
Порівняльна таблиця до проєкту Закону України  

«Про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»  

щодо створення служби з охорони довкілля» 

 

№ 

з/п 
Чинне законодавство Положення проєкту з урахуванням зауважень  

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

1 Відсутня  Стаття 16-1 Компетенція суб’єктів господарювання в 

галузі охорони навколишнього природного середовища 

 

Суб’єкт господарювання, який належить до середнього та 

великого підприємництва та здійснює плановану 

діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля,  
зобов'язаний забезпечити додержання вимог 

законодавства у галузі охорони навколишнього 

природного середовища та функціонування системи 
управління охороною навколишнього природного 

середовища, шляхом: 

а) створення служби з охорони довкілля і призначення 

посадових осіб, які забезпечують дотримання вимог у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 

затвердження інструкції про їх обов'язки, права та 

відповідальність за виконання покладених на них функцій, 
а також контролем їх дотримання; 

б) організації системи моніторингу впливу діяльності 

субєкта господарювання на навколишнє середовище.; 

в) організації проведення екологічного аудиту відповідно 
до Закону України «Про екологічний аудит» та за його 

підсумками вжиття заходів щодо усунення виявлених 

порушень; 



Керівник субєкта господарювання несе персональну 

відповідальність за порушення зазначених вимог. 

Належність суб’єкта господарювання до середнього та 
великого підприємництва здійснюється відповідно до ст. 

55 Господарського кодексу України. 

2 Відсутня Стаття 16-2. Служба охорони довкілля 

 

У складі субєкта господарювання, який належить до 
середнього та великого підприємництва та здійснює 

плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на 

довкілля,   створюється служба охорони довкілля 
відповідно до Типового положення, що затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 
У складі субєкта господарювання,  який належить до 

малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів 

мікропідприємництва, та здійснює плановану діяльність, 

що підлягає оцінці впливу на довкілля,   функції служби 
охорони довкілля можуть виконувати в порядку 

сумісництва особи, які мають освіту за екологічним 

напрямком або залучатися  сторонні спеціалісти   на   
договірних   засадах,   які   здійснюють господарську 

діяльність у сфері природничих і технічних наук. 

Служба охорони довкілля підпорядковується 

безпосередньо керівнику субєкта господарювання. 
Основні завдання, права та обов’язки працівників служби 

охорони довкілля регламентуються Типовим положенням. 

3 Стаття 20. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

Стаття 20. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 



державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, в галузі 

охорони навколишнього природного середовища 

та використання природних ресурсів 

 

До компетенції центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 

належать: 

……. 
відсутня 

державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, в галузі охорони 

навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів 

 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, належать: 

….. 

с) затвердження Типового положення про службу 

охорони довкілля 

4 Стаття 20-2. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику 

із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища 

 

До компетенції центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього 
природного середовища належить: 

а) організація і здійснення у межах компетенції 

державного нагляду (контролю) за додержанням 
центральними органами виконавчої влади та їх 

Стаття 20-2. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

 
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 

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

відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері 

охорони навколишнього природного середовища 

належить: 
а) організація і здійснення у межах компетенції 

державного нагляду (контролю) за додержанням 

центральними органами виконавчої влади та їх 
територіальними органами, місцевими органами 



територіальними органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування в частині здійснення делегованих їм 
повноважень органів виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності та господарювання, 

громадянами України, іноземцями та особами без 
громадянства, а також юридичними особами - 

нерезидентами вимог законодавства: 

….. 
про біологічну та генетичну безпеку щодо 

біологічних об'єктів природного середовища при 

створенні, дослідженні та практичному 

використанні генетично модифікованих організмів у 
відкритій системі; 

відсутня 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм повноважень органів 

виконавчої влади, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форми власності та 

господарювання, громадянами України, іноземцями та 

особами без громадянства, а також юридичними особами - 

нерезидентами вимог законодавства: 
….. 

про біологічну та генетичну безпеку щодо біологічних 

об'єктів природного середовища при створенні, 
дослідженні та практичному використанні генетично 

модифікованих організмів у відкритій системі; 

 

 

 

щодо наявності служби охорони довкілля 

5 Стаття 68. Відповідальність за порушення 

законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища 

 

Порушення законодавства України про охорону 

навколишнього природного середовища тягне за 
собою встановлену цим Законом та іншим 

законодавством України дисциплінарну, 

адміністративну, цивільну і кримінальну 

відповідальність. 
Відповідальність за порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища 

несуть особи, винні у: 
…… 

Стаття 68. Відповідальність за порушення 

законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища 

 

Порушення законодавства України про охорону 

навколишнього природного середовища тягне за собою 
встановлену цим Законом та іншим законодавством 

України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і 

кримінальну відповідальність. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища несуть особи, 

винні у: 

…… 



відсутня п) порушенні вимог законодавства України щодо 

створення служби охорони довкілля 

Кодекс України про адміністративні порушення 

6 Відсутня  Стаття 91-6 Порушення вимог законодавства України 

щодо створення служби охорони довкілля 

 
Відсутність у складі субєкта господарювання,  який 

належить до середнього та великого підприємництва 

та здійснює плановану діяльність, що підлягає оцінці 

впливу на довкілля,  служби охорони довкілля, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

7 Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів, розглядає справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 

53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень 
санітарних норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 

(крім порушень санітарних норм), частинами 

Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів, розглядає справи про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 

- 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім 

порушень санітарних норм), статтями 78-1 - 79, статтями 
80-83 (крім порушень санітарних норм), частинами 

першою і третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 



першою і третьою статті 85, статтями 86-1, 87, 

статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім 

порушень санітарних норм), статтями 91-1 - 91-4, 
статтею 95 (крім порушень санітарних норм та норм 

ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо 

реалізації нафтопродуктів, екологічні показники 

яких не відповідають вимогам стандартів, норм та 
правил) і статтею 188-5 цього Кодексу. 

(щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень 

санітарних норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім 

порушень санітарних норм та норм ядерної безпеки), 
статтею 91-6, статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації 

нафтопродуктів, екологічні показники яких не 

відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і 

статтею 188-5 цього Кодексу. 

 


