
Про оцінку впливу на довкілля   
 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за 
результатом розгляду запиту на публічну інформацію ПАЕУ від 21.04.2022              
№ 197/ЗПІ-22 стосовно здійснення господарської діяльності у період дії 
воєнного стану в Україні інформує.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Проєкт Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» був розроблений 
Міністерством екології та природних ресурсів України, остаточно схвалений 
Верховною Радою України 23 травня 2017 року, підписаний Президентом 
України 17 червня 2017 року, а введений в дію 18 грудня 2017 року.

Згідно абзацу 13 статті 1 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон України) 
розробник проекту регуляторного акта - регуляторний орган або інший орган, 
установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або 
організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення 
проекту регуляторного акта.

Відповідно до абзацу першого статті 8 Закону України стосовно кожного 
проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного 
впливу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року № 829 
«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» 
Міністерство екології та природних ресурсів України перейменовано на 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Відповідно до пунктів 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України                   
від 27 травня 2020 року № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних 
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органів виконавчої влади» Міністерство енергетики та захисту довкілля 
України перейменовано на Міністерство енергетики України (ідентифікаційний 
код юридичної особи – 37552996) та утворено новий орган влади – 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (нову юридичну 
особу з ідентифікаційним кодом юридичної особи – 43672853).

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України як 
юридична особа зареєстровано в Єдиному державному реєстрі 19 червня 2020 
року.

Звертаємо увагу, що згідно із пунктами 6 та 7 Порядку здійснення заходів, 
пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1074, яким визначено механізм 
здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією, 
зокрема міністерств, права та обов’язки органів виконавчої влади переходять:

у разі злиття органів виконавчої влади – до органу виконавчої влади, 
утвореного внаслідок такого злиття;

у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого 
органу виконавчої влади – до органу виконавчої влади, до якого приєднано 
один або кілька органів виконавчої влади;

у разі поділу органу виконавчої влади – до органів виконавчої влади, 
утворених внаслідок такого поділу;

у разі перетворення органу виконавчої влади - до утвореного органу 
виконавчої влади;

у разі ліквідації органу виконавчої влади і передачі його завдань та 
функцій іншим органам виконавчої влади – до органів виконавчої влади, 
визначених відповідним актом Кабінету Міністрів України.

Майнові права та обов’язки органів виконавчої влади у разі їх злиття, 
приєднання або перетворення переходять правонаступникові на підставі 
передавального акта, а у разі їх поділу – згідно з розподільчим балансом.

Тобто Міндовкілля є новоутвореним центральним органом виконавчої 
влади та відповідно розпорядником документів, що утворились в ньому за 
період його діяльності та/або передані йому належним чином. Інформація, 
зокрема звіти щодо відстеження результативності Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» в Міндовкілля відсутні.
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