
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПАЕУ 

до проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля» 

 

Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

 

Водний кодекс України 

Стаття 19. Державний контроль за 

використанням і охороною вод та 

відтворенням водних ресурсів 

 

Державний контроль за використанням 

і охороною вод та відтворенням водних 

ресурсів здійснюється Кабінетом 

Міністрів України, центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, іншими 

державними органами відповідно до 

законодавства України. 

 

Відсутнє  Стаття 19. Державний контроль за 

використанням і охороною вод та 

відтворенням водних ресурсів 

 

Державний контроль за використанням і 

охороною вод та відтворенням водних 

ресурсів здійснюється Кабінетом 

Міністрів України, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

нагляду (контролю), іншими державними 

органами відповідно до законодавства 

України. 

Державний контроль за 

використанням і охороною вод та 

відтворенням водних ресурсів 

здійснюється з урахуванням 

результатів державного моніторингу 

довкілля. 
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Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

Порядок здійснення державного 

контролю за використанням і охороною 

вод та відтворенням водних ресурсів 

визначається цим Кодексом та іншими 

актами законодавства. 

Порядок здійснення державного 

контролю за використанням і охороною 

вод та відтворенням водних ресурсів 

визначається цим Кодексом та іншими 

актами законодавства. 
 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

Стаття 10. Гарантії екологічних прав 

громадян 
 

Екологічні права громадян 

забезпечуються: 

… 

г) здійсненням державного та 

громадського контролю за 

додержанням законодавства про 

охорону навколишнього природного 

середовища. 

… 

є) створенням та функціонуванням 

мережі загальнодержавної екологічної 

автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи забезпечення 

доступу до екологічної інформації. 

 

Стаття 10. Гарантії екологічних прав 

громадян 
 

Екологічні права громадян 

забезпечуються: 

… 

 

є) створенням та функціонуванням 

мережі загальнодержавної екологічної 

автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи забезпечення 

прийняття управлінських рішень та 

доступу до екологічної інформації та її 

мережі. 

 

Стаття 10. Гарантії екологічних прав 

громадян 
 

Екологічні права громадян 

забезпечуються: 

… 

г) здійсненням державного та 

громадського контролю за додержанням 

законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища з 

урахуванням результатів державного 

моніторингу довкілля.  

… 
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Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

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: 

 

Відсутнє  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 з урахуванням результатів 

державного моніторингу довкілля  
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Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

а) організація і здійснення у межах 

компетенції державного нагляду 

(контролю) за додержанням 

центральними органами виконавчої 

влади та їх 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: 

а)…. 

державного нагляду (контролю) за 

додержанням центральними органами 

виконавчої влади та їх 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: 

а)…. 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

Стаття 28. Державний контроль у 

галузі охорони атмосферного повітря 

 

Державний контроль у галузі охорони 

атмосферного повітря здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, 

Відсутнє  Стаття 28. Державний контроль у галузі 

охорони атмосферного повітря 

 

Державний контроль у галузі охорони 

атмосферного повітря здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, 
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Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, а на території 

Автономної Республіки Крим - органом 

виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань екології та 

природних ресурсів, а також іншими 

органами виконавчої влади. 

 

Порядок здійснення державного 

контролю у галузі охорони 

атмосферного повітря визначається 

відповідно до закону. 

що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення 

і охорони природних ресурсів, а на 

території Автономної Республіки Крим - 

органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань екології та 

природних ресурсів, а також іншими 

органами виконавчої влади. 

Державний контроль у галузі охорони 

атмосферного повітря здійснюється з 

урахуванням результатів державного 

моніторингу довкілля. 

Порядок здійснення державного контролю 

у галузі охорони атмосферного повітря 

визначається відповідно до закону. 

Закон України «Про відходи» 

Стаття 23-2. Компетенція 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони 

Відсутнє  Стаття 23-2. Компетенція центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 
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Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

навколишнього природного 

середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, у сфері 

поводження з відходами 

 

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 

поводження з відходами належить 

здійснення державного нагляду 

(контролю) за виконанням 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої влади, 

іншими органами, органами місцевого 

самоврядування делегованих їм 

повноважень органів виконавчої влади, 

за додержанням підприємствами, 

середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, у сфері поводження 

з відходами 

 

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 

поводження з відходами належить 

здійснення з урахуванням результатів 

державного моніторингу довкілля  
державного нагляду (контролю) за 

виконанням центральними органами 

виконавчої влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами виконавчої 

влади, іншими органами, органами 

місцевого самоврядування делегованих їм 

повноважень органів виконавчої влади, за 

додержанням підприємствами, 

установами та організаціями незалежно 
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Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

установами та організаціями незалежно 

від форми власності і господарювання, 

громадянами України, іноземцями та 

особами без громадянства, а також 

юридичними особами - нерезидентами 

вимог законодавства про поводження з 

відходами щодо: 

а) …. 

від форми власності і господарювання, 

громадянами України, іноземцями та 

особами без громадянства, а також 

юридичними особами - нерезидентами 

вимог законодавства про поводження з 

відходами щодо: 

а) …. 

Закон України «Про охорону земель» 

Стаття 19. Державний контроль за 

використанням та охороною земель 

 

Державний контроль за використанням 

та охороною земель здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, а за додержанням 

вимог законодавства про охорону 

земель - центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

Відсутнє  Стаття 19. Державний контроль за 

використанням та охороною земель 

 

Державний контроль за використанням та 

охороною земель здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, а за додержанням 

вимог законодавства про охорону земель - 

центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 
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Зміст положення акта законодавства 
Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Зміст відповідного положення проекту 

акта, запропонованого ПАЕУ 

Державний контроль за додержанням 

вимог законодавства про охорону 

земель здійснює центральний орган 

виконавчої влади, який забезпечує 

реалізацію державної політики із 

здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів. 

Державний контроль за додержанням 

вимог законодавства про охорону земель 

здійснює центральний орган виконавчої 

влади, який забезпечує реалізацію 

державної політики із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів. 

Державний контроль за додержанням 

вимог законодавства про охорону 

земель здійснюється з урахуванням 

результатів державного моніторингу 

довкілля . 

 


