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Дисертація є самостійною, завершеною науковою працею, присвяченою комплексному 

дослідженню правової охорони довкілля у населених пунктах України. У роботі здійснено 

аналіз поняття та юридичних ознак правової охорони довкілля у населених пунктах, а також 

визначено місце і роль у системі екологічного права. Встановлено, що в сучасних умовах 

правова охорона довкілля у населених пунктах формується як комплексний інститут 

екологічного права, який функціонує за рахунок екологізації містобудівних, санітарних, 

транспортних, господарських, адміністративних та інших правових норм. Такі правові норми 

визначають сукупність правовідносин, що виникають між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами щодо дотримання 

екологічних вимог під час проєктування, будівництва та експлуатації населених пунктів  

і в кінцевому результаті спрямовані на гарантування державою забезпечення реалізації 

міжнародного принципу сталого розвитку. Тому правову охорону довкілля населених пунктів 

запропоновано розглядати як систему правових заходів, спрямованих на забезпечення 

сприятливого стану навколишнього середовища населених пунктів і підтримання екологічної 

рівноваги у процесі розміщення і розвитку населених пунктів. 

В роботі значну увагу приділено дослідженню таких понять, як «населений пункт», 

«село», «селище», «місто». З’ясовано, що попри тривале застосування зазначених термінів  

у вітчизняному законодавстві, усталені їх визначення так і не знайшли місця в жодному 

нормативно-правовому акті. Проблемним визнано й наповнення сучасного вітчизняного 

законодавства такими термінами як: «навколишнє природне середовище», «навколишнє 

середовище», «природне середовище», «середовище життєдіяльності», «довкілля»,  

які є схожими за своїм логіко-семантичним значенням, хоча, на думку вчених і мають різне 

значення. У зв’язку з цим, автором пропонується законодавчо закріпити усталені визначення 

таких понять. 

Досліджено ґенезу правового регулювання охорони довкілля у населених пунктах. 

Встановлено, що питання такого регулювання були вперше запроваджені ще в країнах 

стародавнього світу, в якості окремих наказів тогочасних правителів, а пізніше, закріплені  

в нормах санітарного законодавства середньовіччя. В їх основу покладалася боротьба  

зі шкідливими шумами та побутовими відходами. Лише з розвитком промисловості  

та транспорту перелік шкідливих впливів населених пунктів збільшився. З цього часу  

населені пункти стали джерелами шкідливих хімічних, фізичних, інколи біологічних впливів, 



які продовжували регулюватися санітарним законодавством. І лише в середині ХХ століття 

такі впливи стають об’єктом екологічного законодавства і починають детально регулюватися 

як за напрямами шкідливих впливів, так і за видами природних ресурсів, які забруднюються. 

Аналіз ґенези нормативно-правового регулювання охорони довкілля населених пунктів 

дозволив виокремити такі періоди його розвитку: 1) від стародавніх часів до ХІХ століття,  

що характеризувався прийняттям поодиноких нормативних актів, пов’язаних з санітарним 

очищенням міст; 2) від ХІХ століття до 60-х років ХХ століття – період формування 

комплексного санітарного законодавства з охорони атмосферного повітря, земель і вод 

населених пунктів від забруднення; 3) 60-ті роки ХХ століття – 90-ті роки ХХ століття,  

що характеризується становленням та розвитком комплексного законодавства, в тому числі  

й у сфері охорони довкілля населених пунктів; 4) від 1991 року по теперішній час – період 

формування та розвитку екологічного законодавства незалежної України. 

Встановлено, що четвертий період характеризується прийняттям значного масиву 

нормативно-правових актів з досліджуваного питання, що потребує їх уніфікації в рамках 

єдиного нормативно-правового акту. 

Вивчено досвід міжнародно-правового регулювання охорони довкілля населених 

пунктів, який показав, що це питання сьогодні регулюється за такими напрямами: 

1) міжнародно-правові документи, якими встановлюються загальні вимоги щодо реалізації 

принципу сталого розвитку та його екологічної складової всіма країнами світу;  

2) міжнародно-правові документи, якими встановлюються спеціальні вимоги щодо сталого 

розвитку населених пунктів, враховуючи їх екологічну складову; 3) міжнародно-правові 

документи, якими встановлено вимоги щодо охорони навколишнього середовища. 

Встановлено, що організаційно-правові заходи з охорони довкілля населених пунктів – 

це взаємодія зусиль розгалуженої системи органів державної влади та місцевого 

самоврядування, виробничих структур, а також громадських організацій, які беруть участь  

в управлінні щодо здійснення координаційних, кoнтрoльнo-нaглядoвих, превентивнo-

oбмежувaльних, інформаційних, ліцензійних, сертифікаційних та інших функціoнaльнo-

рoзпoрядчих дій та їх санкціонування, спрямованих на охорону та підвищення якості  

та безпечності довкілля населених пунктів. 

З’ясовано, що такий механізм буде ефективним за умови: 1) наявності узгоджених 

організаційно-правових структур щодо реалізації законодавства у сфері забезпечення 

екологічної безпеки на національному, регіональному, місцевому і галузевому рівнях  

у регулятивних та охоронюваних правовідносинах; 2) організаційно-функціонального 

забезпечення екологічної безпеки на стадії запобігання (профілактики) надзвичайних 

ситуацій. 



Доведено, що попри проведення в Україні децентралізаційної реформи, важливу роль 

в правовій охороні довкілля населених пунктів продовжують відігравати органи державної 

влади загальної та спеціальної компетенції, систему та повноваження яких детально 

проаналізовано в роботі. Такий аналіз показав, що залучення значної кількості органів  

до врегулювання зазначеного питання є показником ефективної реалізації принципу 

екологізації усіх сфер суспільного виробництва, однак, водночас, виступає фактором 

дублювання ряду повноважень та породженням їх невиконання на практиці. Тому 

пропонується здійснити ефективне реформування системи державного та місцевого 

екологічного управління в частині розмежування повноважень в природоохоронній сфері, 

шляхом закріплення природоохоронної функції лише за Міністерством енергетики  

та захисту довкілля та його територіальними органами. 

Встановлено, що на місцевому рівні активно розробляються стратегії сталого розвитку 

населених пунктів, що включають як екологічну складову, так і соціальну та економічну  

на певний період часу, які деталізуються у спеціальному законодавстві, зокрема,  

в нормативних актах, що регулюють питання правової охорони довкілля населеного пункту 

загалом, так і нормативних актах, що регулюють правову охорону довкілля за окремими 

напрямами: у сфері поводження з відходами, у сфері екології транспорту, благоустрою 

населеного пункту, правової охорони водних ресурсів, правил забудови населеного пункту,  

у сфері формування місцевого фонду з охорони довкілля, правил інформування населення  

про стан довкілля тощо. 

Однак, не зважаючи на прийняття значної кількості нормативних актів органами 

місцевого самоврядування, які спрямовані на реалізацію стратегії сталого розвитку, 

актуальними проблемами залишаються питання своєчасної реалізації зазначених ініціатив, 

зокрема: питання екологічно безпечного будівництва житлових будинків, функціонування 

екологічного транспорту у місті, належне сортування з подальшою переробкою побутових  

та інших відходів тощо. Особливо актуальним це питання стає в розрізі пришвидшення 

кліматичних змін на планеті та збільшення викидів забруднюючих речовин у місті. 

Запропоновано застосовувати до суб’єктів господарювання більш жорсткі заходи 

юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства у зв’язку  

зі зростанням екологічного нігілізму в державі. 
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