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Про надання інформації 

Державна екологічна інспекція у Сумській області на Ваш лист від 

23.09.2021 року № 221-144 надає наступні зауваження та пропозиції до 

проєкту Закону України «Про державний екологічний контроль» ( проєкт № 

3091). 

Згідно ч.10 ст. 11 проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» посадова особа органу державного екологічного контролю, що 

здійснює перевірку, може (тимчасово) зупинити перебіг перевірки в разі 

необхідності отримання додаткової інформації, документів від суб’єкта 

господарювання або результатів інструментально-лабораторного контролю, 

експертиз.  

З урахуванням викладеного, необхідно ч.10 ст. 11 проєкту Закону 

України «Про державний екологічний контроль» доповнити новим абзацом, 

який визначає порядок оформлення вказаного рішення про зупинку перебігу 

перевірки та процедуру продовження строку дії направлення на перевірку. 

Стаття 10 проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» визначає заходи державного екологічного контролю, такі як: 

планові та позапланові, до складу яких відносяться позапланові перевірки 

дотримання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами 
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господарвання, реагування на виклики та рейдові перевірки. Необхідно до 

зазначеного переліку додати захід державного екологічного контролю щодо 

фізичних осіб, як «патрулювання», який описується в ч.4 ст. 13 проєкту.  

До ст. 13 проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» додати частину 8, якою необхідно законодавчо врегулювати, яким 

нормативно-правовим актом чи розпорядженням мають бути оформлені такі 

форми екологічного контролю, які проводяться в нічний час, вихідні, святкові 

та/або неробочі дні. Також необхідно врегулювати порядок роботи 

цілодобової гарячої лінії і порядок оформлення такого заходу державного 

екологічного контролю, як «реагування на виклики». 

Статтею 14 проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» передбачено, що реагування на виклики, здійснення рейдових 

перевірок та/або патрулювання здійснюються органами державного 

екологічного контролю спільно з Національною поліцією України в порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів України. Зазначену статтю необхідно 

доповнити абзацом, яким саме Порядком регламентується ця взаємодія і яким 

документом оформлюється. 

Ч. 2 Ст. 15 проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» говорить про те, що для здійснення заходу державного екологічного 

контролю, окрім реагування на виклики, керівник органу державного 

екологічного контролю видає наказ, а на підставі наказу оформляється 

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного екологічного 

контролю, яке підписується керівником органу державного екологічного 

контролю. Вказану статтю необхідно доповнити частиною, в якій  

врегульовується питання, як саме регламентується такий захід державного 

екологічного контролю, як «реагування на виклики». 

Ч. 4 ст. 15 проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» визначає можливість зупинення діяльності суб’єкта 

господарювання в цілому чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць 

обладнання строком до 3 робочих днів рішенням посадової особи 
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державного екологічного контролю, однак в ст.28 проєкту Закону України 

«Про державний екологічний контроль» визначено, що «за позовом органу 

державного екологічного контролю, іншої особи, права чи законні інтереси 

якої порушено, суд своїм рішенням тимчасово забороняє (обмежує) 

діяльність, або припиняє діяльність суб'єкта господарювання, що 

здійснюється із порушенням вимог природоохоронного законодавства», а 

також прикінцевими і перехідними положеннями цього ж проєкту закону 

вносяться зміни в  Закон України "Про охорону навколишнього природного 

середовища" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст. 546), а 

саме: у статті 20 у частині 1 пункт "в" після слів "скидів забруднюючих 

речовин" доповнити словами і знаком ", грубе і систематичне порушення 

інших вимог природоохоронного законодавства; подавати до суду позовів 

про тимчасову заборону (обмеження) діяльності, або припинення діяльності 

суб'єкта господарювання, що здійснюється із порушенням вимог 

природоохоронного законодавства.  

Водночас ч.3 ст. 31 проєкту Закону України «Про державний 

екологічний контроль» визначає, що тимчасова заборона (обмеження) 

діяльності суб'єкта господарювання у разі порушення природоохоронного 

законодавства, визначена постановою органу державного екологічного 

контролю про накладення адміністративно-господарських санкцій, діє до 

усунення суб'єктом господарювання порушень природоохоронного 

законодавства. 

На підставі наведеного необхідно привести у відповідність норми статей 

15, 28, 31 проєкту Закону України «Про державний екологічний контроль»  

шляхом визначення єдиного підходу та критеріїв до питання про тимчасову 

заборону (обмеження) діяльності суб'єкта господарювання у разі порушення 

природоохоронного законодавства (зупинку) з визначенням єдиних строків 

періоду припинення діяльності суб’єкта господарювання в цілому чи окремих 

його цехів (дільниць) і одиниць обладнання у всіх статтях вказаного проєкту; 

а також чіткого визначення випадків зупинення діяльності суб'єкта 
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господарювання постановою органу контролю та випадків зупинення 

діяльності суб'єкта господарювання за рішенням суду.  

Доповнити зміст проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» статтею закону,  яка визначає перелік прав посадових осіб органу 

під час здійснення службових повноважень, передбачених законом.  

Доповнити зміст проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» статтею закону, яка передбачає право органу державного 

екологічного контролю на звернення до суду в разі недопуску посадових осіб 

органу державного екологічного контролю до здійснення відповідних заходів 

державного нагляду і контролю, а також з питань зупинення/анулювання дії 

дозволу чи ліцензії на здійснення суб’єктом господарювання певних видів 

господарської діяльності. 

Вважаю за доцільне закцентувати увагу на зазначених вище 

зауваженнях і пропозиціях Державної екологічної інспекції у Сумській області  

до проєкту Закону України «Про державний екологічний контроль» задля 

злагодженої роботи органів державного екологічного контролю в цілому в 

напрямку екологічного добробуту, поліпшення стану довкілля України та 

підвищення екологічної свідомості населення.  

 

Начальник Інспекції                                                          Вячеслав БОГОМОЛОВ 
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