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1. Державна політика щодо екологічної безпеки
Державна екологічна політика – це законодавчо виражена політична воля,
екологічні цілі та шляхи їх досягнення. Інтеграція екологічної політики полягає
в інтеграції з іншими напрямами економічної та соціальної державної політики,
міжгалузевій та міжсередовищній інтеграції екологічної політики.
У розвинених країнах механізми формулювання екологічної політики за
останні роки дуже наблизилися один до одного і зараз між ними майже не існує
суттєвої різниці. В цих країнах не на словах, а на ділі надається велике значення
проблемам довкілля, існує добре організований широко популярний і політично
впливовий “зелений рух”, програми всіх значних політичних партій
відображують стурбованість екологічними проблемами. Тут створення
екологічної політики є процесом відкритим до участі всіх верств населення, до
цієї роботи залучаються широкі кола науковців і фахівців. Наукові і технічні
знання, на яких грунтується екологічна політика, широко розповсюджуються
засобами масової інформації, що сприяє взаємодії між процесом створення
екологічної політики і громадською думкою, в результаті якої можна досягти
соціального консенсусу.
Формулювання екологічної політики є процесом, що належить до найвищих
рівнів політики, який репрезентує всеохоплюючий підхід до конкретних
екологічних проблем, врівноважуючи цілі економічного розвитку та охорони
довкілля, розглядаючи їх вплив на розподіл національних багатств та
макроекономіку. Але найважливіше те, що екологічну політику повинні
впроваджувати на мікрорівні, на кожному підприємстві та іншому об’єкті, що
впливає на стан довкілля. Прийнятність екологічної політики та її дотримання
залежить від того, в якій мірі нижчі рівні урядових органів, промисловості та
інших суб’єктів регулювання сприймають встановлені цілі та завдання
екологічної політики як такі, що є справедливими і реальними. Від досягнення
між ними консенсусу залежить кінцевий успіх екологічної політики.
Розробка екологічної політики включає два сильно взаємопов’язаних
процеси: визначення цілей та вибір інструментів впровадження політики.
Останній часто впливає на розподіл витрат, ризиків та вигод, а значить і на
підтримку різних зацікавлених груп та населення окремих виборчих округів. На
вибір політичних інструментів справляють свій вплив різні політичні та
економічні інтереси не в меншій мірі, ніж це є при визначенні екологічних
цілей.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”
встановлює основи екологічного законодавства в країні. Відносини у галузі
охорони довкілля регулюються цим Законом, а також земельним, водним,

лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного
повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим
спеціальним законодавством.
Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова
сталого економічного та соціального розвитку країни. З цією метою Україна
здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження
безпечного для існування живої та неживої природи, довкілля, захисту життя та
здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону,
раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Чинне законодавство визначає правові, економічні та соціальні основи
організації охорони довкілля в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Завданням законодавства про охорону довкілля є регулювання відносин у
галузі охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки, запобігання та ліквідації негативного впливу
господарської та іншої діяльності на довкілля, збереження природних ресурсів,
генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних
комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історикокультурною спадщиною.
Державній охороні та регулюванню використання на території країни
підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і
природно-соціальних умов та процесів; природні ресурси, як залучені в
господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві в
конкретний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша
рослинність, тваринний світ); ландшафти та інші природні комплекси.
Особливій державній охороні підлягають території та об’єкти природнозаповідного фонду України й інші території та об’єкти, визначені відповідно до
чинного законодавства. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров’я і життя людей.
З метою проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності України з
організації та координації заходів щодо охорони довкілля, забезпечення
екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних
ресурсів на перспективу розробляються та приймаються державні, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми. Порядок розробки
державних екологічних програм визначений Кабінетом Міністрів України
(КМУ).
Згідно статті 25 зазначеного Закону на Мінекоресурсів, його органи на
місцях та інші спеціально уповноважені державні органи покладається
підготовка та подання щорічно ВРУ Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, а також забезпечення заінтересованих державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій та
громадян інформацією про стан довкілля, випадки і причини його
екстремального забруднення, рекомендаціями щодо заходів, спрямованих на
зменшення його негативного впливу на природні об’єкти і здоров’я населення,
про наслідки і результати ліквідації цих явищ, екологічні прогнози, про
притягнення винних до відповідальності.

2. Основа сталого розвитку держави
Проблема забезпечення сталого розвитку лежить у площині трьох
базових сфер: соціальної, економічної та екологічної.
Не випадково для графічного зображення сталого розвитку звичайно
використовуються фігури, які тією чи іншою мірою нагадують тріади:
трикутник (де вершини символізують три базові сфери, а сторони між ними
відповідають проміжним підсферам) чи сполучення трьох перетинних
окружностей.

При цьому цілі, що характеризують стан сфер і підсфер, можуть
передбачати:
• в економічній сфері: середньостатистичний дохід на одного жителя,
економічне зростання; економічну ефективність; стабільність економічних
систем, ін.;
• у соціальній сфері: матеріальну забезпеченість населення; рівень
освіти; стан здоров'я; рівень розвитку мистецтв, спорту, культури, ін.;
• в екологічній сфері: екологічну ємність (асиміляційний потенціал)
природних систем; рівновагу і цілісність екосистем; біорізноманіття; якість
природних ресурсів; ступінь впливу на екосистеми, ін.;
• у соціально-економічній підсфері: рівень зайнятості населення;
соціальну справедливість у розподілі доходів і матеріальних благ; соціальноекономічну мотивацію; співвідношення між максимальною і мінімальною
зарплатою, ін.;
• в еколого-економічній підсфері: природоємність виробничих систем;
питоме екологічне навантаження процесів виробництва і споживання
продукції; ступінь мотивації природоохоронної діяльності, ін.;
•
у соціально-екологічній підсфері: якість середовища існування
людини; можливості інформаційного контакту людини з природними
системами; рівень розвитку екологічної етики; ступінь соціальної
справедливості в розподілі екологічних благ у суспільстві, включаючи
взаємини між поколіннями. Стійкий розвиток може розглядатися як один зі
станів найскладнішої системи, якою є цивілізація, що розвивається на планеті в

просторі і часі. Складність цієї системи колосальна, адже вона сполучає
складності підпорядкованих їй підсистем – природи, суспільства, економіки.
Більш того, згідно з принципом емерджентності («ціле більше суми його
частин»), симбіоз розглянутих трьох підсистем є більш складним утворенням,
яке набуває принципово нових властивостей.
Сталий розвиток - це система взаємоузгоджених управлінських,
економічних, соціальних, природоохоронних заходів, спрямованих на
формування системи суспільних відносин на засадах довіри, партнерства,
солідарності, консенсусу, етичних цінностей, безпечного навколишнього
середовища, національних джерел духовності. В основі сталого розвитку
лежать невід'ємні права людини на життя та повноцінний розвиток.
Пріоритетним напрямом сталого розвитку є оптимізація життєдіяльності
людства в умовах безпечного природного середовища і гармонійних відносин
як усередині суспільства, так і між окремими спільнотами.
3. Організаційні принципи екологічної безпеки
Мета створення єдиної системи екологічної безпеки полягає в
забезпеченні безпеки населення, об'єктів і споруд, запобігання або зменшення
на цій основі можливих економічних, соціальних і інших НС техногенного або
природного характеру. Це реалізується центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами управління питаннями надзвичайних ситуацій і
громадянської оборони, що знаходяться під їх началом, силами та засобами
підприємств, організацій незалежно від форм власності, добровільними
формуваннями, які забезпечують виконання організаційних,
інженернотехнічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і інших заходів у сфері
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Створення єдиної системи базується на принципах:
- організаційного об'єднання зусиль державних і недержавних органів
причетних до цієї сфери, на загальнодержавному, регіональному і місцевому
рівнях на основі відповідних нормативних актів;
- нерозривності зв’язків різних аспектів забезпечення екологічної
безпеки зі зміною компетенції органів влади, форм власності, структурної
перебудови економіки і вдосконалення законодавства в цій області;
- безумовного виконання вимог до гранично безпечним рівням впливу на
навколишнє середовище і вимог екологічної безпеки;
- збалансованого природокористування;
пріоритету життя і здоров'я людей над будь-якими інтересами в
державі;
- компенсації збитків здоров'ю людей, навколишньому середовищу,
власникам пошкодженого або знищеного в результаті проявів екологічної
безпеки майна на основі чітко визначеної відповідальності і економічного
механізму, включаючи систему страхування.
Основними завданнями єдиної системи є
- розробка перспективної політики по забезпеченню екологічної безпеки;
- планування і управління процесами досягнення певних показників

екологічної безпеки, прогнозування і виявлення потенційних джерел
екологічної небезпеки, розробка можливих сценаріїв розвитку небезпечних
ситуацій і відповідних планів реагування на них, своєчасне інформування
населення, місцевих органів державної виконавчої влади і муніципальних
органів про загрозу виникнення НС, здійснення заходів для попередження і
запобігання таких ситуацій або пом'якшення їх наслідків;
- створення, підтримка і забезпечення необхідного рівня готовності
систем реагування і прояву екологічної небезпеки;
- забезпечення ефективності дій при НС і організація ліквідації її
наслідків;
- розвиток нормативної бази для забезпечення необхідного рівня
екологічної безпеки;
- розвиток і координація міждержавних відношень у питаннях
регулювання екологічної безпеки, мінімізація ризику виникнення НС, особливо
з трансграничним впливом, узгодження з іншими державами заходів
реагування і взаємодопомоги у випадках їх виникнення і приведення системи
безпеки в цій сфері у відповідності з міжнародними принципами і нормами.
Організаційна будова і режим діяльності системи передбачає, що до
складу системи входять органи виконавчої влади всіх рівнів
- загальнодержавного;
- регіонального;
- місцевого;
- об'єктного.
Кожний рівень системи захисту має координуючі і постійні органи
управління, наділені спеціальними повноваженнями, систему повсякденного
управління, сили та засоби, резерви фінансових і матеріальних ресурсів,
системи зв’язку, сповіщення, інформаційного сповіщення.
Координуючими органами на всіх рівнях діють:
Державні органи управління екологічною безпекою
- Рада національної безпеки і оборони України, Державна комісія з
питань техногенно-екологічної безпеки і НС, Національна рада з питань
безпечної життєдіяльності населення ;
- урядова інформаційно-аналітична система з питань НС;
- спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої
влади, на який покладена функція управління єдиною системою;
- підрозділи міністерств та відомств, що виконують функції управління
екологічною безпекою;
- система державного моніторингу навколишнього середовища
потенційно небезпечних об'єктів;
- система взаємодії з підсистемами екологічної безпеки регіонального,
місцевого і об'єктного рівнів;
- система технічної інтеграції в регіональні, місцеві і об'єктні підсистеми
екологічної безпеки.
До складу сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру входять відповідні аварійно-рятувальні служби та
підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання:

1. оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, пожежнорятувальні та аварійно-рятувальні підрозділи МНС;
2. державні пошуково-рятувальні та аварійно-рятувальні формування
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - більше 125
формувань, загальною чисельністю понад 14 тис. осіб.:
- воєнізовані гірничорятувальні служби Міністерства вугільної
промисловості, Міністерства палива та енергетики, Міністерства промислової
політики;
- газорятувальні об’єктові служби та формування Міністерства
промислової політики;
- воєнізовані
газорятувальні
формування
нафтогазової
та
нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики;
- аварійно-рятувальні команди в аеропортах та Морська аварійнорятувальна служба Міністерства транспорту та зв’язку ;
- регіональний спеціалізований загін Міністерства внутрішніх справ;
3. державні аварійно-відновлювальні формування центральних органів
виконавчої влади - більше 78 формувань у складі більше 3 тис. осіб:
- відновлювальні поїзди Укрзалізниці;
- державний аварійно-технічний центр Державного департаменту
ядерної енергетики;
- аварійно-відновлювальні бригади нафтогазової та нафтопереробної
промисловості Міністерства палива та енергетики;
4. державні аварійно-ремонтні бригади у складі підприємства з
обслуговування автодоріг, об’єктів електрозв’язку, електроенергетики,
трубопровідного транспорту, комунального та водного господарства:
аварійно-відновлювальні бригади у складі підприємств Міністерства
транспорту та зв’язку, Міністерства палива та енергетики, Міністерства
промислової політики, Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства, Державного комітету по водному господарству;
5. пожежні поїзди Державної адміністрації залізничного траспорту
Міністерства транспорту та зв’язку;
6. позаштатні протипожежні формування:
- сільські протипожежні формування;
- добровільні пожежні дружини і команди на підприємствах;
7. служба охорони громадського порядку: установи Міністерства
внутрішніх справ;
8. державна
служба
медицини
та
підрозділи
санітарноепідеміологічної служби;
9. військові частини у випадках, передбачених законодавством.
Для забезпечення ефективності діяльності єдиної системи екологічної
безпеки впроваджуються три режими функціонування:
- нормальної діяльності - за нормальних виробничих, екологічних,
санітарно-гігієнічних умов;
- підвищеної готовності - функціонування у випадку отримання прогнозу
можливості погіршення виробничих, екологічних, санітарно- гігієнічних умов,
які здатні привести до загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
- надзвичайний режим - вводиться під час виникнення надзвичайних

ситуації.
В режимі надзвичайних ситуації - визначаються межі території, на якій
виникла НС;
- створюються тимчасові органи керівництва на території НС;
- організація нормального функціонування системи захисту населення
або його термінова евакуація із особливо небезпечних районів;
- організація робіт по локалізації і ліквідації наслідків НС;
- забезпечення стійкого функціонування об'єктів і галузей економіки;
- забезпечення контролю стану навколишнього середовища на території
НС;
- установлення особового режиму в'їзду, виїзду, а також обмеження
свободи переміщення по території, де введено стан НС;
- посилення охорони громадського порядку і об'єктів, що забезпечують
життєдіяльність населення.
- інформування і оповіщення населення про розвиток ситуації.
Можливо розглядати три види стратегій управління в НС:
1) стратегія запобігання причин виникнення надзвичайних ситуацій має
на увазі недопущення таких дії або процесів, що мають пряму загрозу життю і
здоров'ю населення. Варіантами здійснення цієї стратегії можуть бути:
а) відмова від конкретних заходів господарського, політичного і іншого
характеру, що створюють джерело потенційної надзвичайно небезпечної
ситуації.
Наприклад, відмова від перекидання річкового стоку, спорудження
гігантських каналів і водосховищ, а також від будівництва АЕС, хімічних,
целюлозно-паперових і інших потенційно небезпечних об’єктів в екологічно
уразливих зонах і т.д. Це можливо на проектній стадії відповідних розробок, в
ході детальної екологічної експертизи проекту і оцінки технологічного ризику.
Виходячи з потреб суспільства і інтересів соціальних груп, перш за все, в
безпечному розвитку, указані методи допомагають здійснювати вибір
технології з позицій багатьох критеріїв: екологічних, економічних і т.д.;
б) інший варіант реалізації даної стратегії - знищення або повне
перепрофілювання об’єктів - джерел підвищеної небезпеки для здоров'я та
життя людей в тих випадках, коли об’єкти вже споруджені або експлуатуються
(приймається на основі після проектної екологічної експертизи та даних
моніторингу);
2) запобігання самої надзвичайної ситуації - припускає, що причини, які
породжують дану ситуацію неможливо усунути або усунути не вдалось,
внаслідок чого починається «ланцюгова реакція», події, що ведуть до
катастрофи. Тому необхідно перервати цю реакцію не допускаючи виходу
небезпечного процесу з під контролю. Для цього використовують вбудовані
аварійні системи забезпечення автоматичного відключення блоку управління
ядерним реактором. З іншого боку необхідно гарантувати безпеку населення,
наприклад шляхом евакуації чи термінового укриття;
3) пом'якшення наслідків - має на увазі орієнтацію на максимальне
послаблення, локалізацію всіх наслідків надзвичайної ситуації, яку неможна
допустити або не вдалось запобігти.
Кожна стратегія не тільки не виключає інших, а навпаки, передбачає їх

сумісне існування, що забезпечує при необхідності можливість переходу від
однієї стратегії до іншої. По суті, мова йде про систему стратегій, що реально
використовується в керуванні в надзвичайних ситуаціях будь- якого типу.
Найбільш ефективним для запобігання надзвичайним ситуаціям є
запобігання причинам їх виникнення.
Дієвим елементом управління екологічної безпеки є проведення
експертизи екологічної безпеки, тобто здійснення контролю безпеки на рівні
формування механізмів виникнення факторів впливу.
Концепція національної безпеки України, схвалена постановою Верховної
Ради України 16 січня 1997 року, визначає екологічну сферу як складову
національної безпеки і виділяє основні напрями забезпечення екологічної
безпеки.
Основні напрями державної політики України в області охорони
навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення
екологічної безпеки (від 5 березня 1998 р.)- визначають стан навколишнього
середовища, фактори екологічної безпеки в промисловості, енергетики, на
підприємствах ядерної галузі, в сільському господарстві, на транспорті, в
воєнній сфері, житлово-комунальному господарстві, фіксують показники
накопичення відходів, використання земельних, водних і інших природних
ресурсів, розвиток заповідної справи та збереження біорізноманіття,
впровадження економічного механізму природокористування, реалізацію
регіональної екологічної політики і основні пріоритети в цій сфері.
4. Державні органи управління
Управління охороною довкілля полягає у здійсненні в цій галузі функцій
спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності. Державне управління здійснюють КМУ, Ради та їх виконавчі і розпорядчі
органи, а також спеціально уповноважені на те державні органи з охорони
довкілля та використанню природних ресурсів та інші державні органи
відповідно до чинного законодавства. Громадське управління здійснюється
громадськими об’єднаннями і організаціями, якщо така діяльність передбачена
їх статутами, зареєстрованими відповідно до чинного законодавства.
Метою управління в галузі охорони довкілля є реалізація законодавства,
контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення
ефективних і комплексних заходів щодо охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і
громадських органів у галузі охорони довкілля.
До виключної компетенції Верховної Ради України (ВРУ) у галузі
регулювання відносин щодо охорони довкілля відповідно до Конституції
України належать: визначення основних напрямів державної політики у галузі
охорони довкілля; затвердження державних екологічних програм; визначення
правових основ регулювання відносин у галузі охорони довкілля, в т. ч. щодо
прийняття рішень про обмеження, зупинення (тимчасово), або припинення
діяльності підприємств і об’єктів, в разі порушення ними законодавства про

охорону довкілля; визначення повноважень Рад, порядку організації та
діяльності органів управління в галузі охорони довкілля, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; встановлення
правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації, статусу потерпілих
громадян та оголошення таких зон на території країни.
КМУ у галузі охорони довкілля:
 здійснює реалізацію визначеної ВРУ екологічної політики;
 забезпечує розробку державних республіканських, міждержавних і
регіональних екологічних програм;
 координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій
України у питаннях охорони довкілля;
 встановлює порядок утворення і використання Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету
України та затверджує перелік природоохоронних заходів;
 встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів,
лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів;
 встановлює порядок визначення збору та її граничних розмірів за
користування природними ресурсами, забруднення довкілля, розміщення
відходів, інші види шкідливого впливу на нього;
 приймає рішення про організацію територій та об’єктів природнозаповідного фонду загальнодержавного значення;
 організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;
 приймає рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та
підпорядкування, в разі порушення ними законодавства про охорону довкілля;
 керує зовнішніми зв’язками України в галузі охорони довкілля.
Місцеві Ради несуть відповідальність за стан довкілля на своїй території і в
межах своєї компетенції:
 забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав
громадян;
 дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і
організацій;
 затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планування і
забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
 видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання
природних ресурсів місцевого значення;
 затверджують місцеві екологічні програми;
 організовують вивчення довкілля;
 створюють і визначають статус резервних, в т. ч. валютних, фондів для
фінансування програм та інших заходів щодо охорони довкілля;
 організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи;
 забезпечують інформування населення про стан довкілля;
 організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають
до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, і громадян;

 приймають рішення про організацію територій та об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні;
 здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону
довкілля;
 припиняють господарську діяльність підприємств, установ та організацій
місцевого підпорядкування, а також обмежують чи зупиняють (тимчасово)
діяльність не підпорядкованих Раді підприємств, установ та організацій в разі
порушення ними законодавства про охорону довкілля;
 координують діяльність відповідних спеціально уповноважених
державних органів управління в галузі охорони довкілля та використання
природних ресурсів на території місцевої Ради.
Виконавчі та розпорядчі органи місцевих Рад у галузі охорони довкілля в
межах своєї компетенції:
 здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад;
 координують діяльність місцевих органів управління, підприємств,
установ та організацій, розташованих на території місцевої Ради, незалежно від
форм власності та підпорядкування;
 організують розробку місцевих екологічних програм;
 визначають в установленому порядку нормативи збору і розміри зборів за
забруднення довкілля та розміщення відходів;
 затверджують за поданням органів Мінекоресурсів для підприємств,
установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком
ресурсів загальнодержавного значення, ліміти викидів і скидів забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, за винятком викидів і скидів, що
призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення
або довкілля за межами території цієї Ради, та ліміти на утворення і розміщення
відходів;
 організують збір, переробку, утилізацію і захоронення відходів на своїй
території;
 формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього
природного середовища у складі місцевих бюджетів;
 погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ
та організацій з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів;
 забезпечують систематичне та оперативне інформування населення,
підприємств, установ, організацій та громадян про стан довкілля, захворюваності населення;
 організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян;
 приймають рішення про організацію територій та об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення.
До компетенції Мінекоресурсів і його органів на місцях належать:
 здійснення комплексного управління в галузі охорони довкілля в країні,
проведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони довкілля і
використання природних ресурсів, координація діяльності міністерств,
відомств, підприємств, установ та організацій в цій галузі;
 державний контроль за використанням і охороною земель, надр, повер-

хневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності,
тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних
вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони
республіки, а також за додержанням норм екологічної безпеки;
 організація моніторингу довкілля, створення та забезпечення роботи
державної екологічної інформаційної системи;
 затвердження нормативів, правил, участь у розробці стандартів щодо
регулювання використання природних ресурсів і охорони довкілля від
забруднення та інших шкідливих впливів;
 здійснення державної екологічної експертизи;
 одержання безоплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та
організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 видача дозволів на захоронення (складування) відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до чинного законодавства;
 обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів,
незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація
здійснюється з порушенням законодавства про охорону довкілля, вимог
дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів викидів і
скидів забруднюючих речовин;
 подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в
результаті порушення законодавства про охорону довкілля;
 складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів;
 керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги України;
 координація роботи інших спеціально уповноважених органів державного
управління в галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів;
 здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони довкілля,
вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій галузі,
організація виконання зобов’язань України відповідно до міжнародних угод з
питань охорони довкілля.
Громадські природоохоронні об’єднання мають право:
 розробляти і пропагувати свої природоохоронні програми;
 утворювати громадські фонди охорони природи;
 за погодженням з місцевими Радами за рахунок власних коштів і
добровільної трудової участі членів громадських об’єднань виконувати роботи
по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереженню та поліпшенню
стану довкілля;
 брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними
органами управління в галузі охорони довкілля перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;
 проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення;
 одержувати у встановленому порядку інформацію про стан довкілля,
джерела його забруднення, програми і заходи щодо охорони довкілля;
 виступати з ініціативою проведення загальнодержавного і місцевих

референдумів з питань, пов’язаних з охороною довкілля, використанням
природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;
 вносити до відповідних органів пропозиції про організацію територій та
об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ);
 подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
порушення законодавства про охорону довкілля, в т. ч. здоров’ю громадян і
майну громадських об’єднань;
 брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань
охорони довкілля.

