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Щодо надання пропозицій 

 

Від імені Professional Association of Ecologists of Ukraine (Професійна асоціація екологів 

України – ПАЕУ) дозвольте висловити Вам повагу та звернутись з пропозицією щодо наступного. 

З метою формування державної системи моніторингу Міндовкілля запропоновано Проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи 

моніторингу довкілля» (номер реєстрації 7327, дата реєстрації 28.04.2022) (надалі – Проект). 

В пояснювальній записці до Проекту зазначається, що Проект розроблено на виконання 

підпункту «б» підпункту 6 пункту 1 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 

березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та 

першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 23 

березня 2021 року № 111. 

ПАЕУ підтримує запропоновані зміни, але вважає, що контрольна функція моніторингу, яка 

полягає в адекватному реагуванні на можливі зміни, в першу чергу при прийнятті управлінських 

рішень, реалізована не в повному обсязі. 

Зокрема, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та 

Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленим постановою Верховної Ради 

України від 4 червня 2015 р. № 509-VIII, передбачалося удосконалення державної системи 

екологічного моніторингу, у т.ч. як складової реформування  системи державного нагляду (контролю) 

у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів. 

В подальшому, Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 



охорони навколишнього природного середовища, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 31 травня 2017 р. № 616-р, та Планом заходів щодо реалізації Концепції реформування 

системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 353-р, 

передбачався перехід від системи тотального планового нагляду (контролю) до системи моніторингу 

та попередження порушень природоохоронного законодавства і здійснення контролю на основі ризик-

орієнтовних показників. 

Серед шляхів реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, враховуючи досвід країн ЄС, передбачалося: 

- скасування планових перевірок малих та середніх підприємств, діяльність яких не становить 

підвищеної екологічної небезпеки, з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього 

природного середовища у відповідному регіоні, та  

- забезпечення річного планування здійснення заходів з нагляду (контролю) на основі даних, 

які подаються суб’єктами господарювання, що провадять екологічно небезпечну діяльність, а також з 

урахуванням результатів державного моніторингу стану навколишнього природного середовища. 

Проте, концептуальні засади, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС в частині здійснення 

контролю на основі ризик-орієнтовних показників не враховані Проектом. 

Враховуючи викладене, ПАЕУ пропонує передбачити у Проекті ризик-орієнтовний підхід 

здійснення заходів з нагляду (контролю) на підставі результатів державної системи моніторингу 

довкілля. 

 

Додаток: 

Порівняльна таблиця пропозицій в 1 прим. на 8 арк. 

З повагою, 

 

Президент Професійної асоціації         

екологів України                                                                                 Людмила ЦИГАНОК 
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