
Нарада в Мінприроди України з питання реформування 

природоохоронного законодавства України. 

 

В Міністерстві екології та природних ресурсів України 3 серпня 2018р. 

відбулося установче засідання робочої групи з питань реформування системи 

державного нагляду (контролю), моніторингу та відповідальності у сфері 

охорони навколишнього природного середовища під керівництвом 

заступника Міністра екології та природних ресурсів України Полуйко Василя 

Юліановича за участю представників органів місцевого самоврядування, 

виконавчої влади, представників громадських організацій. 

 

 
 

На засіданні робочої групи проведено обговорення проектів 

нормативно-правових актів щодо реформування системи державного нагляду 

(контролю), моніторингу та відповідальності у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, які суттєво розширюють повноваження органів 

місцевого самоврядування, розроблених Командою підтримки реформ 

Мінприроди України. Для підвищення ефективності роботи у цьому 

напрямку було прийнято рішення про створення підгруп у складі робочої 

групи:  
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- реформування системи державного нагляду (контролю) та 

відповідальності у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

- реформування системи державного моніторингу довкілля та 

створення загальнодержавної автоматизованої системи доступу до 

екологічної інформації. 

В нараді взяли участь представники департаменту екологічної політики 

Дніпровської міської ради. Департаментом було презентовано «Пропозиції 

щодо реформування природоохоронних повноважень шляхом внесення змін 

до законодавства України у сфері охорони навколишнього природного 

середовища», які суттєво розширюють повноваження органів місцевого 

самоврядування з питань охорони довкілля. Дана ініціатива була відзначена 

Заступником Міністра екології та природних ресурсів Полуйко Василем 

Юліановичем, який доручив робочій групі надані матеріали розповсюдити 

всім учасникам для подальшого опрацювання і обговорення. 

 

 
 

Основним завданням та метою наданих Пропозицій є покращення 

стану довкілля, забезпечення реалізації екологічних прав мешканців міста, 

поповнення бюджету міста через збільшення повноважень спеціального 

виконавчого органу міської ради у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Досягнення мети планується шляхом внесення змін до 

природоохоронного законодавства України, в частині наділення виконавчого 

органу місцевого самоврядування новими повноваженнями, серед яких: 
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- здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням 

вимог природоохоронного законодавства та створення спеціального 

природоохоронного органу міських рад та ОТГ; 

- розрахування збитків за шкоду, заподіяну навколишньому 

природному середовищу через порушення природоохоронного 

законодавства, кошти яких зараховуються до міського бюджету; 

- впровадження місцевого збору за операції поводження з відходами 

в місті; 

-  та інші, які забезпечують ефективність контролю, моніторингу та 

відповідальності у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Також запропоновано переглянути розподіл екологічного податку за 

принципом децентралізації та субсідіарності, тобто перераховувати 70% його 

до спеціального фонду міського бюджету, а також надати право 

спеціальному природоохоронному органу міської ради перевіряти 

правильність визначення повноти нарахування та сплати екологічного 

податку платниками податку (фактичних обсягів викидів стаціонарними 

джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів). 

 


