
КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ  
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО  
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)  
У СФЕРІ ОХОРОНИ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 



МІСІЯ  

РЕФОРМИ 

ВІД: 
неефективного тотального еко-
контролю 
(під контролем не більше 25% об’єктів і 

суб’єктів)  

 

ДО: 

запровадження системи моніторингу 
навколишнього середовища, 
прогнозування і попередження  
еко-порушень  
(усунення дублювання, децентралізація еко-

контролю, електронне врядування) 
 



 корупційний тиск на 
підприємців 

ПРОБЛЕМНІ ЧИННИКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ДЕРЖАВНОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ 

ДЕІ  
  не ефективність у  

реалізації повноважень 

  закритість інформації 
про результати  
еко-контролю 

дублювання 
функцій  еко-

контролю  

відсутність  
громадського   

контролю 

застаріла 
матеріально-
технічна база 

контролю 



ДУБЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 

(КОНТРОЛЮ) У ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ 

Сфера 
Держеко-
інспекція 

Гео 
кадастр 

Держгеонадра Держлісагенство Держрибагенство 
Держпродспожив 

служба 
Укртранс-
безпека 

Земля                 

Надра 

Поверхневі 
води 

Ліс 

Атмосферне 
повітря 

Тварини (у 
тому числі і 
мисливські) 

Водні 
біоресурси 



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  

ДОСВІД 

МОНІТОРИНГ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ: 

ПРОЗОРИЙ 
ЕКОЛОГІЧНИЙ 
КОНТРОЛЬ 

ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ДОТРИМАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИХ 
СТАНДАРТІВ ТА НОРМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМИ – 
«ЗАБРУДНЮВАЧ 
ПЛАТИТЬ» 

01  

02  05  04  03  

самомоніторинг суб’єктами 
господарювання моніторинг 

муніципальний 

моніторинг 
національний 



ЦІЛЬ РЕФОРМИ: 

СТОП-КОРУПЦІЯ  

01  

 
 

ліквідація підрозділів 
екологічного 
контролю в митній 
зоні кордону 

02  
ліквідація спеціальних 
морських  інспекцій  
(Азовського моря, Північно-
Західного регіону Чорного 
моря) 

03   
 

відкритість інформації про 
результати природо-
охоронного контролю 

04  
конкурсний набор на 
посади  екологічних 
Інспекторів 

05     скорочення кількості 
територіальних підрозділів  



ЦІЛЬ РЕФОРМИ: 

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 

01  
 
ліквідація дублювання 
функцій природо-
охоронного контролю 

02  
 
скасування планових 
перевірок малого та 
середнього бізнесу 

03   перехід  до системи 
моніторингу і попередження 
порушень екологічного 
законодавства 

04  запуск  відкритої системи 
реєстрів 
природокористувачів та 
небезпечних виробництв 

05  впровадження онлайн 
декларування для суб’єктів 
господарювання 



ЦІЛЬ РЕФОРМИ: 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

01  
 
реорганізація структури  
територіальних підрозділів 
Служби замість 28 обласних –  
10 міжрегіональних  округів 

02  передача окремих  функцій 
природоохоронного контролю 
місцевим громадам  

03   
 
організація діяльності інституту 
громадських “Екологічних 
шерифів” на базі місцевих громад 
 



ЦІЛЬ РЕФОРМИ: 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ДОГОВОРУ ПРО АССОЦІАЦІЮ З ЄС 

 моніторинг і контроль 
використання водних 

ресурсів 

моніторинг і контроль 

якості повітря 

моніторинг і контроль 
стану земель 

контроль промислового і 

хімічного забруднення 

контроль  

використання ГМО 

 



НОВИЙ ЗМІСТ ПРИРОДООХОРОННОГО КОНТРОЛЮ 

скасування 
планового контролю 
малого та 
середнього бізнесу 

контроль на базі 

ризик-орієнтовного 

підходу 

  моніторинг стану 
навколишнього 

середовища , формування 
єдиного кадастру 

природних ресурсів 

оприлюднення 
інформації про 

результати 
природоохоронного 
контролю та нагляду  

формування інституту  
громадських інспекторів 

–  « Екологічних шерифів»   
на базі місцевих громад 



ДЕРЖАВНА ПРИРОДООХОРОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ПОВНОВАЖЕННЯ 

01  
реалізація державної політики із 
здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони 
навколишнього  середовища, 
раціонального використання, 

відтворення і охорони природних 
ресурсів 

02  
 
 

моніторинг стану 
навколишнього середовища, 
динаміки його змін і характер 
впливу екологічних факторів 

на загрозу виникнення 
стихійних лих  

03  
 

    ведення кадастру 
природних ресурсів 04  

 

ведення реєстру екологічно 
небезпечних об’єктів та 

об'єктів, що шкідливо 
впливають на стан 

навколишнього середовища 

05  
забезпечення діяльності 
інституту громадського 

природоохоронного 
контролю 

06  
 

здійснення лабораторного 
контролю, надання послуг 
лабораторного арбітражу 



Карпатський територіальний 
округ (Закарпатська, Івано-
Франківська, Чернівецька, 
Львівська області); 

ДЕРЖАВНА ПРИРОДООХОРОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ.  

ТЕРІТОРІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ 

Північно-західний територіальний 
округ (Волинська, Рівненська 
області); 

Подільський територіальний округ 
(Тернопільська, Хмельницька, 
Вінницька області); 

Поліський територіальний 
округ (Київська, Житомирська, 
Чернігівська області); 

Столичний територіальний округ 
(м.Київ); 

Центральний територіальний 
округ (Кіровоградська, 
Черкаська області); 

Придніпровський 
територіальний округ 
(Дніпропетровська, Запорізька 
області) 

Східний територіальний округ 
(Полтавська, Харківська, Сумська 
області); 

Південно-східний територіальний 
округ (Донецька, Луганська 
області) 

Причорноморський територіальний округ 
(Одеська, Миколаївська, Херсонська 
області, АР Крим). 



ДЕРЖАВНА ПРИРОДООХОРОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ЕКОЛОГО-РЕСУРСНІ ТА ЕКОЛОГО-ТЕХНОГЕННІ ОКРУГИ 



Центральний   орган  виконавчої   влади з питань реалізації 
державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів,  
моніторингу стану навколишнього середовища. 

 

ДЕРЖАВНА ПРИРОДООХОРОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ 


