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ПРОГРАМА 
 

ЧАСТИНА ПЕРША.  

«ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ: гарантія справедливого балансу між інтересами 

бізнесу і держави чи засіб адміністративного тиску» 

 

На що спрямований 

тренінг 

Тренінг «Державний контроль: гарантія справедливого 

балансу між інтересами бізнесу і держави чи засіб 

адміністративного тиску» спрямований на ознайомлення 

слухачів з основними засадами здійснення державного 

контролю, найбільш типовими порушеннями посадових осіб 

контролюючого органу, перспективами реформування 

системи державного нагляду. 

 

Що отримають слухачі 

тренінгу 

Слухачі будуть мати можливість  

ознайомитися з положеннями законодавства щодо процедури 

здійснення державного нагляду, 

отримати алгоритми дій під час здійснення перевірки 

дізнатися позиції Державної регуляторної служби та судових 

органів в частині державного нагляду, 

ознайомитися з позиціями реформування Держекоінспекції 

ініціювати та взяти участь у дискусіях щодо актуальних 

проблем правового регулювання питань державного 

контролю,  

шукати шляхи вирішення суперечностей при колізіях 

законодавства, 

обговорювати конкретні проблемні ситуації, які виникають у 

виробничій діяльності кожного із слухачів, 

отримати практичні інструменти для ефективної діяльності 

 

 

  



У програмі: 

 

1 

Основні засади 

здійснення 

державного нагляду у 

сфері 

природокористування  

1. Основні принци здійснення державного нагляду. 

2. Перспективи реформування Держекоінспекції 

3. Спроби захистити бізнес від надмірного адміністративного 

тиску держави. 

2 

Форми заходів 

державного нагляду у 

сфері 

природокористування 

1. Як і коли формується План здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) (надалі – План заходів).  

2. З якою періодичністю підприємство може бути включено 

до Плану заходів.  

3.Де можна ознайомитися з Планом заходів.  

4. Що робити, якщо відсутні підстави для планової перевірки. 

5. Які підстави для позапланової перевірки. 

3 

Документальне 

оформлення 

перевірки 

1. З яким документами повинен прийти інспектор. 

2. Як фіксуються порушення та який документ складає 

інспектор. 

3. Які судові прецеденти, у випадку порушення інспекторами 

вимог закону. 

4 

Порядок здійснення 

перевірок: 

попереджений – 

значить озброєний 

1. Яка процедура проходження перевірки Держекоінспекції. 

2. Як зобов’язані діяти посадові особи контролюючого органу 

та які права і обов’язки підприємства під час перевірки. 

3. Як Верховний Суд та суди інших інстанцій оцінюють спірні 

питання, що виникають під час здійснення державного 

нагляду. 

5 

ТОП колізійних 

питань під час 

державного нагляду  

1. Належність і допустимість доказів державного нагляду в 

судових провадженнях 

2. Призупинка діяльності підприємства: в яких випадках є 

збалансованим заходом реагування контролюючого органу. 

3. Які підстави анулювання документу дозвільного характеру. 

 

Експерт 

 

ЛЮДМИЛА ХОМІЧ, автор публікацій з питань правового регулювання 

використання природних ресурсів, охорони довкілля та систем екологічного 

управління, експерт журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства», юрист за 

фахом. 

 

  



ЧАСТИНА ДРУГА.  

 

Програма  

«КЕЙС: Співставлення витрат по дотриманню ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ зі 

збитками від нехтування ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ» 

 

На що спрямований 

тренінг 

Тренінг спрямований на ознайомлення учасників з реальними 

робочими ситуаціями  

 

Що отримають слухачі 

тренінгу 

Слухачі будуть мати можливість: 

розглянути реальні робочі ситуації, доцільність додержання 

вимог промислової безпеки, аналіз витрат;  

отримати готовий алгоритми дій по організації промислової 

безпеки;  

порівняти витрати по дотриманню вимог ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ та витрат пов'язаних зі збитком від її нехтування; 

отримати практичні інструменти для ефективної діяльності. 

 

 

У програмі питання: 

1 Приклади реалізації ризиків 

2 Співставлення розміру збитків при реалізації ризиків з ціною превентивних заходів 

3 Тренінг з визначення ризиків та пошуку превентивних заходів проти них 

 

Цю частину тренінгу ми присвятимо розгляду реальних робочих ситуацій, можливих 

рішень та запитанням-відповідям. 

 

Експерт 

 

АНАТОЛІЙ ДОБРУН, 
управляючий партнер «Technical Audit & Consulting Group», експерт з промислової 

безпеки 

 

 

 

  



Програма  

 

ОВД В УКРАЇНІ: «Пробіли» закону та можливі рішення 

 

На що спрямований 

тренінг 

Тренінг «ОВД В УКРАЇНІ: «Пробіли» закону та можливі 

рішення» спрямований на ознайомлення учасників із 

спірними питаннями процедури оцінки впливу на 

навколишнє середовище (ОВД), шляхами їх вирішення 

 

Що отримають слухачі 

тренінгу 

Слухачі будуть мати можливість:  

отримати алгоритми дій та роз’яснення основних норм 

закону;  

знайти шляхи вирішення проблем проходження процедури 

ОВД; 

обговорити «вузькі місця» процедури ОВД; 

отримати практичні інструменти для ефективної діяльності 

 

 

У програмі питання: 

 аналіз «вузьких місць» закону на прикладах 

 трохи статистики по звітах 

 скоупінг: ще одне «вузьке місце» ОВД 

 практика відмови у видачі висновку: роз’яснення для суб’єктів господарювання та 

які можливі рішення 

 

Експерт:  

 

 

НАЗАРІЙ СОРОКА, 

начальник відділу екологічної експертизи, нормування атмосферного 

повітря та поводження з відходами Департаменту екології та природних 

ресурсів Львівської ОДА 

 

Інформаційна підтримка: 

Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899 

моб.: (073) 305-8016, (департамент конференцій). 


