
 

 

Тема: «Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища» 

1) Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Закон України "Про 

охорону атмосферного повітря" (рекомендовано переглянути відео за адресою -  

https://youtu.be/NzKYPs16HEw, https://youtu.be/KSM1gbq_Nvc,  https://youtu.be/qEsxzLgTe8s). 

2) Система органів виконавчої влади з охорони навколишнього природного середовища, їх 

функції управління. 

Самостійна робота: Органи спеціального державного управління в галузі екології  
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1) Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Закон 

України "Про охорону атмосферного повітря". 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року 

не лише проголошує, а й передбачає систему управління в галузі природокористування. Він закріплює 

право громадян України на безпечне для життя навколишнє середовище. Це невід'ємне право 

реалізовується шляхом участі громадян н обговоренні проектів законодавчих актів та інших рішень у 

галузі охорони навколишнього середовища; участі в розробці та здійсненні заходів щодо охорони 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів; об'єднання в громадські 

природоохоронні організації;отримання повної і достовірної інформації про стан навколишнього 

природного середовища. 

Закон надає громадянам України право звертатися до суду з позовом на підприємства, установи і 

організації щодо відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на 

навколишні середовище. Він зобов'язує державні органи надавати всебічну допомогу громадянам у 

здійсненні природоохоронної діяльності та враховувати їх їх пропозиції щодо цього. 

Згідно з цим Законом громадяни України мають не лише права, а й обов'язки щодо 

збереження природи, раціонального використання її багатств, дотримання законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. Закон закріплює екологічні права та обов’язки  громадян 

України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n68. 

Закон визначає поняття екологічної безпеки та заходи щодо її забезпечення, екологічні вимоги 

до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію підприємств та інших 

об'єктів, про застосування м і моральних добрив, засобів захисту рослин, токсичних хімічних речовин; 

передбачає заходи щодо охорони навколишнього природного середовища від шкідливого біологічного 

впливу, шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення, від забруднення 

виробничими, побутовими та іншими відходами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12/conv#n605 . 

У Законі дається поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій (екологічні катастрофи, 

підвищеної екологічної небезпеки) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n693 . Встановлена 

дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність за екологічні 

правопорушення. 

Основними з них є: 

 порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище; 

 порушенні норм екологічної безпеки; 

 порушенні вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля, у тому числі поданні завідомо 

неправдивого звіту з оцінки впливу на довкілля чи висновку з оцінки впливу на довкілля; 

  та інше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n714 . 

Закон передбачає, що в Україні громадянам гарантується право загального використання 

природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних, матеріальних тощо). 
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Природні ресурси поділяються на республіканські та місцеві. Законом передбачено, що Україна 

приєднується до всіх видів міжнародного співробітництва у галузі охорони природи та раціонального 

використання природних ресурсів, яке здійснюється шляхом укладання договорів, угод, а також участі в 

природоохоронній діяльності ООН, інших урядових і неурядових організацій. 

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього 

природного середовища https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12/conv#n14 . 

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" спрямований на збереження та 

відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для 

життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу 

атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Закон визначає 

правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря. 

Відносини в галузі охорони атмосферного повітря регулюються цим Законом, Законом 

України "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими нормативно-правовими 

актами. Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища 

життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я людей та 

навколишнє природне середовище здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і 

небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Перелік забруднюючих речовин переглядається Кабінетом Міністрів України не менше 

одного разу на п’ять років за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12/conv#n62  . 

З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової 

забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, 

реконструкції діючих підприємств та інших об’єктів, які впливають або можуть впливати на стан 

атмосферного повітря, встановлюються санітарно-захисні зони. 

Якщо внаслідок порушення встановлених меж та режиму санітарно-захисних зон виникає 

необхідність у відселенні жителів, виведенні з цих зон об’єктів соціального призначення або 

здійсненні інших заходів, підприємства, установи, організації та громадяни - суб’єкти 

підприємницької діяльності, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

повинні вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та строки їх реалізації.  

Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення 

дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12/conv#n187 .  

2. Система органів виконавчої влади з охорони навколишнього природного середовища, 

їх функції управління. 

Управління в галузі екології - внутрішня структура, сукупність елементів, що реалізують 

державну політику в галузі екології , здійснюють певні функції.  

Управління в галузі екології - це врегульовані правовими нормами суспільні відносини , в 

яких реалізується діяльність державних органів , органів самоврядування, громадських об'єднань, 

що спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорони довкілля 

і екологічної безпеки юридичними і фізичними особами , шляхом гарантування дотримання 

екологічного законодавства та попередження правопорушень у цій галузі.  

Органи загального державного управління https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12/conv#n114  

Цілі, завдання і функції управління природокористуванням і охорони довкілля 

здійснюються системою державних та інших органів. 

Система державних органів, які здійснюють керівництво природокористуванням, базується 

на загальновизнаному в теорії управління їх поділі на органи спеціальної та. загальної компетенції.  

До державних органів загальної компетенції належать Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

державні адміністрації регіонів, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12/conv#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12/conv#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n114


Єдиний законодавчий орган України — Верховна Рада — правоздатний розглядати і 

вирішувати будь-які питання, що не є компетенцією державної виконавчої чи судової влади. 

Виключно законами України визначаються засади власності, використання природних ресурсів, 

екологічної безпеки та правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій. Поряд зі своєю 

основною функцією — законодавчою — парламент затверджує загальнодержавні програми 

охорони довкілля, оголошує окремі місцевості зонами надзвичайної екологічної ситуації, здійснює 

парламентський контроль  

Президент України є главою держави. Як вища посадова особа він виступає гарантом 

сталості суспільних, у тому числі і екологічних, правовідносин. Зокрема, Президент утворює, 

реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, призначає їх керівників; укладає міжнародні договори, включаючи угоди і 

конвенції екологічної спрямованості. Президент очолює Раду національної безпеки і оборони 

України (РНБОУ), яка координує і контролює діяльність державних органів у сфері оборони і 

національної безпеки, а обов'язковою складовою частиною останньої є екологічна безпека 

суспільства. Консультативно-дорадчим органом Ради національної безпеки і оборони України є 

Комісія з питань ядерної політики та екологічної безпеки, основними завданнями якої є 

підготовка пропозицій з питань забезпечення ядерної та екологічної безпеки, аналіз екологічних 

проблем та визначення механізмів здійснення заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в 

Україні. Раді також підпорядкований Інститут проблем національної безпеки 

Згідно з Конституцією Автономної Республіки Крим Верховна Рада АРК здійснює 

представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження в межах, передбачених 

законодавством України. Зокрема, вона затверджує екологічні програми, вирішує питання 

земельних відносин та використання інших природних ресурсів, організує території і об'єкти 

природно-заповідного фонду Автономної Республіки Крим. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він 

вправі вирішувати всі питання державного, зокрема екологічного, управління. Це, наприклад, 

забезпечення проведення політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування; здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки України; 

координація роботи міністерств та інших органів виконавчої влади. Для підвищення ефективності 

такої діяльності і попередньої підготовки урядових рішень в структурі Кабінету Міністрів створено 

урядовий комітет з реформування аграрного сектора та з питань екології. 

Для забезпечення безпеки і захисту населення і територій, запобігання надзвичайним 

природним і техногенним ситуаціям та реагування на них, координації контролю на державному 

рівні комплексу робіт і заходів у цій сфері створено Державну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основними її завданнями є профілактичні заходи 

щодо запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій природно-техногенного 

походження — аварій, катастроф, стихійного лиха; експертиза найважливіших проектів заходів 

щодо техногенно-екологічної безпеки, їх впливу на навколишнє природне середовище, життя та 

здоров'я людини; безпосереднє керівництво ліквідацією надзвичайних ситуацій національного і 

регіонального масштабів. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження в 

галузі екології згідно з Конституцією та законами України, а також нормативно-правовими актами 

Верховної Ради Криму з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, а 

також делегованих Конституцією України. Це питання сільського і лісового господарства, 

землеустрою, водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства, охорони довкілля, 

організації курортно-рекреаційної сфери і туризму тощо. 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві 

державні адміністрації, Адміністрації на певній території забезпечують виконання програм 

охорони довкілля, взаємодію з органами місцевого самоврядування, реалізацію делегованих 

відповідними радами повноважень. Зокрема, наведеним Законом передбачається, що районні і 

обласні ради делегують місцевим державним адміністраціям підготовку питань про надання землі 

для містобудівних потреб, організацію охорони природно-заповідних об'єктів місцевого значення, 

ліквідацію наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха тощо. 



Повноваження територіальних громад сіл, селищ і міст та їх органів — рад і виконавчих 

органів у галузі екології визначені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні». Земля, 

природні ресурси, що є в комунальній власності територіальних громад, становлять матеріальну і 

фінансову основу місцевого самоврядування. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішують 

відповідно до Закону питання регулювання земельних відносин; надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого значення; надання згоди на розміщення на території 

села, селища, міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких включає відповідну 

територію. 

Виконавчі органи рад мають як власні (самоврядні) повноваження у сфері регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, так і делеговані державою. 

До перших належить попередній розгляд планів використання місцевих природних ресурсів, 

визначення розміру відшкодувать підприємствами за забруднення довкілля та інші екологічні 

збитки, підготовка місцевих програм охорони довкілля тощо. З делегованих повноважень слід 

виокремити здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства, погодження питань 

про надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів тощо. 

 


