктом господарювання правових приписів, з обов’язковістю 
його мотивування; 

включити до нормативно-правових актів відсильні норми, що передбачають відповідальність 
за невиконання чи неналежне виконання повноважень в частині забезпечення 
природоохоронної функції як державних інспекторів так і суб’єктів господарювання; 

розробити порядок оцінювання ефективності виконання природоохоронних заходів, що 
фінансуються із державного та місцевих бюджетів із встановленням критеріїв оцінювання та 
відповідальності виконавців. 

- усунення практики регулювання суспільних відносин великою кількістю підзаконних 
нормативно-правових актів, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр
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- встановлення чітких та однозначних вимог до суб’єктів господарювання а також 
повноважень органу контролю щодо перевірки таких вимог. 

Врахування рекомендацій забезпечить наступне: 

- чіткі критерії оцінки проведення перевірки у сфері охорони навколишнього 
природного середовища; 

- визначений зміст службової діяльності державних інспекторів, зокрема меж 
самостійності при прийнятті управлінських та інших рішень, обсягу службових повноважень, 
які підлягають виконанню (службових обов'язків і прав) та особистої відповідальності. 

Проблема V. Низький рівень оплати праці інспекторів Державної екологічної інспекції. 

Загальний опис проблеми: 

Статтею 50 Закону України «Про державну службу» регулюється питання оплати праці 
державних службовців, при цьому держава бере на себе зобов’язання забезпечити достатній 
рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових 
обов’язків.  

Для виконання функцій контролю (нагляду) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища на 2017 рік було передбачено штатний розклад Державної екологічної інспекції 
України та її територіальних підрозділів у розмірі 1 980 штатних одиниць, утримання яких 
обійшлося Державному бюджету України у 224,6 млн. грн., що з усіма надбавками, преміями, 
матеріальною допомогою та після вирахування податків складає в середньому 7,7 тисяч 
гривень, тобто, виходить що кваліфікація досвідченого еколога з вищою екологічною 
освітою, оцінюється лише у два рази більшою за оплату низькокваліфікованої праці8. 

Якщо мова йде про інспектора, тобто посаду, до функціональних обов’язків якої входить 
прямий контакт із суб’єктом господарювання, що перевіряється, то його заробітна плата ще 
нижча і становить близько 7 тисяч гривень. 

Розмір посадового окладу керівника у 12 тисяч 9 (що з усіма надбавками, преміями, 
матеріальною допомогою та після вирахування податків складає в середньому (в залежності 
від їх розміру, індивідуальних заслуг, рангу, вислуги років тощо) складає близько 18 тисяч) 
має мінімальний шанс відмови керівнику суб’єкта господарювання у видачі «потрібного» 
рішення за результатами перевірки, викривленні результатів перевірки, планування 
перевірки у час мінімального навантаження потужностей суб’єкта господарювання, 
нереагування або затягування реагування на звернення громадськості щодо порушення 
таким суб’єктом господарювання екологічного законодавства. 

Низькі заробітні плати можна розглядати однією із причин, що спонукають держінспекторів 
при виконанні функцій держави шукати додаткові джерела заробітку, в тому числі й 
використовуючи наявні у них повноваження. 

Наприклад, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в Польщі становить 2000 злотих 
(приблизно 14000 грн) або 1459 злотих без врахування податків), а середня зарплата 
чиновників в Польщі – 4.500 злотих (майже 28 тисяч гривень). Різниця більш ніж в 4,5 рази. 

                                                           
8видатки Державного бюджету України на Державну екологічну інспекцію України у 2017 році, бюджетний запит 
Міністерства екології та природних ресурсів України 
9 джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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На сьогодні прив’язка розмірів заробітної плати службовців Державної екологічної інспекції 
України та її територіальних органів до Схеми посадових окладів на посадах державної 
служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів, що гарантує 
збереження корупційних ризиків при здійсненні функцій контролю (нагляду) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища при прямому контакті із суб’єктами господарювання. 
Інспектор при здійсненні своє професійної діяльності відповідно до екологічного 
законодавства має вживати дієвих заходів впливу на суб’єктів господарювання, не думаючи 
при цьому чим прогодувати сім’ю, адже така проблема рано чи пізно приведе до того, що 
навіть службовець із намірами покращити ситуацію у навколишньому середовищі, прийде 
вимушеної корупції. 

Крім того, підвищений рівень оплати праці працівників Державної екологічної інспекції 
України та її територіальних органів повинен враховувати потенційну небезпеку при 
виконанні службових обов’язків інспекторами. 

За результатами дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно 
з Київським міжнародним інститутом 13% українців вважають виправданим підвищення 
зарплат для чиновників, бо це зможе підвищити престиж державної служби та подолати 
хабарництво. Більше половини населення (54%) певні, що «це нічого не змінить» і ще 
третина – що «по високу зарплатню підуть ті, кого цікавлять лише гроші, а не ентузіасти». 
Так само лише 13% вважають, що високі зарплати службовців зможуть здолати корупцію 
(Додаток 3). 

Висока оплата праці працівників Державної екологічної інспекції може не стати ефективним 
запобіжником від корупційних ризиків. Сфера державного природоохоронного контролю 
включає стейкхолдерів-промислових гігантів забруднювачів атмосферного повітря, водних 
ресурсів, а також підприємств, що продукують найбільшу кількість промислових відходів, 
фінансовий прибуток яких може перекрити без значних втрат заробітну працю будь-якого 
службовця контролюючого суб’єкта; 

Підвищення заробітної плати не можна розцінювати як універсальний засіб для викорінення 
світогляду сприйняття працівниками нового органу корупційних дій. У зв'язку з цим 
підвищення заробітної плати для інспекторів новоствореного органу природоохоронного 
контролю слід синхронізувати з: 

1) кадровим оновленням працівників на прозорих конкурсних засадах, із виконанням 
необхідних вимог щодо забезпечення незалежності конкурсу; 

2) повноцінним впровадженням та функціонуванням автоматизованої системи 
моніторингу стану довкілля й оприлюднення екологічної та пов’язаної з нею 
інформації. 

З урахуванням наведених застережень, пропонується на рівні спеціального закону закріпити 
за працівниками майбутньої Державної природоохоронної служби високі заробітні плати, що 
буде розраховуватися шляхом множення коефіцієнту для відповідної групи працівників 
(посад) та поточного прожиткового мінімуму доходів громадян. 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

- запроваджувати конкурентні зарплати інспекторів; 

- процедури проведення перевірок і ухвалення рішень в сфері природоохоронної 
діяльності  повинні бути максимально формалізованими і прозорими та 
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відображатися також у повноваженнях визначених внутрішніми інструкціями 
держінспекторів; 

- проводити підвищення заробітної плати одночасно з іншими реформаторськими 
процесами у сфері природоохоронної діяльності Державної екологічної інспекції. 

Врахування рекомендацій забезпечить наступне: 

- мінімізовано зловживання інспекторами Державної екологічної інспекції 
службовими повноваженнями. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Державна екологічна інспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та 
природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Відповідно до інформації, наданої Держекоінспекцією, за 2016 рік за порушення вимог 
природоохоронного законодавства складено 31312 адміністративних протоколів на суму 
5310,356 тис. грн. загальна сума розрахованих збитків 735823, 264 тис. грн. Поряд з цим 
Держекоінспекція не здійснює ефективних судових стягнень, не маючи для цього ані 
достатнього бюджетного забезпечення для оплати судового збору, ані компетенції 
співробітників, що часто демотивовані брати участь у судових дебатах.  

В силу численних корупційних скандалів, пов’язаних із діями співробітників інспекції, у 
суспільстві панує бачення Держекоінспекції як корумпованого органу, що здійснює тиск на 
підприємців та зловживає повноваженнями задля незаконного збагачення.  

На сьогодні екологічний контроль здійснюється Держекоінспекцією, яка має суспільне 
сприйняття як корумпований орган, не має дієвого громадського контролю, співробітники 
наймаються без відкритого конкурсного відбору та отримують низьку заробітну плату. 

Сфера екологічного нагляду та контролю в Україні регулюється найперше такими 
законодавчими актами, що потребують внесення змін та доповнень як в рамках осучаснення 
функцій державного природоохоронного контролю, так і щодо приведення у відповідність до 
європейського законодавства: 

• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

• Кодекс України про надра, 

• Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України», 

• Закон України «Про мисливське господарство та полювання», 

• Закон України «Про тваринний світ», 

• Лісовий кодекс України, 

• Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», 

• Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів», 

• Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», 

• Кодекс України про адміністративні правопорушення та ін. 

Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, затверджена Постановою КМУ, у 2017 році 
планувалась як така, що започаткує реформу Держекоінспекції та буде спрямована на 
створення якісно нового органу природоохоронного контролю.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2387426-na-sumsini-zatrimali-cinovnika-derzekoinspekcii-za-sistematicne-habarnictvo.html
http://pravda.press/news/society/u-ki-vi-za-khabarnitstvo-zatrimali-chinovnika-derzhekoinspektsiy--23121/
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Водночас станом на лютий 2018 році Міністерством не затверджено детального Плану 
впровадження реформи. Наразі, такий план етапів реалізації реформи є лише у форматі 
окремих блоків з окресленими строками (роки). Принциповим лишається також питання 
функціонального наповнення повноважень природоохоронної Служби та передачі до неї 
контрольних повноважень інших ЦОВВ. 

Наразі бачення Міністерства полягає у поєднанні функцій екологічного моніторингу та 
контролю в межах однієї державної служби, яка буде узгоджувати свою діяльність з 
місцевими територіальними громадами, місцевим самоврядуванням та громадськістю, 
підпорядковуватися Кабінету Міністрів України та Міністерству. Проте оснащення 
лабораторій сучасним обладнанням, використання результатів екологічного моніторингу як 
доказової бази для обґрунтування позачергових перевірок планується до впровадження 
лише на заключних етапах реформи – у 2019-2020 рр. 

У вказаному вбачаємо ризик того, що новостроворена Служба природоохоронного 
контролю, не будучи наділена принципово новими повноваженнями, може бути 
дискредитованою у суспільстві, адже корупційні ризики, актуальні для Держекоінспекції, не 
будуть мінімізовані.  

Серед основних загроз, проаналізованих в рамках напрацювання аналітичної записки, та 
механізмів їх мінімізації, зазначаємо наступні зовнішні фактори, що сприяють корупції у 
здійсненні Держекоінспекцією контролю у природоохоронній сфері: 

- Відсутність автоматизованих процесів моніторингу стану довкілля; закритість 
інформації про результати еко-контролю (не створення системи моніторингу та не 
передача повноважень моніторингу новоствореній службі з питань природоохоронного 
контролю). 

- Дублювання функцій Держекоінспекції з іншими контролюючими органами в частині 
контролю й нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища 
(неузгодженість та велика кількість органів, що проводять перевірки у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, збільшує тиск на суб’єктів господарювання, 
створює умови, сприятливі для вимагання хабарів). 

- Недосконалість та суперечливість вимог природоохоронного законодавства. 
Зарегульованість сфери державного контролю та нагляду, множинність вимог до 
суб’єктів господарювання (вибірковість виконання громадськими інспекторами своїх 
повноважень; вирішення питання щодо складення акту про адміністративне 
правопорушення в залежності від ситуації). 

До внутрішніх факторів, що сприяють корупції у здійсненні Держекоінспекцією своїх 
повноважень відносимо: 

- Неефективність інституту громадських екологічних інспекторів (вибірковість 
виконання громадськими інспекторами своїх повноважень; вирішення питання щодо 
складення акту про адміністративне правопорушення в залежності від ситуації). 

- Низький рівень оплата праці інспекторів Державної екологічної інспекції (низький 
рівень оплати праці інспекторів Державної екологічної інспекції створює ризик для 
зловживань інспекторами своїми повноваженнями). 

Потребує зміни система моніторингу стану навколишнього природного середовища з метою 
забезпечення доступу до екологічної інформації громадськості та використання даних 
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моніторингу для прийняття ефективних управлінських рішень і здійснення перевірок суб’єктів 
господарювання.  

Реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища має здійснюватись паралельно зі змінами у системі моніторингу 
стану довкілля.  

З урахуванням наведеного вище, рекомендуємо: 

- Міністерству: доопрацювати із зацікавленими ЦОВВ та профільним комітетом ВРУ 
та затвердити План впровадження Концепції системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

- Міністерству: провести широкі консультації та обговорення із зацікавленими 
сторонами з метою узгодження позицій щодо змін до нормативно-правової бази у 
форматі тріалогу (бізнес, громадянське суспільство, органи виконавчої влади); 

- Кабінету Міністрів України: сформувати міжвідомчу групу з координації питань 
екологічної безпеки та моніторингу стану довкілля; 

- Створити національну платформу моніторингу стану довкілля України, що має 
працювати на таких засадах та із дотриманням: 

 збереження всієї інформації за принципами електронних реєстрів. 

 розподілу та класифікації вхідної інформації, її автоматичного оброблення. 

 наявність е-кабінетів для чиновників та суб’єктів господарювання. 

 підсистеми, що забезпечують виконання та контроль усіх етапів бізнес-процесів в 
автоматичному або максимально автоматизованому вигляді без участі особи, що 
забезпечить мінімізацію ризику людського впливу. 

 перехід на повністю електронний варіант подання інформації, в т.ч. отримання 
дозволів, приписів тощо. 

 впровадження автоматичних пунктів контролю (постійних, тимчасових та 
мобільних) параметрів екологічного стану довкілля. 

 юридичне визначення статусу інформації реєстру. 

На сьогодні основою для такої системи може розглядати автоматизована система «Відкрите 
довкілля», проект Концепції створення якої, станом на лютий 2017 р. опрацьовується 
Міністерством. 

- Першим компонентом платформи системи моніторингу та оприлюднення 
екологічної інформації пропонується визначити порталу адміністративних послуг та 
державних екологічних реєстрів для забезпечення доступу до екологічної 
інформації та здійснення цифровізації процедури надання адміністративних послуг 
у сфері дозвільно-ліцензійної діяльності. 

- Мінприроди: розробити порядок оцінки ефективності природоохоронних заходів, 
що фінансуються із державного та місцевих бюджетів із визначенням критеріїв 
оцінювання. 
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- Мінприроди ініціювати передачу органам місцевого самоврядування можливості 
для створення посад екологічних інспекторів органів місцевого самоврядування в 
частині повноважень щодо: 

 забезпечення дотримання порядку рибальства; 

 забезпечення дотримання порядку придбання чи збуту об'єктів 
тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у 
неволі або в напіввільних умовах; 

 забезпечення правил утримання домашніх тварин та усунення 
жорстокого поводження з тваринами на території органу місцевого 
самоврядування; 

 забезпечення дотримання правил охорони та використання територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; 

 забезпечення притягнення до відповідальності за самовільне 
випалювання рослинності або її залишків в межах території органу 
місцевого самоврядування; 

 забезпечення притягнення до відповідальності за порушення вимог щодо 
поводження з відходами в частині збирання відходів (забезпечення 
роздільного збору як громадянами так і суб’єктами господарювання), 
дотримання санітарних вимог до утримання контейнерів тощо; 

 забезпечення притягнення до відповідальності за порушення державних 
стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил 
благоустрою територій населених пунктів. 

- Мінприроди: ініціювати поетапне скасування інституту громадських інспекторів (на 
першому етапі – запровадження інституту інспекторату з охорони довкілля на 
місцевому рівні (приблизно 2 роки), другий етап – ліквідація інституту громадських 
інспекторів). 

- Мінприроди: ініціювати перегляд та удосконалення чинного законодавства в 
частині  

 конкретизації положень нормативно-правових актів в частині процедури 
проведення екологічних перевірок (термінів, вичерпних вимог проведення 
перевірки) та встановлення чіткої компетенції посадових осіб, уповноважених 
приймати рішення про дотримання/недотримання суб’єктом господарювання 
правових приписів, з обов’язковістю його мотивування; 

 включення до нормативно-правових актів відсильних норм, що передбачають 
відповідальність за невиконання чи неналежне виконання повноважень в частині 
забезпечення природоохоронної функції як державних інспекторів так і суб’єктів 
господарювання; 

Поряд з цим реформа потребує активної комунікації назовні: необхідно розробити та 
провести інформаційну кампанію щодо реформування природоохоронного органу. 

Прийняття нової політики екологічного природоохоронного контролю створить умови для 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів й упередження екологічних 
правопорушень.  
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ДОДАТКИ: 

 

Додаток 1: до розділу «Проблема 1» 

Наявні інформаційні ресурси Мінприроди  

Перелік спеціальних дозволів на користування надрами 

Вивчення та раціональне використання надр Дозволи та ліцензії 

Нафта і газ.pdf (1064 Кб) 

Тверді горючі корисні копалини.pdf (978 Кб) 

Метали.pdf (228 Кб) 

Неметали.pdf (2340 Кб) 

Підземні води.pdf (2233 Кб) 

Промислово-техногенні.pdf (105 Кб) 

Без корисних копалин.pdf (178 Кб) 

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами 
парникових газів 

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами 
парникових газів в Україні за 1990-2015 роки.rar (20375 Кб) 

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні 

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні в 2017 
році.doc (1553 Кб) 

доповнення з 01.01.2017 згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 
1328 

Зведений Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів за 2008-2016 роки.doc (13571 Кб) 

Перелік програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря: 

Найменування 
програмного 
продукту  

Версі
я 

Призначення Чинність 

“EOL” версія 
3.5 

Програма розрахунку забруднення 
атмосфери  

не 
обмеженно 

EOL + FON  версія 
4.3 

Програма розрахунку забруднення на 
ЕОМ + розрахунок фонових 
концентрацій  

не 
обмеженно  

https://menr.gov.ua/timeline/Vivchennya-ta-racionalne-vikoristannya-nadr.html
https://menr.gov.ua/timeline/Dozvoli-ta-licenzii.html
https://menr.gov.ua/timeline/Dozvoli-ta-licenzii.html
https://menr.gov.ua/files/docs/NAFTA_GAS.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/VUG_SLANC_SAPR_TORF1.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/METAL1.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/NEMETAL1.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/PIDZ_VODI.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/PROM_TEHOG.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/BEZ_KOE_KOP.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/Ukraine_NIR_2017.rar
https://menr.gov.ua/files/docs/Ukraine_NIR_2017.rar
https://menr.gov.ua/files/docs/derg_reestr_2017_1.doc
https://menr.gov.ua/files/docs/derg_reestr_2017_1.doc
https://menr.gov.ua/files/docs/pesticide/Derg_reestr_2008_2016.doc
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“PLENER” версія 
1.25 

Програма розрахунку забруднення 
атмосфери на ЕОМ 

не 
обмеженно 

“EOL +”  версія 
5 

Програма розрахунку забруднення 
атмосфери на ЕОМ 

не 
обмеженно 

“EOL –2000” версія 
3.1 

Програма розрахунку забруднення 
атмосфери на ЕОМ 

не 
обмеженно 

“EOL (ГАЗ)-2000” версія 
3.1 

Програма розрахунку забруднення 
атмосфери на ЕОМ 

не 
обмеженно 

“Еколог – Газ”   Програма розрахунку забруднення 
атмосфери на ЕОМ 

до 01.04.2008  

“ТАНДЕМ” версія 
1 

Експертна система ПГО не 
обмеженно 

“ЕКСПЕРТ” версія 
1 

Ведення банку даних ПГО не 
обмеженно 

“ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
” 

  Система для обробки даних 
інвентаризації джерел викидів 

не 
обмеженно 

“NEORIST”  версія 
1 

Розрахунки валових викидів 
забруднюючих речовин від 
неорганізованих джерел забруднення 
атмосфери 

не 
обмеженно 

“ІНВЕНТЕР”  версія 
1.0 

Система для обробки даних 
інвентаризації джерел викидів на ПК 

не 
обмеженно 

"Атмосфера"   Розрахунки викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, 
формування таблиць звіту 
інвентаризації 

до 01.01.06 

"Report 1.00" версія 
1 

Підготовка форми держстатзвітності 
№2-ТП(повітря)-квартальна "Звіт про 
охорону атмосферного повітря" 

не 
обмеженно 
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ЕОЛ (ГАЗ) - 2000 [h] версія 
4.0 

Розрахунки забруднення атмосфері на 
ЕОМ в приземних і верхніх шарах 
атмосфері 

не 
обмеженно 

ЕОЛ -2000 [h]  версія 
4.0 

Розрахунки забруднення атмосфери 
на ЕОМ у приземних та верхніх шарах 
атмосфери 

не 
обмеженно 

Електронні типові 
форми XML 

версія 
3.1.1.
3. 

Експорт (імпорт) електронних копій 
відповідних документів, з метою їх 
подальшої обробки та публікаці  

не 
обмеженно 

Інтернет додаток 
"ЕКОЗВІТ" 

версія 
2 

Підготовка в електронній формі 
документів для отримання дозволу на 
викиди та статистичної звітності 

не 
обмеженно 

"NORMA6XML"  версія 
1 

Підготовка в електроній формі 
документів, у яких обґрунтовуються 
обсяги викидів 

не 
обмеженно 
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Додаток 2: до розділу «Проблема 2» 

Функції нагляду (контролю) державних органів у сфері охорони навколишнього 
природного середовища спрямовуються і координуються Кабінетом Міністрів 
України 

- через Міністра екології та природних ресурсів: 

Держекоінспекція: 

- здійснює внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики зі 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (абз. 1 
пункту 3 постанови КМУ «Положення про Державну екологічну інспекцію України» № 275 
від 19.04.2017); 

- здійснює реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду 
(контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони земель, надр; екологічної 
та радіаційної безпеки; охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду; охорони, захисту, використання і відтворення лісів; збереження, відтворення і 
невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття; раціонального 
використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного та рослинного світу; ведення 
мисливського господарства та здійснення полювання; охорони, раціонального використання 
та відтворення вод і відтворення водних ресурсів; охорони атмосферного повітря; 
формування, збереження і використання екологічної мережі; стану навколишнього 
природного середовища; поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, 
пестицидами та агрохімікатами; здійснення заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно 
біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного 
використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі (абз. 2 пункту 3 
постанови КМУ «Положення про Державну екологічну інспекцію України» № 275 від 
19.04.2017); 

- проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-
лабораторного контролю, складає відповідно до законодавства акти за результатами 
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, 
що належать до її компетенції, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення 
виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням і здійснює 
лабораторні вимірювання (випробування) (підпункт 3 пункту 4 постанови КМУ «Положення 
про Державну екологічну інспекцію України» № 275 від 19.04.2017); 

- надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому 
законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, 
погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними 
хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу (у 
тому числі водних живих ресурсів), а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів 
шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища (підпункт 4 пункту 4 
постанови КМУ «Положення про Державну екологічну інспекцію України» № 275 від 
19.04.2017); 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
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- вносить до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата 
права на провадження виду господарської діяльності (абз.2 підпункт 4 пункту 4 постанови 
КМУ «Положення про Державну екологічну інспекцію України» № 275 від 19.04.2017); 

- звертається до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності підприємств 
і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація 
здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням 
нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів 
скидів забруднюючих речовин (підпункт 5 пункту 4 постанови КМУ «Положення про 
Державну екологічну інспекцію України» № 275 від 19.04.2017); 

- вносить у встановленому порядку центральним органам виконавчої влади, їх 
територіальним органам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування вимоги щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними 
рішень з питань, що належать до компетенції Держекоінспекції (підпункт 6 пункту 4 
постанови КМУ «Положення про Державну екологічну інспекцію України» № 275 від 
19.04.2017). 

Держгеонадра: 

- здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний 
геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням (підпункт 12 пункту 
4 Пост. КМУ «Положення про Державну службу геології та надр України» № 521 від 
30.12.2015); 

- здійснює державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування 
нафтогазоносними надрами (підпункт 15 пункту 4 Пост. КМУ «Положення про Державну 
службу геології та надр України» № 521 від 30.12.2015); 

- давати під час здійснення державного контролю за проведенням робіт з геологічного 
вивчення та раціонального і ефективного використання надр обов’язкові для виконання 
приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства під час проведення 
зазначених робіт (підпункт 7 пункту 6 Пост. КМУ «Положення про Державну службу 
геології та надр України» № 521 від 30.12.2015); 

Держводагентство: 

здійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських 
систем і каналів (підпункт 9 пункту 4 Пост. КМУ «Положення про Державне агентство 
водних ресурсів України» № 393 від 20.08.2014); 

проводить моніторинг якості вод у контрольних створах у районах основних 
водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та 
сільськогосподарського водопостачання (підпункт 12 пункту 4 Пост. КМУ «Положення про 
Державне агентство водних ресурсів України» № 393 від 20.08.2014); 

- через Міністра аграрної політики та продовольства  

Держлісагентство: 

- здійснює державне управління в галузі ведення лісового і мисливського 
господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових 
актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п
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у сфері захисту рослин) (підпункт 4 пункту 4 Пост. КМУ «Положення про Державне 
агентство лісових ресурсів України» № 521 від 8.10.2014); 

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського 
господарства і полювання (підпункт 14 пункту 4 Пост. КМУ «Положення про Державне 
агентство лісових ресурсів України» № 521 від 8.10.2014); 

- видає посвідчення мисливця і щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та 
порушень правил полювання (підпункт 20 пункту 4 Пост. КМУ «Положення про Державне 
агентство лісових ресурсів України» № 521 від 8.10.2014); 

Держгеокадастр: 

- забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та 
інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від 
шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших 
територій (підпункт 34 пункту 4 Пост. КМУ «Про Державну службу України з питань 
геодезії, картографії та кадастру» № 15 від 14.01.2015) 

Держрибагентство: 

- співпрацює з Комітетом рибного господарства продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО), органами влади іноземних держав та 
міжнародними організаціями з управління рибальством, ведення рибництва (аквакультури) 
з питань безпеки мореплавства на морі, запобігання забрудненню навколишнього 
природного середовища, охорони праці у рибному господарстві (підпункт 52 пункту 3 Пост. 
КМУ «Про затвердження Положення про Державне агентство рибного господарства 
України» № 895 від 30.09.2015) 

Держпродспоживслужба: 

- здійснює заборону експлуатації машин та інших технічних засобів для 
агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних 
документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони 
навколишнього природного середовища та якщо вони загрожують життю і здоров’ю 
працівників чи створюють можливість виникнення аварії (підпункт 11 пункту 6 Пост. КМУ 
«Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів» № 1051 від 28.12.2016); 

- через Міністра інфраструктури  

Укртрансбезпека: 

- здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню 
навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним, морським та річковим 
транспортом (підпункт 3 пункту 5 Пост. КМУ «Про затвердження Положення про 
Державну службу України з безпеки на транспорті» № 103 від 11 лютого 2015 р.); 

- здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з 
безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища 
із суден, що плавають під Державним прапором України, незалежно від форми власності 
(крім риболовних суден) (підпункт 12 пункту 5 Пост. КМУ «Про затвердження Положення 
про Державну службу України з безпеки на транспорті» № 103 від 11 лютого 2015 р.); 
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- здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти 
України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо 
безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища 
із суден (підпункт 13 пункту 5 Пост. КМУ «Про затвердження Положення про Державну 
службу України з безпеки на транспорті» № 103 від 11 лютого 2015 р.). 
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Додаток 3: до розділу «Проблема 2»: 

 

Мінприроди для виявлення дублювання функцій Держекоінспекції з іншими 
контролюючими органами в частині контролю й нагляду у сфері охорони 
навколишнього природного середовища необхідно провести незалежний 
функціональний аналіз за наступним сценарієм: 

- проаналізувати робочі інструкції, функціонал інституцій на предмет дублювання 
повноважень; 

- провести інтерв’ю із представниками структур щодо здійснення ними визначених 
функцій на практиці; 

- шляхом інтерв’ю з’ясувати конкретні параметри перевірки у функціях, що 
дублюються; 

- шляхом інтерв’ю з’ясувати необхідні компетенції співробітників для виконання 
функцій що дублюються; 

 - шляхом аналізу функціоналу, інтерв’ю, бесід із керівництвом робочих структур 
з’ясувати потреби у необхідному технічному оснащенні для виконання функцій, що 
дублюються/наявність технічного оснащення/мобільність технічного оснащення/вартість 
технічного оснащення/умови зберігання технічного оснащення; 

- з’ясувати кількість співробітників, які виконують функції, що дублюються; їх місце у 
організаційній структурі, наближеність до об’єктів перевірки; 

- за результатами проведеного функціонального аналізу визначити можливість, 
доцільність, а у випадку доцільності - етапність та процедури, передачі функціоналу, що 
дублюється від однієї інституції до іншої. 
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Додаток 4: до розділу «Проблема 5» 

Ефективність впливу підвищення зарплат на корупційні чинники в Україні 

 

Дані Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним 
інститутом соціологіїi. 

 

 

 

Опитування проводилось з 23.10.2017 по 05.11.2017.  

Вибірка: 1614 респондентів віком від 18 років Теоретична похибка вибірки не перевищує 
2,6%. Географія дослідження – всі регіони України, за винятком АР Крим і окупованих 
територій Донецької та Луганської областей. 

i Опитування здійснювалося за фінансової підтримки «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що 
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. 

                                                           

13

54

13

Вплив підвищення зарплат на корупційні чинники
%  українців вважають:

13% виправданим підвищення 
зарплат для чиновників, це зможе 
підвищити престиж державної 
служби та подолати хабарництво

54% "це нічого не змінить" , "по 
високу зарплатню підуть ті, кого 
цікавлять лише гроші, а не 
ентузіасти"

13% високі зарплати службовців 
зможуть здолати корупцію


