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АНОТАЦІЯ 

 

Ткаченко О.М. Правова охорона довкілля у населених пунктах. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 081 «Право». Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2020. 

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 проектування, 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 відчизняному законодавстві, усталені їх 

визначення так і не знайшли місця в жодному нормативно-правовому акті. 

Проблемним визнано й наповнення сучасного вітчизняного законодавства 
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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 покладалась 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 19 століття, що характеризувався прийняттям поодиноких 

нормативних актів, пов’язаних з санітарним очищенням міст; 2) від 19 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, 

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. 
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Встановлено, що четвертий період хакартеризується прийняттям 

значного масиву нормативно-правових актів з досліджуваного питання, що 

потребує їх уніфікації в рамках єдиного нормативно-правового акту.  

Вивчено довсід 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 встановлені 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 щoдo здійснення 

координаційних, кoнтрoльнo-нaглядoвих, превентивнo-oбмежувaльних, 

інфoрмaційних, 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, 

система та повноваження яких детально проаналізовані в роботі. Такий аналіз 
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показав, що залучення значної кількості органів до врегулювання зазначеного 

питання є показником ефективної реалізації принципу екологізації усіх сфер 

суспільного виробництва, однак, в той-же час, 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. 
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Запропоновано застосовувати до суб’єктів господарювання більш 

жорсті заходи юридичної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства у зв’язку зі зростанням екологічного нігілізму в державі. 

Ключові слова: населений пункт; довкілля; правова охорона; сталий 

розвиток; правові заходи; децентралізація; екологічні вимоги; планування 

населених пунктів; будівництво населених пунктів; функціонування 

населених пунктів; благоустрій населених пунктів. 

 

SUMMARY 

 

Tkachenko O. Legal protection of the environment in settlements. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 081 «Law». National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is an independent, completed scientific work devoted to a 

comprehensive study of legal protection of the environment in the settlements of 

Ukraine. The paper analyzes the concept and legal features of legal protection of the 

environment in settlements, as well as determines the place and role in the system 

of environmental law. It was established that in modern conditions, legal protection 

of the environment in settlements is formed as a complex institution of 

environmental law, which operates through the greening of urban, sanitary, 

transport, economic, administrative and other legal norms. Such legal norms 

determine the set of legal relations that arise between public authorities, local 

governments, legal entities and individuals to comply with environmental 

requirements during the design, construction and operation of settlements and 

ultimately aimed at ensuring the implementation of the international principle of 

sustainable development. Therefore, the legal protection of the environment of 

settlements is proposed to be considered as a system of legal measures aimed at 
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ensuring a favorable state of the environment of settlements and maintaining 

ecological balance in the process of location and development of settlements. 

The paper pays considerable attention to the study of such concepts as 

«settlement», «village», «township», «city». It was found that despite the long-term 

use of these terms in domestic law, their established definitions have not found a 

place in any legal act. The filling of modern domestic legislation with such terms as: 

«natural environment», «environment», «living environment», which are similar in 

their logical and semantic meaning, although, in the opinion of scientists and have 

different meanings. In this regard, the author proposes to legislate established 

definitions of such concepts. 

The genesis of legal regulation of environmental protection in settlements was 

studied. It is established that the issues of such regulation were first introduced in 

the countries of the ancient world, as separate orders of the then rulers, and later, 

enshrined in the sanitary legislation of the Middle Ages. They were based on the 

fight against harmful noise and household waste. Only with the development of 

industry and transport the list of harmful effects of settlements has increased. Since 

then, settlements have become sources of harmful chemical, physical, and 

sometimes biological effects, which continue to be regulated by sanitary legislation. 

And only in the middle of the twentieth century, such impacts became the object of 

environmental legislation and began to be regulated in detail in terms of both 

harmful effects and types of natural resources that are polluted. 

Analysis of the genesis of legal regulation of environmental protection of 

settlements allowed to identify the following periods of its development: 1) from 

ancient times to the 19th century, characterized by the adoption of individual 

regulations related to urban sanitation; 2) from the 19th century to the 60s of the XX 

century – the stage of formation of complex sanitary legislation on protection of 

atmospheric air, lands and waters of settlements from pollution; 3) 60s of the XX 

century - 90s of the XX century, characterized by the formation and development of 

comprehensive legislation, including in the field of environmental protection of 
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settlements; 4) from 1991 to the present – the period of formation and development 

of environmental legislation of independent Ukraine. 

It was found that the fourth period is characterized by the adoption of a 

significant array of regulations on the issue under study, which requires their 

unification within a single legal act. 

It was studied the experience of international legal regulation of 

environmental protection of settlements, which showed that this issue is currently 

regulated in the following areas: 1) international legal documents, which establish 

general requirements for the implementation of the principle of sustainable 

development and its environmental component in all countries; 2) international legal 

documents, which establish special requirements for sustainable development of 

settlements, taking into account their environmental component; 3) international 

legal documents, which set requirements for environmental protection. 

It was found that the organizational and legal measures for the protection of 

the environment of settlements - is the interaction of the efforts of an extensive 

system of public authorities and local governments, production structures, as well as 

public organizations involved in the management of coordination, control, 

preventive, preventive , information, licensing, certification and other functional and 

administrative actions and their authorization, aimed at protecting and improving the 

quality and safety of the environment of settlements.  

It was found that such a mechanism will be effective provided that: 1) there 

are agreed organizational and legal structures for the implementation of legislation 

in the field of environmental safety at the national, regional, local and sectoral levels 

in regulatory and protected legal relations; 2) organizational and functional support 

of environmental safety at the stage of prevention (prevention) of emergencies. 

It was proved that despite the decentralization reform in Ukraine, an important 

role in the legal protection of the environment of settlements continues to play public 

authorities of general and special competence, the system and powers of which are 

analyzed in detail in the work. This analysis showed that the involvement of a 

significant number of bodies in resolving this issue is an indicator of effective 
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implementation of the principle of greening of all spheres of social production, 

however, at the same time, is a factor of duplication of powers and their failure in 

practice. Therefore, it is proposed to carry out effective reform of the system of state 

and local environmental management in terms of delimitation of powers in the field 

of environmental protection, by consolidating the environmental function only by 

the Ministry of Energy and Environmental Protection and its territorial bodies. 

It was found that at the local level strategies for sustainable development of 

settlements are actively developed, including both ecological and social and 

economic components for a certain period of time, which are detailed in special 

legislation, in particular, in regulations governing legal protection of the settlement 

in general. , and regulations governing the legal protection of the environment in 

certain areas: in the field of waste management, in the field of transport ecology, 

landscaping, legal protection of water resources, building regulations, in the field of 

local environmental fund, rules informing the population about the state of the 

environment, etc. 

However, despite the adoption of a significant number of regulations by local 

governments aimed at implementing the strategy of sustainable development, the 

issues of timely implementation of these initiatives remain relevant, in particular: 

the issue of environmentally friendly construction of residential buildings, operation 

of environmentally friendly transport in the city, processing of household and other 

waste, etc. This issue is especially relevant in terms of accelerating climate change 

on the planet and increasing emissions of pollutants in the city. 

It was proposed to apply to businesses more stringent measures of legal 

liability for violations of environmental legislation in connection with the growth of 

environmental nihilism in the country. 

Key words: settlement; the environment; legal protection; sustainability; 

legal measures; decentralization; environmental requirements; settlement planning; 

construction of settlements; functioning of settlements; improvement of settlements. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сьогодні розвиток населених пунктів України 

характеризується значними відмінами в рівнях їх соціально-економічного 

розвитку, неузгодженістю ряду законодавчих та нормативно-правових актів з 

містобудівним законодавством, недостатньо чітко визначеною 

загальнодержавною стратегією. Спостерігається надмірна концентрація 

населення і виробництва у великих містах, неефективний, уповільнений 

розвиток більшості середніх і малих міст, селищ і сіл. Це є наслідком 

надмірного втручання держави до регіональної політики протягом 

довготривалого періоду, що призвело до значних територіальних 

диспропорцій економічного розвитку країни, суттєвих недоліків у 

територіальній організації суспільства, в системі поселень. Водночас 

спостерігається тенденція збільшення загальної площі територій населених 

пунктів. При цьому землі використовуються нераціонально. Значні площі 

зайняті під складування відходів виробництва (відвальними породами, 

шламонакопичувачами), під сміттєзвалища тощо. Здебільшого неефективно 

використовуються землі, відведені під об’єкти промисловості, транспорту, 

енергетики, а також землі рекреаційного призначення. Через недостатність 

коштів державного та місцевих бюджетів майже припинено розроблення і 

коригування генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної 

документації, яка є основою для вирішення питань щодо забезпечення 

раціонального використання територій. Основними причинами, що 

перешкоджають забезпеченню збалансованого розвитку населених пунктів, є 

нестабільність соціальноекономічних умов у державі на перехідному етапі, 

відсутність науково обгрунтованої, чітко визначеної стратегії її сталого 

розвитку, а також недосконалість правових, організаційних та економічних 

засад діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо формування повноцінного життєвого середовища. 



14 
 

В той-же час Україна, як суб’єкт міжнародних відносин та держава-член 

ООН, імплементувала положення міжнародних документів у сфері сталого 

розвитку населених пунктів шляхом затвердження постановою Верховної 

Ради України від 24 грудня 1999 року Концепції сталого розвитку населених 

пунктів, статті 59 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 року, Указу Президента України від 30 

вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві державні адміністрації» та іншими нормативними актами України, що 

ставить перед державою задачу у найкоротші терміни подолати усі 

вищенаведені проблеми за допомогою сучасних наукових підходів.  

Слід відзначити, що у 2008 році була захищена кандидатська дисертація 

Н.Л. Ільїної на тему: «Організаційно-правові засади забезпечення екологічної 

безпеки у плануванні та забудові міст України», в якій детально аналізувався 

стан вітчизняного екологічного законодавства і практики його застосування у 

сфері містобудівної діяльності. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію 

В.В. Джерелій на тему: «Правова охорона навколишнього природного 

середовища в містах» в якій аналізувався переважно зарубіжний досвід з цього 

питання.  

Наведене свідчить про актуальність подальших наукових досліджень 

проблем правової охорони довкілля населених пунктів в Україні. 

Теоретичною базою дисертаційного дослідження стали праці відомих 

вітчизняних та зарубіжних учених-правознавців, у тому числі в галузі 

екологічного права: В.І. Андрейцева, Г.В. Анісімової, М.М. Бринчука, 

М.Д. Булгакова, О.В. Гафурової, А.П. Гетьмана, О.К. Голіченкова, 

М.А. Дейнеги, В.В. Джерелій, О.В. Донець, В.М. Єрмоленка, 

А.С. Євстігнєєва, Н.Л. Ільїної, В.Є. Лізгаро, І.І. Каракаша, В.В. Костицького, 

М.В. Краснової, Ю.А. Краснової, Т.І. Макарової, Н.О. Максіменцевої, 

Н.Р. Малишевої, Н.О. Мартинової, П.Д. Пилипенко, А.М. Статівки, 

Л.М. Чолтян, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги, О.О. Ялбулганова та ін. 
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Емпірична база дослідження представлена: екологічним, земельним, 

санітарним, містобудівним, транспортним та іншим законодавством України, 

що регламентує правову охорону довкілля у населених пунктах, та 

міжнародними стандартами, що регламентують формування сталого розвитку 

населених пунктів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Національного університету біоресурсів і природокористування України у 

межах теми: «Організаційно-правові засади сталого розвитку об’єднаних 

територіальних громад в Україні» (державна реєстрація № 0119U100830), де 

автором проведено дослідження особливостей правової охорони довкілля у 

населених пунктах України й запропоновано шляхи її удосконалення. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у проведенні комплексного наукового аналізу теоретичних, 

нормативних і практичних проблем правової охорони довкілля у населених 

пунктах України, формулюванні науково обґрунтованих висновків і 

рекомендацій з питань обраної теми. 

Метою дослідження обумовлена необхідність вирішення таких завдань: 

– визначити поняття та юридичні ознаки правової охорони довкілля 

населених пунктів; 

– проаналізувати ґенезу нормативно-правового регулювання охорони 

довкілля населених пунктів в Україні; 

– з’ясувати стан міжнародно-правового регулювання охорони довкілля 

населених пунктів; 

– розглянути особливості участі органів державного екологічного 

управління у сфері правової охорони довкілля населених пунктів; 

– розкрити правові засади участі органів місцевого самоврядування в 

правовій охороні довкілля населених пунктів; 

– визначити роль громадськості у правовій охороні довкілля населених 

пунктів; 
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– розкрити систему правових заходів з охорони довкілля населених 

пунктів; 

– сформулювати теоретичні висновки і практичні рекомендації для 

удосконалення законодавчого регулювання охорони довкілля населених 

пунктів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері правової охорони 

довкілля населених пунктів України. 

Предметом дослідження є правова охорона довкілля у населених 

пунктах України. 

Методи дослідження. У ході дисертаційного дослідження використано 

систему філософських (діалектичний), загальнонаукових (формально-

логічний, системно-структурний, аналізу і синтезу) та спеціально-наукових 

(історико-правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий) методів 

наукового пізнання. 

Діалектичний метод було використано на всіх етапах дослідження. Цей 

метод дав можливість розглянути охорону довкілля населених пунктів у 

динаміці та взаємозв’язку соціально-економічних і юридичних чинників. За 

допомогою формально-логічного методу проаналізовано та поглиблено 

понятійно-термінологічний апарат у сфері правової охорони довкілля 

населених пунктів, розкрито зміст та особливості застосування окремих 

правових норм та зроблено пропозиції щодо їх удосконалення. Системно-

структурний метод дозволив визначити систему правових заходів охорони 

довкілля у населених. Метод аналізу було використано при вивченні наукових 

доробок вчених-правників за темою дослідження, а також при встановленні 

колізій і прогалин у нормативно-правових актах, що врегульовують зазначені 

відносини. За допомогою методу синтезу було встановлено місце сукупності 

правових норм, що регулюють відносини у сфері охорони довкілля населених 

пунктів, у системі права України. Історико-правовий метод дозволив 

проаналізувати процес становлення і розвитку правового регулювання 

охорони довкілля у населених пунктах. Формально-юридичний метод дав 
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змогу з’ясувати зміст правових норм відповідного законодавства та 

сформулювати пропозиції щодо їх удосконалення. За допомогою порівняльно-

правового методу здійснено співвідношення основних питань правової 

охорони довкілля населених пунктів у національному та міжнародному 

законодавстві.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на основі 

комплексного теоретико-правового дослідження здійснено комплексну 

характеристику механізму правової охорони довкілля у населених пунктах.  

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в теоретичних 

положеннях і висновках, найважливішими з яких є такі. 

Вперше: 

– з’ясовано, що правова охорона довкілля населених пунктів є 

невід’ємною складовою національної екологічної політики, а також 

ефективним засобом подолання екологічної кризи в окремих регіонах та в 

державі в цілому. Вона є вагомим інструментом просторового регулювання 

соціально-економічного розвитку, оскільки саме через механізми регіональної 

екологічної політики, як важливого елемента загальнодержавної екологічної 

стратегії, можна активізувати внутрішні потенціали населених пунктів для 

соціально-економічного зростання територій і держави в цілому; 

– встановлено, що правова охорона довкілля населених пунктів є 

комплексним інститутом 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 проектування, будівництва та 

експлуатації населених пунктів і в кінцевому результаті спрямовані на 

гарантування державою забезпечення реалізації міжнародного принципу 

сталого розвитку; 
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– запропоновано авторську класифікацію міжнародних документів, що 

регулюють питання охорони довкілля населених пунктів. Це міжнародно-

правові документи, якими встановлюються: 1) загальні вимоги щодо реалізації 

принципу сталого розвитку та його екологічної складової всіма країнами світу; 

2) спеціальні вимоги щодо сталого розвитку населених пунктів, враховуючи 

їх екологічну складову; 3) вимоги щодо охорони навколишнього середовища; 

Удосконалено: 

– поняття організаційно-правових заходів з охорони довкілля населених 

пунктів у частині визначення його як взаємодії зусиль розгалуженої системи 

органів державної влади та місцевого самоврядування, виробничих структур, 

а також громадських організацій, які беруть учaсть в упрaвлінні щoдo 

здійснення кooрдинaційних, кoнтрoльнo-нaглядoвих, превентивнo-

oбмежувaльних, інфoрмaційних, ліцензійних, сертифікaційних тa інших 

функціoнaльнo-рoзпoрядчих дій тa їх санкціонування, спрямованих на 

охорону та підвищення якості та безпечності довкілля населених пунктів; 

– наукові положення про необхідність підвищення відповідальності 

органів державної влади та місцевого самоврядування під час формування та 

реалізації регіональної екологічної політики, зокрема, в частині планування та 

своєчасного виконання таких стратегічних цілей, як: екологічне планування, 

зонування та забудови територій населених пунктів, розвиток екологічно 

безпечного виробництва та зниження шкідливої дії транспорту на довкілля, 

дотримання санітарних норм у населених пунктах і т. ін. 

Набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо періодизації процесу розвитку законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища у населених пунктах, 

шляхом виділення таких періодів: 1) від стародавніх часів до 19 століття, що 

характеризувався прийняттям поодиноких нормативних актів, пов’язаних з 

санітарним очищенням міст; 2) від 19 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-
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ті роки ХХ століття – 90-ті роки ХХ століття, 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, що 

характеризується правовим регулюванням охорони довкілля населених 

пунктів нормативними актами різної юридичної сили, що належать не лише 

до сфери екологічного, але й інших галузей права (санітарного, 

містобудівного, транспортного, адміністративного тощо); 

– пропозиції щодо застосування до порушників екологічного 

законодавства, в тому числі законодавства про охорону довкілля у населених 

пунктах, більш жорсткі заходи юридичної відповідальності у зв’язку з 

розвитком екологічного нігілізму; 

– наукові положення щодо необхідності уніфікувати масив нормативно-

правових актів, що містять вимоги охорони довкілля населених пунктів, в 

рамках єдиного нормативно-правового акту; 

- наукові положення щодо удосконалення ст. 59 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», закріпивши в ній 

положення про те, що «До діяльності населених пунктів встановлюється 

система екологічних вимог, яка різниться в залежності від рівня шкідливого 

впливу населеного пункту на довкілля. Особливості визначення таких 

екологічних вимог визначені у спеціальному законодавстві»;  

- пропозиції внести зміни і доповнення до наказу Міністерства екології 

та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88 «Про 

затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля» в 

частині відповідності його положенням Концепції реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища про офіційне працевлаштування та оплатність послуг 

громадських інспекторів; 

– положення про потребу законодавчого узгодження, коригування та 

закріплення визначень законодавчих понять, зокрема: «навколишнє природне 
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середовище», «навколишнє середовище», «природне середовище», 

«середовище життєдіяльності» та «довкілля»; 

– положення про необхідність повернення санітарно-епідеміологічного 

контролю за станом довкілля населених пунктів на різних етапах їх розвитку 

та функціонування до незалежного органу державної виконавчої влади. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані 

у законодавстві і правозастосовній діяльності, спрямованій на регулювання 

відносин у сфері охорони довкілля у населених пунктах. 

Основні положення та висновки дисертації можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – у подальших наукових розробках 

актуальних проблем у сфері правової охорони довкілля у населених пунктах; 

– у нормотворчій сфері – при вдосконаленні чинного законодавства 

України, зокрема: Законів України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та інших нормативно правових актів, якими регулюються 

відносини у сфері охорони довкілля у населених пунктах;  

– у правозастосовній діяльності – для уніфікації практики застосування 

норм чинного законодавства у сфері охорони довкілля у населених пунктах; 

– у навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників, 

підручників та навчально-методичних матеріалів, а також при викладанні 

навчальних дисциплін «Екологічне право України» та спецкурсів еколого-

правового спрямування. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (м. Київ, 18-19 травня 

2018 р.); Науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика» (м. Харків, 7 грудня 2018 р.); Круглому столі «Актуальні 
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проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 

умовах» (м. Харків, 1 березня 2019 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені в 7 

наукових працях, з яких 3 статті, опубліковані у фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому 

виданні іншої держави та 3 тез наукових доповідей. 

Структура дисертації обумовлена метою та завданням дослідження і 

складається із вступу, двох розділів, які містять сім підрозділів, висновків та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 235 

сторінок друкованого тексту, з яких основного тексту дисертації – 191 

сторінки. Робота містить список використаних джерел, який включає 364 

найменування та 1 додаток.    



22 
 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ У 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 

1.1. Поняття та юридичні ознаки правової охорони довкілля у 

населених пунктах 

 

Важливою задачею сучасного екологічного законодавства є охорона 

довкілля в містах, селищах міського типу і сільських населених пунктах. 

Правовий стан, роль і значення міст та інших населених пунктів вимагають 

створення в них найбільш сприятливих умов для життя і здоров’я, праці і 

відпочинку населення. 

Навколишнє природне середовище населених пунктів – це складний 

виробничий, природний і соціальний комплекс. Він включає в себе 

промисловість, транспорт, архітектурно-будівельні ансамблі, заклади науки, 

освіти, культури, жилі і комунально-побутові, міські угіддя, парки відпочинку, 

зелені зони.  

Населені пункти мають багато екологічних проблем, що виникають і 

нагромаджуються в зв’язку з науково-технічним прогресом. Саме в населених 

пунктах спостерігається хімічне, пилове, шумове й інше забруднення 

атмосферного повітря, води і ґрунту, що перевищує допустимі для здоров’я 

людини межі. А тому до якості навколишнього природного середовища 

населених пунктів висуваються більш високі правові вимоги. Зокрема, у ст. 59 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

закріплені екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів.  

Тому охорона довкілля в населених пунктах є складним явищем 

соціальної дійсності, що потребує вивчення самостійних категорій: «правова 

охорона», «довкілля», «населений пункт». Це обумовлює дослідити його як 

правове явище. 
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Такий напрям правового впливу на суспільні відносини, як правова 

охорона, що передбачає збереження і непорушність тих меж, встановлених для 

соціальних відносин, в межах яких кожен із учасників суспільних відносин 

вільний у вираженні своєї волі і реалізації суб’єктивних прав, безумовно, є 

важливим. Необхідність в охороні суспільних відносин, прав, свобод і 

законних інтересів існувала завжди. Позитивне право не лише охороняє 

суспільні відносини, але також спрямовано на витіснення не властивих для 

конкретної соціальної системи явищ, викорінюючи небажані прояви. 

Необхідно наголосити, що охороняючи суспільні відносини, право 

дозволяє запобігати небажаним для суспільного життя явищ і процесів, які 

порушують умови її нормального розвитку і які суперечать інтересам 

суспільства, держави і громадян, ліквідовувати їх негативні наслідки. Проте, 

сьогодні в науковій літературі відсутнє універсальне трактування поняття 

правової охорони. 

В своєму дослідженні Л.М. Берг приходить до висновку, що: «правова 

охорона являє собою статичний вплив на суспільні відносини, який 

здійснюється за допомогою системи юридичних засобів з метою їх 

збереження. На думку вченого, правова охорона суспільних відносин має 

статичний характер, тоді як правове регулювання, наприклад, має динамічний 

позитивний характер впливу, оскільки воно спрямоване на координацію 

правомірної діяльності учасників суспільних відносин, сприяючи 

поступовому суспільному розвитку. Таким чином, правова охорона сприяє 

вирішенню основної задачі державно-правового впливу на забезпечення 

сталості суспільного життя» [1, c. 22–23].  

Вважається, що однією із основних ознак правової охорони виступає її 

об’єкт, закріплений законодавчо.  

Об’єктом правової охорони в межах нашого наукового дослідження 

виступає охорона довкілля населених пунктів. Перейдемо до більш детального 

юридичного аналізу даного поняття, оскільки воно напряму впливає на 
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визначення цілей і об’єктів екологічно-коректної поведінки, до досягнення 

яких повинні прагнути їх адресати та інші суб’єкти правовідносин. 

Наукове дослідження у цьому випадку з самого початку стикається з 

термінологічною проблемою визначення поняття довкілля, як об’єкта 

правової охорони в населених пунктах, його співвідношення з такими 

поняттями, як «оточуюче середовище», «навколишнє середовище», 

«навколишнє природне середовище».  

Як зазначає Т.В. Грушкевич: «Такий досить широкий спектр понять, що 

характеризуються змістовною близькістю, є наслідком впливу на їх 

формулювання як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Перші були 

пов’язані з трансформацією відносин, що об’єктивно відбувалася в міру 

розвитку суспільства і потребувала втручання правових приписів для 

забезпечення балансу взаємодії природи і суспільства. Суб’єктивні ж чинники, 

що впливали на формулювання назви цієї правової спільності, пов’язані із 

розвитком правничої науки у галузі охорони довкілля та виражали деяку 

спільну ідею провідних вчених звести до єдиного знаменника усі існуючі на 

той час правові вчення» [2, c. 266]. 

Термін «оточуюче середовище» («окружающая середа» – рос.; «umwelt» 

– нім.) – одна з найбільш фундаментальних категорій сучасної науки і 

практики, яка була введена в науку екологію в другій половині ХІХ століття 

німецьким біологом Якобом Ікскюлем з метою позначення зовнішнього світу, 

що оточує живі істоти в тій мірі, в якій він сприймається органами відчуттів і 

органами пересування тварин і спонукає їх до певної поведінки [3, c. 14]. Як 

об’єкт природоохоронного законодавства поняття «оточуюче середовище» в 

зарубіжних країнах став використовуватися в 60–70-х роках ХХ століття, 

тобто в час, коли стан природи був визнаний як кризовий [4, c. 11]. 

Однак, застосування в науці зазначеного терміну піддається критиці 

російським вченим Н.Ф. Реймерсом, який вважає, що у словосполученні 

«оточуюче середовище» дуже виразно можна побачити тавтологію з терміном 

«навколишній», яка є характерною при перекладі терміну «environment». На 
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його думку такий переклад є неправильним, оскільки в такому випадку термін 

«навколишній» вимагає додаткового уточнення – «навколо» кого? І в своїх 

роздумах він пропонує, у випадку подальшого використання терміну, 

застосовувати його у такому словосполученні: «оточуюче людину 

середовище» [5, c. 287]. Проте, така його пропозиція значною мірою звужує 

першооснову зазначеного поняття, запропонованого Якобом Ікскюлем. 

Вважаємо що на його позицію вплинув антропоцентричний науковий підхід, 

який переважав в кінці ХХ століття. 

Вітчизняна еколого-правова наука, яка довгий час переважно 

формувалася під впливом російської наукової літератури в цьому напряму, 

запозичила даний термін, переклавши його як «навколишнє середовище» [6, c. 

11]. 

На використання вітчизняною еколого-правовою наукою терміну 

«навколишнє середовище» вплинула й міжнародна подія – проведення в 1972 

році Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища де 

концепція права навколишнього середовища була проголошена офіційною в 

ООН у вигляді Програми з навколишнього середовища (ЮНЕП). 

Вперше ж термін «навколишнє середовище» був розкритий в 

Модельному законі про охорону навколишнього середовища, розробленому 

під егідою Ради Європи і прийнятому у 1994 році. У зміст поняття 

«навколишнє середовище» поряд з природними ресурсами було включено 

цінності, які формують створене людиною навколишнє середовище, а також 

якість життя і умов в тому ступені, в якому вони мають чи можуть мати вплив 

на добробут і здоров’я людини [4, c. 13]. В такому разі, поняттям «навколишнє 

середовище» охоплюється й умови побуту людини та інші об’єкти штучного 

походження. Хоча наука екологія продовжує вважати під навколишнім 

середовищем сукупність всіх умов, у яких існують організми [7, c. 13], а не 

лише людина! 

Сьогодні ж термін «навколишнє середовище» закріплений Державним 

стандартом ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та 
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настанови щодо застосування» [8], і розкривається як оточення, в якому 

функціонує організація, включаючи повітря, воду, землю, природні ресурси, 

флору, фауну, людей, а також їх взаємодію. «Оточення» у даному контексті 

поширюється від середовища в межах організації до глобальної системи. 

Таким чином, закріпивши дане положення, законодавець відходить від 

усталеного в 90–х роках ХХ століття превалювання людини над природою. 

Близьким до терміну «навколишнє середовище» є запроваджений 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

термін «навколишнє природне середовище». Однак, зазначені поняння не є 

ідентичними. Зокрема, природне середовище – це безпосередньо природа, яка 

є першоджерелом життя і діяльності, внаслідок чого охорона природи є 

найважливішим, зафіксованим на конституційному рівні обов’язком людини і 

громадянина. Об’єктом правової охорони в даному випадку виступає природа 

(природне середовище) як об’єктивна реальність, що існує поза людиною, 

незалежно від її свідомості і слугує місцем її мешкання, умовою та способом 

її життя. Виходячи зі складності й багатоплановості структурних і 

функціональних зв’язків, якими представлено навколишнє природне 

середовище, природу розглядають як комплексний об’єкт правової охорони. 

Проте, у чистому вигляді природне середовище вже не існує, оскільки 

понад 90 екосистем у світі вже визнано штучними. Тому і був введений термін 

«навколишнє природне середовище». 

Навколишнє природне середовище – це система взаємодіючих 

екологічних підсистем, що органічно об’єднує всі елементи, комплекси, явища 

природи в єдиний цілісний механізм. Також, природоохоронний інтерес 

спрямований на збереження якісного стану навколишнього природного 

середовища, його здатності до постійного і безперервного обміну речовин і 

відтворення життя на землі. 

Охорона навколишнього природного середовища дає можливість чітко 

визначити зовнішні і внутрішні межі природоохоронного регулювання. Це 

проявляється в тому, що окремі елементи природи (або їх частини) 
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охоплюються сферою правової охорони, оскільки вони функціонують як 

частини єдиного природного механізму і знаходяться в системі екологічних 

зв’язків. Також право забезпечує охорону тих компонентів навколишнього 

природного середовища, функціонування яких не вступає у протиріччя з 

вимогами збереження оптимального стану природи. Отже, правовою 

охороною охоплюються всі ті природні об’єкти, з якими взаємодіє суспільство 

і які зумовлюють його існування і благополуччя. Природні об’єкти, що 

знаходяться поза людським впливом, не належать до охоронюваних об’єктів 

природи. Людина впливає на природу через споживання, перетворення й 

відтворення природних речовин, окремих елементів довкілля і його самого в 

цілому. 

В такому разі навколишнє природне середовище являє собою якісно 

нове оточення «олюднену природу», де елементи природного середовища 

поєднуються з наслідками діяльності людини. 

Коло охоронюваних об’єктів природи визначено в законодавстві. Згідно 

зі ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [9] державній охороні і регулюванню використання на території 

України підлягають навколишнє природне середовище як сукупність 

природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, які 

залучені в господарський обіг, так і не використовувані в народному 

господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та 

інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. 

Особливій державній охороні підлягають території та об’єкти природно-

заповідного фонду України й інші території та об’єкти, визначені відповідно 

до законодавства України. Державній охороні від негативного впливу 

несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров’я і життя 

людини. 

Отже, на відміну від охорони природи в цілому, охорона навколишнього 

природного середовища зводиться до: 



28 
 

1) забезпечення нормального обміну речовин між людиною і тими 

елементами природи, що становлять життєву основу людства і на яких 

найбільше відбиваються негативні наслідки людської діяльності: повітря, 

вода, земля тощо; 

2) захисту самої людини від шкідливого впливу створеного нею 

оточуючого середовища шляхом оздоровлення місця її проживання й 

діяльності, нейтралізації забрудненого природного середовища і поліпшення 

територіальної сфери, в рамках якої протікають життя і праця людини 

(планування і забудова населених пунктів, раціональне розміщення 

підприємств, місць відпочинку тощо). 

В той же час, законодавством вводиться ще один термін, який 

характеризує «оточуюче» людину середовище – довкілля. 

Слово «довкілля» давно функціонує в українській мові і зафіксоване в 

словниках ще 1943 року [10, c. 141]. З початку 90–х років ХХ століття термін 

почав вживатися як ще один варіант перекладу терміну «environment» [11, c. 

79]. 

Сьогодні, відповідно до ч. 1 ст. 50 Конституції України [12] кожен має 

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Таке право визначено й у ст. 

9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».  

Вслід за Основним законом України, термін «довкілля» вживається 

законодавцем і в Кримінальному кодексі України, розділ 8 якого має назву 

«Злочини проти довкілля», а також в Цивільному (ст.ст. 9, 13, 270, 293) та 

Господарському (ст.ст. 49, 264) кодексах України. Однак саме поняття 

«довкілля» не має свого законодавчого визначення. 

Свого часу, в першій редакції наказу МНС України «Про затвердження 

Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів» від 18 

грудня 2000 року № 338 [13], термін «довкілля» визначався як оточення, у 

якому функціонує об’єкт (повітря, вода, земля, флора, фауна тощо). Однак це 

визначення було вилучене.  
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З положень ст. 293 Цивільного кодексу України [14], яка розкриває зміст 

права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, вбачається, що «довкілля» – 

це все, з чим стикається людина в процесі свого існування: природне, штучне 

(техногенне), виробниче, побутове середовище, предмети використання та 

вжитку, умови повсякденного існування тощо.  

В такому випадку термін «довкілля» співпадає із законодавчо 

визначеним терміном «середовище життєдіяльності людини», тобто 

сукупність об’єктів, явищ і факторів навколишнього середовища (природного 

і штучно створеного), що безпосередньо оточують людину і визначають умови 

її проживання, харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо (ст. 

1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення») [15]. Тобто, довкіллям можна вважати природне, 

виробниче, побутове, навчальне та інше середовище життєдіяльності чомусь 

лише людини.  

Фактори ж середовища життєдіяльності – це будь-які біологічні (вірусні, 

пріонні, бактеріальні, паразитарні, генетично модифіковані організми, 

продукти біотехнології тощо), хімічні (органічні і неорганічні, природні та 

синтетичні), фізичні (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, 

іонізуюче, неіонізуюче та інші види випромінювання), соціальні (харчування, 

водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо) 

та інші фактори, що впливають або можуть впливати на здоров’я людини чи 

на здоров’я майбутніх поколінь (ст. 1 вказаного Закону). А отже, шкідливий 

вплив на здоров’я людини – це вплив факторів середовища життєдіяльності, 

що створює загрозу здоров’ю, життю або працездатності людини чи здоров’ю 

майбутніх поколінь (ст. 1 вказаного Закону).  

Тому середовищем життєдіяльності людини можна вважати частину 

природного середовища, яка в результаті взаємодії суспільства і природи 

перетворюється в якісно нову структуру, органічно сполучає в собі елементи 

природного середовища (земля, вода, повітря та ін.) з штучно створеними 

елементами, продуктами господарської діяльності людини (засоби 
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виробництва, предмети побуту, культури і т. ін.). Воно характеризується 

складним переплетінням природних і соціальних факторів, що відображають 

особливості взаємовідносин суспільства, людини і природи під впливом 

науково-технічної революції. 

Поняттям середовища життєдіяльності людини сьогодні охоплюють 

міста та інші населені пункти, промислові, аграрні, рекреаційні зони. 

Збільшення масштабів господарської діяльності в межах таких міст 

негативно впливає на стан природи і умови життя людей, призводить до того, 

що на даних територіях спостерігається підвищений ступінь забруднення 

грунту, води і повітря, збіднення або відсутність дикої флори і фауни, 

переважання штучних елементів середовища, скупчення промислових і 

побутових відходів, високий рівень шуму, магнітних полів та інших 

шкідливих фізичних впливів. 

У зв’язку з цим особливістю навколишнього середовища людини як 

об’єкта правової охорони є те, що в ньому порушені природні процеси 

саморегуляції і самовідновлення, що діють в природі, внаслідок чого 

необхідна постійна і цілеспрямована діяльність людей по підтримці якості 

довкілля, гармонізації екологічних та економічних інтересів суспільства. 

Тому на відміну від природного середовища, охорона якого 

забезпечується шляхом збереження і відтворення природних об’єктів і 

комплексів, охорона середовища життєдіяльності людини досягається іншими 

способами – за допомогою її відновлення і поліпшення, створення більш 

сприятливих умов для життя, діяльності та відпочинку людей. 

В даному випадку якість довкілля визначається через його безпечність, 

яке має суттєве значення для реалізації і захисту суб’єктивного права громадян 

на екологічну безпеку. Так, у статті 1 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» дається 

визначення поняття «безпечні умови для людини», під яким розуміється стан 

середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого 

впливу його факторів на людину. Отже, вітчизняне законодавство передбачає 
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необхідність створення безпечних умов життєдіяльності, тобто створення 

таких ситуацій, за яких відсутні будь-які види (біологічних, хімічних, 

фізичних та інших) небезпек для людини. 

Право на безпечне довкілля безпосередньо пов’язане з низкою інших 

прав, які фактично конкретизують його щодо тих чи інших сфер суспільних 

відносин та діяльності. Зокрема, в ст. 4 вказаного Закону закріплено право 

громадян на безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, 

умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє 

природне середовище, а ст. 3 передбачає: «Кожна людина, яка проживає або 

тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу 

іонізуючого випромінювання. Це право забезпечується здійсненням 

комплексу заходів щодо запобігання впливу іонізуючого випромінювання на 

організм людини встановлених дозових меж опромінення, компенсацією за 

перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням 

шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання». 

У той же час, законодавство містить й термін «сприятливі умови 

життєдіяльності людини» який визначається як стан середовища 

життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його 

факторів на здоров’я людини і є можливості для забезпечення нормальних і 

відновлення порушених функцій організму (ст. 1 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»). 

Отже, для сучасних можливостей України як держави, законодавством 

можуть гарантуватися лише безпечні умови життєдіяльності людини. Тому 

безпечним визначається такий стан середовища життєдіяльності, який не 

впливає негативно на здоров’я людини і процеси функціонування живих 

організмів, в якому наявні хімічні, фізичні, біологічні та інші фактори не 

порушують природного балансу зв’язку людини і довкілля, не перевищують 

встановлені законодавством норми безпеки.  

У такому випадку виникає логічне запитання – право на безпеку якого 

середовища гарантується Конституцією України та Законом України «Про 



32 
 

охорону навколишнього природного середовища»? Техногенного чи 

природного? А також – хто виступає об’єктом правової охорони? Лише 

людина? Чи може природне середовище як першооснова існування людини? І 

чи буде безпечне для життя і здоров’я людини довкілля безпечним для 

існування всіх інших живих істот на планеті? 

В цьому випадку слід приділити увагу науковим працям, в яких мова йде 

про необхідність переосмислення наукової теорії антропоцентризму, яка в 

екологічному праві не виправдовує себе і повернення до екоцентризму, в 

основі якого є охорона всього живого на планеті [16, c. 97–98]. 

Представники даної теорії стверджують, що «атрибутивною складовою 

нової економічної людини має бути високий рівень екологічної культури, яка 

спрямована на подолання власної обмеженості людини як природної істоти 

(біологічного виду) щодо пристосування в біосфері в умовах постійної 

конкуренції, вона постає засобом піднесення природності людського буття до 

надприродності, піднесення однієї з форм живої речовини – людини розумної 

– до чинника, що організовує природний світ. Долаючи за допомогою 

здобутих засобів обмеженість своїх тілесних потенцій в осягненні природи, 

Нова економічна людина повинна реформувати споживацький підхід до 

навколишнього середовища, адже в умовах глобальної екологічної катастрофи 

існуючі шляхи та напрямки розвитку вже не можуть залишатися попередніми» 

[17, c. 130]. Тому, подальший екологічний розвиток має бути спрямований на 

конструктивну зміну відношення особистості та суспільства в цілому до 

довкілля. Така фундаментальна філософія забезпечить онтологічне 

сприйняття, яке заперечує існування будь-яких відмінностей між людиною та 

природою, що будуть достатніми для оголошення людини найвищою цінністю 

[18; 19, c. 106–107; 20, c. 3–9].  

Таким чином, підтримуємо наукову позицію про те, що «довкілля», в 

еколого-правовому значенні, є синонімом терміну «навколишнє природне 

середовище» в його розумінні як сукупності всіх живих і неживих об’єктів, 

включаючи людину, що природно існують на Землі або в деякій її частині; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у 

результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети [21]. У 

такому випадку поняття «довкілля» співпадає із поняттям «навколишнє 

природне середовище», в іншому – поняття «довкілля» виступає синонімом 

поняттю «середовище життєдіяльності». Однак чи можливо таке різночитання 

одного терміну? Вважаємо що ні! 

У зв’язку з цим, доцільно погодитися з думками вчених про необхідність 

певного юридичного коригування понять «довкілля», «навколишнє природне 

середовище», «навколишнє середовище», «середовище життєдіяльності» 

зважаючи, що «використання термінології в законодавстві має бути стійким, 

що передбачає єдність тлумачень термінів у різних нормативно-правових 

актах, а терміни не повинні бути винайдені, придумані законодавцем тільки 

для спеціального закону або застосовуватися в ньому в якомусь особливому 

значенні» [22, c. 127].  

Отже, як ми вже зазначали, правовий стан, роль і значення населених 

пунктів вимагають створення в них найбільш сприятливих умов для життя і 

здоров’я, праці і відпочинку населення за рахунок здійснення раціонального 

природокористування та забезпечення екологічної безпеки території. 

Такий висновок підтверджується й науковими доробками інших вчених. 

Зокрема, Е. Макмічел фундаментальною основою громадського здоров’я 

вважає чисте повітря, чисту воду, чисте довкілля, що забезпечує вживання 

якісних продуктів тощо [23, с. 25]. Наприклад, забруднення водних об’єктів – 

джерел питного водопостачання за недостатньої ефективності роботи 

водопровідних очисних споруд тягне за собою погіршення якості питної води 

та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення в багатьох регіонах 

України, обумовлює високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, 

гепатитом, збільшує ризик впливу на організм людини канцерогенних і 

мутагенних факторів [24, с. 297].  

Білоруський вчений Н.А. Шингель слушно зазначає, що правову 

охорону навколишнього середовища населених пунктів можна розглядати як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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систему правових заходів, спрямованих на забезпечення сприятливого стану 

навколишнього середовища населених пунктів і підтримання екологічної 

рівноваги у процесі розміщення і розвитку населених пунктів [25]. У 

вітчизняній еколого-правовій літературі зазначається, що, крім охорони 

окремих елементів середовища, охорона природного середовища населених 

пунктів включає і правові заходи загального характеру, спрямовані на 

забезпечення сприятливого і безпечного природного середовища в цілому [26, 

с. 536]. 

Досліджуючи сутність поняття «населений пункт», нами з’ясовано, що 

на сьогодні воно не має усталеного законодавчого визначення. Конституція та 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [27] не оперують цим 

поняттям. 

Свого часу була здійснена спроба законодавчо закріпити сутність даного 

поняття (проект Закону України «Про адміністративно-територіальний 

устрій» від 4 грудня 1997 року [28]). Під «населеним пунктом» пропонувалося 

розуміти «частину заселеної території України, яка склалася внаслідок 

господарської та іншої соціальної діяльності, має сталий склад населення, 

власну назву та зареєстрована в порядку, передбаченому цим законом». 

В іншому законопроекті «Про адміністративно-територіальний устрій 

України» [29], підготовленому у Міністерстві регіонального розвитку та 

будівництва України, «населений пункт» визначається «як компактно заселене 

місце постійного проживання людей, що склалося внаслідок історичних 

традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад населення, 

власну назву, визначені межі та зареєстровано в порядку, передбаченому цим 

Законом». 

У постанові Кабінету Міністрів України «Про правила дорожнього 

руху» від 10 жовтня 2001 року № 1306 [30], міжнародних документах 

(Конвенція ООН про дорожній рух від 8 листопада 1968 року [31], Конвенція 

ООН про дорожні знаки та сигнали від 8 листопада 1968 року [32]) населений 

пункт визначається як забудована територія, в’їзди і виїзди на яку 
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позначаються дорожніми знаками. Однак це визначення вкрай звужене і не 

розкриває усіх аспектів даного явища. 

Нажаль, як і поняття «населений пункт» в законодавстві залишаються не 

визначеними й його види, а саме: сільські (села) та міські (міста, селища 

міського типу, селища) населені пункти. Їх визначення розкриваються на 

енциклопедичному або науковому рівні. 

Юридична енциклопедія визначає поняття «село» як сільський 

населений пункт, постійне населення якого веде сільський спосіб життя і 

здебільшого зайняте в сільськогосподарському виробництві [33, c. 457]. В 

навчальній літературі – як населені пункти зі сталим складом населення, 

переважна частина якого зайнята в сільськогосподарському виробництві та 

лісовому господарстві [34, c. 339]. 

Поряд з селом, в адміністративно-територіальному устрої України 

існують й селища, тобто міські поселення, розташовані поряд із промисловими 

підприємствами, спорудами, залізничними станціями, гідротехнічними 

спорудами, сільськогосподарськими переробними підприємствами, та інші 

поселення, котрі мають комунальну та соціальну інфраструктуру і населення 

яких перевищує 2000 мешканців, дві третини з яких зайняті в промисловій, 

соціальній або культурній сферах [33, c. 457]. 

А от визначення поняття «місто» пропонують розглядати як населений 

пункт, що сформувався історично природним шляхом або створений за 

ініціативою держави, який, відповідно до законодавства, віднесено до 

категорії міст і в межах території якого на публічних засадах 

самоорганізується та функціонує міська територіальна громада, що має 

специфічну економічну, екологічну, технічну, соціально-культурну 

інфраструктуру, організацію політичного і суспільного життя та визначені й 

закріплені Конституцією, законами України та статутом територіальної 

громади міста права щодо вирішення питань місцевого та державного 

значення [35, c. 5].  
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В праві Європейського Союзу поняття «місто» може означати 

адміністративну одиницю або визначену густоту населення. Різниця іноді 

робиться між поняттями «town» – невелике місто (з населенням від 10 до 50 

тис.) і «city» – велике місто (більше 50 тис. населення). Крім того, поняттям 

«місто» може у більш загальному плані визначатися міський спосіб життя і 

конкретні культурні і соціальні особливості тощо. В документах Європейської 

комісії, присвячених проблемам розвитку європейських міст, існує також 

термінологічний розподіл: де-юре, місто як адміністративна одиниця (з чітко 

визначеними межами і своєю внутрішньою структурою) і де-факто, місто як 

велика соціально-економічна агломерація [36, c. 37].  

Містоутворююча база істотно зумовлює екологічну обстановку в 

населених пунктах. У зв’язку з цим за функціональним призначенням і 

відповідно домінуванням тих чи інших екологічних проблем в науковій 

літературі здійснюється умовна класифікація міст на декілька груп [37]: 

1. Міста – промислові центри. Основні екологічні проблеми в таких 

містах пов’язані з характером виробництва. За даними ВООЗ якість 

середовища проживання визначає 20% ризику виникнення захворювань 

населення. Високі концентрації забруднюючих речовин в різних компонентах 

навколишнього середовища привели до появи так званих «екологічних 

захворювань». У їх числі описані: хімічна астма; Кирішський синдром (важка 

алергія, пов’язана з викидами від виробництва білково-вітамінних 

концентратів); синдром тикерів, який розвивається у дітей в зонах 

нафтопереробних виробництв; загальна імунна депресія при інтоксикації 

важкими металами, діоксинами тощо; хвороба Юшко, пов’язана з дією на 

організм дитини поліхлорованих біфенілів. 

Основними забруднювачами в індустріальних містах є: 

електроенергетика, чорна та кольорова металургія, нафтопереробна, вугільна, 

газова промисловість, машинобудування, целюлозно-паперова, харчова, легка 

промисловість. Також в коло екологічних проблем даної групи міст часто 

потрапляють проблеми водозабезпечення, розміщення побутових та 
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виробничих відходів. Сьогодні до цієї категорії міст входить переважна 

більшість українських міст. 

2. Міста з переважним розвитком певної галузі виробництва. До даної 

групи належать, як правило, середні або малі міста, які сформувалися і 

функціонують навколо одного-двох містоутворюючих підприємств. Ці 

підприємства забезпечують інфраструктуру і міський бюджет, на них працює 

більшість жителів міста. Ці ж підприємства створюють в містах специфічні 

екологічні проблеми. 

До них входять: 

– міста з розвиненою гірничодобувною промисловістю. Для більшості з 

них характерні подібні екологічні проблеми. Рельєф міста рясніє 

техногенними формами у вигляді вугільних териконів і відвалів 

металургійного шлаку. Спостерігаються численні просідання земної поверхні, 

викликані розвитком вуглевидобутку. Значним є відсоток підтоплення міських 

районів, що пов’язано з наявністю шахтних водовідливів. Викиди 

промислових підприємств, запилювання відвалів і териконів обумовлюють 

стійку забрудненість атмосферного повітря. Обсяги стічних і шахтних вод 

набагато перевищують природний стік річки (Донецька, Дніпропетровська, 

Львівська, Волинська області тощо); 

– міста з розвиненою металургійною промисловістю. Основні 

екологічні проблеми – перевищення допустимих концентрацій цинку, свинцю, 

оксидів сірки, пилу в атмосферному повітрі; сильне забруднення ґрунтів 

свинцем і цинком; проблеми очищення стічних вод; утилізації відходів 

металургійного виробництва (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, 

Запорізька, Черкаська, Хмельницька області тощо); 

– міста з розвиненою хімічною промисловістю. Досить серйозною 

екологічною проблемою в таких містах є накопичування рідких токсичних 

відходів (випаровування з поверхні таких накопичувачів, забруднення 

підземних вод, забруднення джерел питного водопостачання), хвостосховища 

для утримання калійних відходів (Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, 
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Вінницька, Одеська, Сумська, Київська, Луганська, Черкаська, Рівненська 

області тощо). 

3. Міста – адміністративні центри, багатофункціональні міста. Вони 

мають економічні та соціальні переваги. Але в результаті тривалого розвитку 

відбувається накопичення в функціональній структурі ланок, які перестали 

бути доречними в даному місті – «баласт». З функціональним «баластом» як 

правило, пов’язане екологічне неблагополуччя, «розповзання» міста, 

захоплення нових територій. Прикладом може слугувати місто Київ, який 

зростає по периметру. Тим самим витісняється і відтісняється природне 

середовище, а місце відкритих просторів, сусідство яких так необхідно 

великому місту, займають величезні житлові райони.  

4. Міста-курорти і туристичні центри. Більшість з них також мають 

свої екологічні проблеми. Наприклад, Одеса. Місто знаходиться в 

транспортному коридорі, велике навантаження туризму, нерівномірне 

навантаження на узбережжі, транспортна проблема, проблеми 

водозабезпечення, очищення господарсько-побутових стічних вод. 

Відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 

2010 року № 235 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу 

соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст 

обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для 

визнання територій депресивними» [38] здійснюється класифікація районів в 

Автономній Республіці Крим і областях на промислові та сільські, відповідно 

до критерію частки осіб, зайнятих у промисловості та сільському господарстві. 

Промисловим визнається район, у якому частка осіб, зайнятих у 

промисловості, перевищує частку осіб, зайнятих у сільському господарстві, а 

також район, на території якого перебувають у стадії закриття вугледобувні та 

вуглепереробні підприємства. 

У разі коли частка осіб, зайнятих у промисловості, дорівнює частці осіб, 

зайнятих у сільському господарстві, район визнається промисловим за умови, 

що відношення обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на 
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одну особу до обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, 

послуг) на одну особу перевищує одиницю. 

Інші райони, які не відповідають таким умовам, вважаються сільськими. 

Однак для нашого дослідження не є принциповим адміністративний поділ 

населених пунктів, важливим є їх рівень та характер впливу на довкілля, а 

також можливість його зниження. 

Вважаємо, що наведена класифікація населених пунктів за рівнем їх 

шкідливого впливу на довкілля в подальшому могла б лягти в основу 

формування спеціального законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища населених пунктів, оскільки саме така класифікація 

дозволяє обрати найоплимальніші варіанти вирішення екологічних проблем 

на місцях, а також слугуватиме інформаційною довідкою про екологічні 

характеристики відповідного населеного пункту. 

Постійною конференцією місцевих і регіональних органів влади Європи 

в 1981 році було ініційовано розробку Європейської хартії місцевого 

самоврядування, яка в подальшому була схвалена 15 жовтня 1985 року та 

набула чинності 9 вересня 1988 року [39]. Метою прийняття даної Хартії стала 

компенсація відсутності єдиних європейських стандартів з оцінки та 

забезпечення прав місцевих органів самоврядування, які є найближчими для 

громадянина і надають йому можливість брати ефективну участь у прийнятті 

рішень, що стосуються його повсякденного оточення. Хартія покликана 

сприяти виконанню основного призначення Ради Європи, а саме підтримувати 

демократичну свідомість в Європі та захищати права людини в найширшому 

розумінні. 

В свою чергу Європейська хартія захисту прав людини у містах [40], 

розглядаючи місто як колективний простір всіх, хто в ньому живе, визнає за 

кожним громадянином право на такі умови життя, які б забезпечували 

можливість для політичного, соціального та екологічного розвитку. Зазначена 

Хартія стала результатом зусилля європейського співтовариства з реалізації 
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послідовних дій, прийнятті рішень і напрацювання рекомендацій з реалізації 

концепції сталого розвитку, в тому числі й міських територій. 

Так, на Європейській конференції зі сталого розвитку великих і малих 

міст в Аалборзі (Ольберзі) (Данія, 27 травня 1994 р.) була прийнята «Хартія 

міст Європи за сталий розвиток (Ольборзька хартія) [41]. У цьому документі 

відмічається, що «оскільки всі міста відрізняються один від одного, кожне 

місто повинне знайти свій власний шлях до сталого розвитку. На всіх 

напрямах нашої політики ми грунтуватимемося на принципах сталого 

розвитку і будемо використовувати переваги внутрішнього потенціалу і 

привабливості наших міст як основи для локально орієнтованих стратегій». 

Але, незважаючи на відмінності міст Європи, Хартія відзначає декілька 

ключових чинників розвитку для них. Необхідною, обов’язковою 

попередньою умовою визначено місцеве самоврядування, при цьому автори 

Хартії підкреслюють, що воно повинно мати тверду та стабільну фінансову 

базу. Також Хартія визначає загальні концептуальні напрями екологічного 

розвитку міст, зокрема: вкладати кошти в збереження природних ресурсів, 

таких як грунтові води, грунт; сприяти зростанню природного капіталу за 

рахунок скорочення рівня його експлуатації, наприклад, не відновлювальних 

джерел енергії; робити інвестиції, направлені на зниження навантаження на 

запаси природного капіталу за рахунок розширення «культивованої природи» 

(створення парків, скверів в межах міста); скористатися перевагами 

територіальної структури міст і підвищеної щільності населення для 

ефективної організації суспільного транспорту, енергопостачання та інших 

умов життя. Отож, Хартія встановила чіткий напрям подальшого розвитку 

природоохоронних заходів – децентралізаційний. 

Як визначається в еколого-правовій літературі: «Як і будь-яка інша 

країна світу, Україна стикається з такими викликами сьогодення, як 

диспропорція розвитку регіонів, реструктуризація сільської місцевості, 

потреба у відновленні територій, що потерпають від індустріального занепаду 

та природних катастроф і стихійних лих. Негативними наслідками процесів 
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урбанізації в Україні є: 1) концентрація і навантаження промислових об’єктів 

на обмеженій території, що призводить до високого рівня забруднення 

довкілля; 2) несприятлива територіально-планувальна структура міст, 

зумовлена підпорядкованістю інтересам нарощування промислового 

потенціалу, унаслідок чого промислові підприємства часто оточені житловими 

масивами, а весь транзитний транспорт проходить через міста, що значно 

збільшує їх загазованість; 3) другорядність проблем містобудування 

порівняно з пріоритетами промислового розвитку, що призвело до 

занедбаності таких важливих сфер життєдіяльності міст, як водопровід і 

каналізаційна мережа, технічний стан яких безпосередньо впливає на 

екологічний стан міст і якість питної води; 4) руйнування природного 

середовища великих міст. Висока забрудненість довкілля промисловими і 

відходами, незадовільний стан життєзабезпечувальних систем, швидке 

зростання населення міст на основі екстенсивного промислового розвитку і 

потреби розширення їх територій призвели до скорочення зелених зон, 

забруднення водойм тощо. процеси глобалізації та суспільних трансформацій 

підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від 

України вжиття термінових заходів щодо розроблення екологічних вимог при 

розміщенні та розвитку населених пунктів, містобудівної діяльності, а також 

у сфері правової охорони довкілля населених пунктів від акустичного, 

електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних 

факторів та радіоактивного забруднення тощо» [42, c. 348–349]. 

Згідно з Концепцією сталого розвитку населених пунктів [43] основними 

напрямами державної політики щодо забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів у галузі екології є: узгодженість соціального, економічного, 

містобудівного і екологічного аспектів розвитку населених пунктів та 

довколишніх територій; раціональне використання земельних, водних, 

рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх 

відновлення; поліпшення санітарно–гігієничного та екологічного стану 

населених пунктів, створення безпечних для життя і здоров’я людини умов, 
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впровадження сучасних систем збирання, вилучення, переробки та 

знешкодження відходів; забезпечення захисту від несприятливих природних 

явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків; 

проведення наукових досліджень, які б сприяли вирішенню екологічних та 

інших питань забезпечення сталого розвитку населених пунктів; 

удосконалення чинного законодавства з питань регулювання планування і 

забудови населених пунктів, реформування землекористування, охорони 

довкілля. Ці напрями прийнято називати індикатори сталого розвитку. 

За таким принципом розроблена сьогодні й Екологічна політика міста 

Києва на період до 2025 року від 25 грудня 2014 року [44] та багато інших 

екологічних програм населених пунктів України. 

У 2015 році між Україною та ЄС була підписана Угода про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони [45], відповідно до ст. 361 якої таке співробітництво має на меті 

збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього 

середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціональне 

використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному 

рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем 

навколишнього середовища, inter alia, зокрема у сфері міського середовища. 

Додатком ХХХ до глави 6 Угоди передбачається виконання таких заходів для 

зменшення шкідливого впливу міст на довкілля, як: управління відходами; 

якість атмосферного повітря; якість води; охорона природи тощо [46]. 

В той же час, 25 вересня 2015 року резолюцією Генеральної Асамблеї 

ООН «Трансформація нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку 

на період до 2030 року» [47] були закріплені нові глобальні цілі (індикатори) 

сталого розвитку на період до 2030 року, серед яких вагоме місце відводиться 

цілі 11 – забезпечення відкритості, безпечності, життєстійкості та екологічної 

стійкості міст і населених пунктів. 
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Така ціль має бути реалізована шляхом виконання наступних завдань: 1) 

забезпечення населення доступним екологічно безпечним житлом; 2) 

забезпечити населення доступними, екологічно безпечними транспортними 

системами; 3) розширення екологічно сталої урбанізації; 4) захист і 

збереження всесвітньої культурної і природної спадщини; 5) попередження 

настання надзвичайних ситуацій і своєчасність виконання заходів щодо їх 

ліквідації; 6) зменшення шкідливого впливу на атмосферне повітря і знищення 

міських та інших відходів; 7) безпечність і доступність зелених зон і 

суспільних місць тощо. 

Україною, як суб’єктом міжнародних відносин та стороною 

міжнародних угод зі сталого розвитку також розробляються стратегічні 

документи в цьому напряму. Зокрема, 30 вересня 2019 року Указом 

Президента України № 722/2019 були запроваджені Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року [48], серед яких важливе для нашої тематики 

місце посідає, зокрема така ціль: забезпечення відкритості, безпеки, 

життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів. 

Слід наголосити, що мережа екологічно стійких міст в Україні вперше 

була створена ще в 2001-2002 рр. місцевими владами Києва, Донецька, 

Харкова, Маріуполя й Миколаєва при фінансовій підтримці Британської Ради 

в Україні по проекту SEPS 415 за участю британської компанії Global to Local 

[49]. 

Метою Мережі є впровадження учасниками системи екологічного 

управління за європейською схемою екологічного менеджменту та аудиту 

EMAS, що включає в себе міжнародний стандарт ISO 14001–2004 (стандарт 

України ДСТУ ISO 14001:2006).  

Підхід згідно зі стандартом ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи 

екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» [50] і 

EMAS полягає у визначенні найбільш значних впливів місцевої влади на 

навколишнє середовище, прийнятті екологічної політики, програми 
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поліпшень, розробці процедур управління та їх використанні для управління 

екологічними впливами, проведенні періодичних екологічних аудитів. 

Учасникам Мережі надавалась така допомога: 1) консультації по 

впровадженню EMAS, ДСТУ ISO 14001-2006 і проведенню екологічних 

аудитів; 2) посібник з розробки міської екологічної політики; 3) приклади 

екологічних критеріїв тендерних закупівель; 4) переклад Інструкції ICLEI по 

стійких рентабельних державних закупівлях («Керівництво Закупівлі+»); 5) 

консультації по використанню методу аналізу життєвого циклу товарів у 

тендерних закупівлях; 6) приклади шкільних уроків і програм по сталому 

розвитку на теми роздільного збору твердих побутових відходів, мінімізації 

упаковок, догляду за зеленими зонами, компостування листя; 7) приклади 

документів по впровадженню EMAS (рішень виконкому, міської ради, 

інструкцій); 8) консультації по залученню громади в розробку місцевих планів 

дій по досягненню сталого розвитку; 9) консультації з вибору та методам 

розрахунку індикаторів сталого розвитку; 10) консультації по проведенню 

опитувань громадської думки з питань екології; 11) методики екологічної 

оцінки міських програм розвитку й бюджету; 12) консультації по взаємодії з 

ICLEI і приєднанню до Ольборзьких зобов`язань [50]. 

Залишається діючою і ст. 59 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», якою забезпечується екологічна 

безпека в одному із найголовніших напрямів впливу населених пунктів на 

довкілля – їх розміщення і розвитку, які включають в себе порушення 

екологічних вимог під час планування, розміщення, забудови і розвитку 

населених пунктів, а також правил використання та охорони приміських і 

зелених зон. Однак зазначена стаття містить доволі узагальнені положення, 

які, крім всього іншого, включають й такі напрями правової охорони довкілля 

населених пунктів як:  

1) комплексна охорона екологічних систем населених пунктів 

(природних, трансформованих, модифікованих) під час містобудівної 

діяльності різними правовими засобами. 
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Виділення даного напрямку обумовлено тим, що сукупні викиди і скиди 

в навколишнє середовище господарюючих суб’єктів, розміщених в межах 

населеного пункту побутових і виробничих відходів, забруднення міських 

природних ресурсів призводять до сукупного негативного ефекту. Певні види 

шкідливого впливу, будучи окремо малонебезпечними для навколишнього 

середовища, з’єднуючись з іншими, утворюють екологічно небезпечні 

речовини. Цим і пояснюється необхідність охорони не тільки окремих частин 

території населеного пункту або дотримання екологічних вимог під час 

ведення господарської діяльності, а й розробка заходів щодо комплексної 

охорони території всього населеного пункту з урахуванням сукупного 

антропогенного впливу на міські екосистеми. Найбільш ефективним способом 

уникнути таких екологічних проблем є належне містобудівне планування 

забудови населених пунктів, екологічно безпечне розміщення небезпечних 

виробництв і т. ін.; 

2) правове забезпечення дотримання вимог охорони довкілля під час 

здійснення повсякденної господарської діяльності людини – розміщення 

відходів, будівництва, реконструкції житлової та промислової забудови, 

експлуатації промислових об’єктів і т. ін. Відповідні вимоги містяться 

здебільшого в СанПіН, на зміну яким поступово приходять технічні 

регламенти; 

3) правова охорона міських природних ресурсів – земель (ґрунтів), вод, 

надр, атмосферного повітря, тваринного світу, зелених насаджень (включаючи 

міські ліси). Необхідність даного напрямку представляється очевидним, 

оскільки розташовані на території будь-якого населеного пункту всі види 

природних об’єктів тісно взаємопов’язані між собою. Погіршення якості 

одного з них неминуче тягне за собою певні наслідки для стану всіх інших 

елементів екологічної системи. Тому в законодавстві передбачається ряд 

заходів, спрямованих на охорону окремих видів природних об’єктів, що мають 

певну специфіку в рамках загальної задачі забезпечення сприятливого стану 

довкілля; 
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4) правова охорона особливо охоронювальних природних територій або 

зон екологічного лиха. Така охорона обумовлена тим, що в межах населеного 

пункту можуть розташовуватися як повністю деградовані екосистеми (або 

весь населений пункт є сукупністю таких), так і дивом збережені ділянки 

незайманої природи. Такі об’єкти, перебуваючи в центрі господарської 

діяльності людини, знаходяться в найбільш уразливому становищі, 

піддаючись щодня впливу різноманітних факторів антропогенної діяльності. 

Це обумовлює особливий підхід до організації їх охорони. 

Оцінюючи в цілому позитивно наміри нашої держави розвиватись «в 

ногу» з іншими країнами світу, хотілося б звернути увагу на реальні фінансові, 

технічні, технологічні та інші можливості України виконати вчасно заявлені 

завдання, оскільки як показує практика реалізації інших стратегічних 

документів Україною – вони виконуються частково. 

Проте, сукупність таких правових засобів і способів сьогодні формують 

окремий комплексний інститут екологічного права. Зокрема І.І. Каракаш 

зауважує, що міста являють собою складні природно-соціальні комплекси, в 

яких розміщуються не тільки об’єкти природного походження і зведені 

будови, але і транспортні магістралі, енергетичні установки, оборонні 

споруди, телекомунікаційні мережі та інші об’єкти. До їх розміщення і 

експлуатації природоохоронне законодавство також висуває відповідні 

екологічні вимоги. Крім цього, саме транспортне і енергетичне законодавство, 

законодавство про зв’язок, про відходи та інші нормативні акти законодавчого 

рівня передбачають відповідні екологічні вимоги [51, с. 191].  

Дотримання екологічних вимог вимагається сьогодні і для аграрного 

сектора економіки, в якому зайняте, переважно, сільське населення та об’єкти 

якого розміщуються на території сільських або селищних рад. У зв’язку з цим, 

представниками кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені 

академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і 

природокористування України [52 – 62] та іншими науковцями проведено 

комплекс наукових досліджень з даної тематики. 
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На дисертаційному рівні Н.Л. Ільїна запропонувала уніфікувати в 

рамках єдиного нормативного документа містобудівні та санітарні нормативні 

документи, у яких містяться вимоги екологічної безпеки, розробку та 

затвердження якого запропонувала покласти на Міністерство охорони 

навколишнього природного середовища України (сьогодні – Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України) [63, с. 11]. Вважаємо таку 

ідею раціональною на першому етапі вдосконалення екологічного 

законодавства, адже найгостріше проблеми забезпечення екологічної безпеки 

постають саме у населених пунктах. Його прийняття допомогло б спростити 

правореалізаційну діяльність. 

Важливе значення для досягнення екологічної безпеки населених 

пунктів має й благоустрій населених пунктів, який являє собою комплекс робіт 

з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також 

соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з 

покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та 

інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою його 

раціонального використання, належного утримання та охорони, створення 

умов щодо захисту і відновлення сприятливого для людини довкілля [64].  

В такому разі, правова охорона довкілля населених пунктів виступає 

комплексним міжгалузевим субінститутом екологічного права, що включає в 

себе об’єктивно існуючу систему правових норм, у яких визначається система 

державно– та самоврядно-правових, організаційних, науково-технічних, 

економічних, соціальних та інших заходів, спрямованих на реалізацію 

екологічної складової сталого розвитку як окремих населених пунктів, так і 

держави в цілому.  

Така система правових норм визначає мету, завдання, принципи та 

функції цього важливого напряму державної екологічної політики, його 

форми та види, способи (методи), процедури здійснення та які регулюють 

діяльність уповноважених на те державних, самоврядних та виробничих 
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органів щодо забезпечення екологічної безпеки. Ці аспекти будуть розглянуті 

нами більш детально в інших підрозділах даної роботи. 

 

1.2. Ґенеза правової охорони довкілля у населених пунктах 

 

На сьогоднішній день питання ґенези законодавства про охорону 

довкілля населених пунктів були об’єктом наукового дослідження російської 

вченої Л.М. Чолтян у 2009 році [65]. На території незалежної України дане 

питання ще не було об’єктом комплексного наукового дослідження, що вказує 

на необхідність наукового аналізу проблеми нормативно-правового 

регулювання даного питання. 

В основу історичних засад розвитку нормативно-правового регулювання 

охорони довкілля у населених пунктах нами взято два напрями: 1) вплив на 

довкілля міст через здійснення викидів та скидів небезпечних речовин у 

навколишнє природне середовище; 2) фізичний вплив міст на довкілля, на 

основі яких буде розкриватися це дослідження. 

Слід наголосити, що питання забруднення довкілля населеними 

пунктами не є новими для людства. Так, ще у наукових трактатах видатних 

стародавніх лікарів – Гіппократа [66, c. 275-306] та Авіцени (Ібн Сіна) [67], 

неодноразово відзначається, що відходи та фекалії можуть викликати 

забруднення води та харчових продуктів, призвести до захворювання людей. 

Під час правління римських імператорів Доміціана (81-96 р.р. н.е.) та 

Веспасіана (69-79 р.р. н.е.) [68, c. 28] для забезпечення належного санітарного 

стану міст були прийняті закони про порядок видалення відходів за межі, з 

метою забезпечення належного стану міст. 

У давній Палестині практикувалося закопування відходів, що 

утворювалися в населених пунктах. В Афінах – жителі були зобов’язані 

вивозити вуличні скиди та фекалії за межі кріпосних стін на відстань не менше 

двох кілометрів [69, c. 3].  
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У середині століття цей позитивний досвід був забутий. Міста не 

очищалися від відходів і аж до XIV-XVII століття були вкриті товстим шаром 

бруду, який ставав причиною виникнення багатьох вірусних захворювань як 

серед людей так і серед тварин [70, c. 12]. 

Не менший вплив на довкілля спричинявся й опаленням осель. З 

використанням вогню стародавніми громадами почалося виділення 

вуглекислого газу, диму і попелу в атмосферу. За часів стародавніх 

цивілізацій, зокрема в період Стародавнього Риму, ці чинники також 

викликали занепокоєння. Шкідливий вплив диму відзначався під час 

застосування нових паливних матеріалів. На Середньому Сході навчилися 

спалювати поверхневі поклади нафти, в Європі ж найбільш ефективним 

замінником дерева виявилося вугілля. Відомо, що саме через неприємний 

запах від спалювання вугілля в розташованому по сусідству місті англійська 

королева Елеонора (ХІІІ століття) покинула свій Ноттингемський замок, а в 

1300 році указом короля Едуарда І під страхом смерті було заборонено палити 

вугілля в Лондоні [71]. 

Що стосується шумового впливу населених пунктів, то першим 

нормативним актом в даній сфері, який дійшов до наших днів є Указ Юлія 

Цезаря, яким він встановлював обмеження руху колісниць в нічний час, 

оскільки у місті неможливо було заснути – скрип та гуркіт колісниць на 

вузьких вулицях заважали сну, роздратовували. «Значна частина хворих 

помирали в Римі від безсоння, пов’язаного із шумом за вікнами» [72, c. 10; 73, 

c. 8–13]. 

Санітарна культура Київської Русі була досить високо розвинутою. У 

містах організовувалося водопостачання та каналізаційні мережі. Найпершим 

збереженим пам’ятником давнослов’янської літератури у цій сфері вважається 

стаття в «Ізборнику» Святослава. Санітарні настанови знаходимо і в «Слово 

об умеренности и воздержании», «Монастырских обиходниках», «Книге 

святых тайн Еноховой» та інших. В них зазначається про необхідність 
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видалення відходів у визначені місця, з метою попередження їх негативного 

впливу на здоров’я людини у вигляді захворювань, смертності [74, c. 36]. 

Перші зрушення у бік правової регламентації поводження із шкідливими 

викидами у довкілля відбуваються лише з кінця XIV – початку XV століття. 

Так, наприклад, лише у XIV ст. у європейських містах знову починають 

запроваджувати елементи санітарної очистки міст. Так, у Лондоні та Берліні 

був організований вивіз відходів за межі міста. У Лондоні вивіз здійснювався 

спеціалізованим транспортом за допомогою покатої платформи з парою коней, 

у Берліні – побіжним транспортом. Крім того, у Лондоні, одному з перших 

міст Європи, з’явились місця для звалищ, які виділялись відповідно до указів 

Уряду [75, c. 5-6]. 

На території сучасної України вперше правова регламентація шкідливих 

впливів на довкілля у населених пунктах відбувається лише за часів 

перебування українських земель у складі Російської та Австро–Угорської 

імперій і також мають яскраво виражений характер санітарної охорони. Так, 9 

квітня 1699 р. Петро І видав наказ «О соблюдении чистоты в Российской 

империи и о наказании за вырасывание сору и всякого помету на улицы и 

переулки», тобто, «по большим улицам и по переулкам, чтоб помету и 

мертвечины нигде, ни против чьего двора не было, а было б везде чисто, и о 

том указал великий Государь сказать всяких чинов людям…» [76, c. 136–146].  

Найважливішою подією промислової революції ХVІІІ століття став 

винахід парової машини і відкриття можливості отримання заліза та інших 

матеріалів. Це різко прискорило зростання міст. На вузьких вуличках впритул 

один до одного тіснилися похмурі будинки, які будувалися поруч з місцем 

роботи – заводами, що викидали дим в повітря. Забруднення димом і кіптявою 

від заводів і житлових будівель перетворилося в проблему, яку не можна було 

більше ігнорувати.  

У «Пунктах» Інструкції, затвердженої Петром I 25 травня 1718 р. [77, c. 

608], генерал-поліцмейстеру ставилося в обов’язок спостереження за 

зведенням будівель, спорудою печей і димарів з дотриманням протипожежних 
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норм, будівництвом будинків відповідно до плану міста, дотриманням у 

справності зливних стоків. 

В цей же час починає активно підніматися питання забруднення вод 

шкідливими скидами та їх правове регулювання. Зокрема, 1 липня 1719 р. був 

прийнятий Указ Петра І «Про заборону засмічувати Неву і інші річки 

нечистотами ...» [78].  

До цього ж періоду належить перша з відомих справ Медичної колегії, 

пов’язана із забрудненням води відкритої водойми. У 1764 р. в Сенат надійшло 

донесення генерала Вільбон про надмірне забруднення p. Упи, після чого 

Медична колегія розпорядилась командирувати до Тули «обpетающегося в 

Москве пpи бабичьем деле доктоpа Эpазмуса». У своєму pапоpті Еpазмус 

описав надзвичайне забруднення pічки відходами шкіряних і салотопельних 

заводів, а також боєнь – «нечистоти наповнюють pічку» і вказав, що 

«употpебленіе такої води жителями Тули має вpедно відгукуватися на їх 

здоpовье». По вказівці Медичної колегії Сенат послав у Тулу указ «Про 

усунення забруднення води» і очевидно справа цим закінчилася. Про реакцію 

тульської влади на сенатський указ в документах відомостей немає [79, c. 1–

35; 80, c. 69–70]. 

Проте, санітарний стан населених пунктів залишався настільки низьким, 

що навіть у Москві, де 25 жовтня 1727 р. керівництво Казенного двору, в якому 

зберігався старовинний золотий і срібний посуд та всі царські коштовності, 

зробило наступний запис у Журналі Оружейної палати: «От старого и 

доимочного приказов всякой пометной и непотребный сор от нужников и от 

постою лошадей, подвергает царскую казну немалой опасности, ибо от того 

является смрадный дух, а от того духа Его Императорского Величества 

золотой и серебряной посуде и иной казне ожидать опасной вреды, отчего б не 

почернела» [76, c. 140]. 

Відповідно до «Учреждения для управления губерний» від 1775 р. [81, 

c. 56]. Земський управник був зобов’язаний спостерігати, щоб скрізь у містах 

та на шляхах була чистота. Устав благопристойности чи поліцейський, 1782 р. 
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покладав обов’язки «смотрения о чищении, о мощении улиц» на приватного 

пристава.  

Перші кроки в прагненні перешкодити шкідливому впливу диму зробив 

в 1827 році муніципалітет міста Глазго – центр великого промислового району. 

У спеціальній постанові встановлювалася мінімальна висота димових труб, 

регламентувалися розміри камінів, печей, димоходів та вимога стежити за 

повнотою згоряння палива.  

У статті 498 Будівельного статуту Російської імперії 1832 року вже 

також заборонялося зводити в містах або вище міст за течією річок заводи, 

«шкідливі для якості повітря і води» [82]. 

Згідно з «Уложением о наказаних уголовных и исправительных» від 

1845 р. «если кто-либо построит признанные по закону вредными для чистоты 

воздуха или воды фабрику или завод в городе или хотя и вне города, но выше 

онаго по течению реки или протоки, то сии заведения уничтожаются за счет 

виновного и он подвергается аресту на время от семи дней до трех месяцев или 

денежному взысканию не свыше трехсот рублей» [83, c. 50-57].  

У 1833 р. запроваджуються Правила «О размещении и устройстве 

частных заводов, мануфактурных, фабричных и иных заведениях», який 

передбачав, що «все вредные газы, могущие отделяться при производстве 

работ, должны быть непременно поглощаемы или сжигаемы». У цьому ж 

документі промислові підприємства в залежності від шкідливості впливу 

поділялись на три категорії, при чому підприємства третьої категорії 

заборонялося розміщувати у містах [84, c. 19–20]. 

Норми Уставу кримінального судочинства 1864 р. [85, c. 189–192] 

передбачали можливість закриття заводів, мануфактур та інших подібних 

підприємств у разі порушення ними порядку, встановленого для їх утримання, 

при чому протокол про порушення складався чинами місцевих поліцейських і 

лікарських управлінь. Згідно з Інструкцією про околодочних наглядачів 1867 

р. [86, c. 189–192] такі наглядачі повинні були звертати особливу увагу на 
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дотримання закріплених в наказах Обер-Поліцмейстера санітарних місць 

заходів для знищення смороду і т. ін.  

З розвитком імперського кодифікованого законодавства санітарна 

регламентація шкідливого впливу на довкілля житлово-комунального 

господарства передбачається у нормах Статуту Лікарського 1876 р. [87, c. 411–

415]. 

Станом на 1905 рік він складався з 3-х книг: І – «Звід Установ 

лікарських», ІІ – «Статут медичної поліції», і ІІІ – «Статут судової медицини». 

Вивчаючи «Статут медичної поліції» [88, c. 800-950], можна побачити, що в 

той час санітарне законодавство в основному регулювало тільки медико-

поліцейські заходи. 

Санітарного закону на початку XX ст. ще не існувало, його заміняв 

Статут медичної поліції, який складався з 5-ти розділів: І – Загальні 

положення, ІІ – Про загальні заходи охорони народного здоров’я, ІІІ – Про 

особливі заходи охорони здоров’я від повальних і заразних хвороб, IV – Про 

установи та заходи для запобігання та припинення епідемічних хвороб і про 

карантинну сторожу, V – Про ветеринарно-поліцейські заходи. 

У розд. ІІ (гл. І «Про загальні санітарні заходи») статті були згруповані 

в 3 глави під назвою: І – «Охорона чистого повітря, ґрунту, джерел питної 

води» (статті 650-658), ІІ – «Охорона нешкідливості життєвих припасів та 

інших предметів» (статті 659-705) і ІІІ – «Про поховання мертвих» (статті 706–

730). 

Статті 650-658 Статуту медичної поліції передбачали основні заходи по 

збереженню народного здоров’я, а саме: захист від зараження повітря, ґрунту, 

збереження в чистоті вулиць, ринків, дворів, відведення місця для нечистот, 

стічних вод і утримання їх в справності. Так, видалення нечистот і відходів з 

населених пунктів – міст, і сіл – покладалося на їх обивателів під наглядом 

поліції (статті 653, 656). Чіткого формулювання цих обов’язків в законі не 

було, а тільки передбачалося, що мешканці повинні відводити місця для 

звезення нечистот. В той же час Статут надавав міським думам повну 
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можливість переходу від примітивних способів видалення відходів самими 

жителями до більш досконалих – до видалення їх фахівцями, в силу цього 

Дума мала право перекладу натуральної повинності обивателів в грошову (ст. 

652). Згідно положень цього Статуту, санітарний нагляд поширювався і на 

бойні (ст. 657), які повинні були будувати за містом, не вище течії річки і 

утримувати в чистоті. 

Відповідно до Статуту лікарського на поліцію та міські управління 

покладалося спостереження за тим, щоб в містах і селах річки і джерела не 

були засмічені, колодязі були почищені, біля них не повинно бути ніякого 

сміття (ст. 658). 

Ухвала про покарання кримінальних та виправних в ст. 220 за псування 

питної води, спуск нечистот, що роблять воду непридатною для пиття або 

водопою, передбачала покарання у вигляді арешту до 1-го місяця або грошове 

стягнення в розмірі 100 руб. За порушення деяких норм, а саме: «а) 

невиконання вимог до чистоти і охайності вулиць, допущення ходіння худоби 

по вулиці, несправність помийних ям, недотримання правил про чистоту і 

охайність у дворах (ст. 55), б) звезення худоби, сміття або нечистот в 

непризначене місце, розлиття або розкидання останніх при перевезенні (ст. 

56), в) звезення на чужі землі каміння, сміття, туш мертвих тварин та інших 

нечистот (ст. 150)» була передбачена відповідальність згідно з визначеними 

статтями згаданого Уложення. 

В той же час, точної директиви до повного санітарного благополуччя 

Статут медичної поліції не давав, а містив тільки ряд певних вимог які 

встановлювалися для санітарних заходів, і були обов’язковими для всіх 

жителів. 

В Уложенні про покарання кримінальних та виправних в статтях 209–

213 за продаж гнилих продуктів, харчів або напоїв, шкідливих для здоров’я, а 

також за додавання непотрібних для вживання в їжу добавок, передбачалося 

покарання у вигляді арешту або грошового стягнення. 
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В основному санітарному законі (Статуті медичної поліції) були також 

передбачені статті про поховання мертвих, про місця, що призначалися для 

поховання, про терміни, які повинні дотримуватися для поховання мерців (від 

однієї доби влітку і до трьох діб в зимовий час) (статті 703–730). Саме терміни 

поховання закріплювалися в статтях 713–721, де передбачалося що, поховання 

мерців раніше закінчення трьох діб заборонялося, а влітку через спеку 

допускалося поховання по закінченню однієї доби після смерті. Відповідно до 

статей 703–707 для поховання померлих відводилися місця на відстані від 

крайнього житла не менше ста сажнів (213,36 м). 

У статтях 722-724 Статуту закріплювалося, що трупи слід ховати 

якомога глибше, щоб глибина ями була не менше двох з половиною аршин 

(1,78 м). Могили треба було засипати врівень із землею в цій місцевості. 

Стаття 712 передбачала припис, що переповнені кладовища повинні бути 

огороджені, а в безлісих місцевостях – обведені ровом. Ніяких споруд на цих 

кладовищах будувати не дозволялося. На цій підставі в ст. 725 заборонялося 

переносити старі труни і мертві тіла на нове кладовище. Заборонялося також 

віддавати колишні кладовища під ріллю [89, c. 42]. 

Однак, ситуація із забрудненням довкілля не змінювалась. Доказом того 

слугує постанова Київського губернатора Гірса від 1 липня 1911 року «Про 

усунення забруднення міста та повітря газами, сажею і димом, що виходять з 

труб фабричних, заводських і промислових закладів». В Положенні було 

записано: «Топки ... і саме опалення їх повинно проводитися таким чином, щоб 

з будинкових труб не вилітали густий дим, рясна сажа і великі іскри». На 

підставі цього Київська міська управа 2 лютого 1914 року видала циркуляр 

«Про усунення забруднення міста та повітря газами, сажею і димом» [71]. 

До 90-х років ХІХ ст. відноситься і перша спроба законодавчо обмежити 

забруднення відкритого водного джерела. Так, Зводом законів 1892 р. (ст. 638) 

було заборонено псувати воду в місцях, де її беруть для питних потреб. 

Заборонялося також облаштування фабрик і заводів, шкідливих для якості 

повітря і води, вище міст і селищ за течією річок. Проте в цих законах не 
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вказувалося конкретно, які саме виробництва і на якій підставі повинні 

визнаватися шкідливими. Крім того, нагляд за виконанням цих статей закону 

було покладено на поліцію і міські громадські організації і був погано 

організований [90, c. 171–172].  

Слід зазначити, що на відміну від Російської імперії, на землях сучасної 

західної України спостерігався значний розвиток міст ще у XV-XVI століттях, 

і подібні санітарні норми приймалися значно раніше. Наприклад, вже на 

початку XV ст. у Львові магістратом був призначений головний прибиральник 

міста, а у 1525 р. була прийнята постанова, якою запроваджувався 

асенізаційний збір у розмірі ½ гроша з возів, що прибували у місто [91, c. 19–

24]. 

Однак численні нормативні акти по боротьбі із забрудненням міст, що 

видавалися в той час, виконувались погано, незважаючи на введення 

спеціальної інспекції та громадського контролю.  

Прогрес почався з прийняття в 1922 році нової постанови, яка покладала 

відповідальність на споживачів за правильне поводження з печами, боротьбу 

з димом і вибір відповідного палива. За рішенням муніципалітету виділення 

густого диму протягом двох хвилин або більше при спостереженні тривалістю 

одна година була достатньою для притягнення до відповідальності [71]. 

Проблема з належною реалізацією нормативних актів стосувалося і 

проблем забруднення водойм стічними водами. 

Існуючі державні законодавчі положення про охорону води і ґрунту 

зобов’язували ліквідовувати шкоду від забруднень, не даючи жодних вказівок 

для практичного виконання цих вимог. Прийняті після 1911 р. санітарні 

постанови міських і земських управ страждали аналогічним недоліком. 

Наприклад, паpагpаф 72 обов’язкових постанов Московського губернського 

земства був такий: «Спуск пpомивних брудних вод з фабрик і заводів в річки, 

струмки та інші водосховища, з який населення користується водою, не 

допускається». Така категорична заборона доповнювалося наступним 

компромісним формулюванням: «але в тих випадках, коли умови місцевості 
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або будь-які інші цілком поважні причини, що запобігають негайному 

знищенню зазначених спусків, можуть бути дозволені в кожному випадку 

окремо, за умови можливо кращого знезараження та знебарвлення або на 

полях зрошення чи шляхом використання особливих басейнів, фільтрів і 

хімічних способів, а також за умови влаштування та утримання за рахунок 

фабpикантів належної кількості колодязів для користування населення» [92; 

93].  

Революція і громадянська війна перервали природоохоронну діяльність 

і тільки в 1920 році було видано постанову Народного комісаріату праці про 

охорону населених місць від шкідливого впливу промисловості, згідно з якою 

для будівництва підприємств виділялися спеціальні території, пов’язані із 

загальним планом забудови, «Санітарні правила про спуск стічних вод з 

територій населених міст, фабрично-заводських і промислових підприємств», 

затверджені Наркомздравом РСФСР 16 травня 1929 р. [94], постанову РНК 

України від 25.11.1932 р. «Про охорону чистоти води» тощо.  

У 1929-1930 рр. почали проводитися перші дослідження з гігієни 

атмосферного повітря та води, а також санітарної охорони ґрунтів у містах. Їх 

метою було отримати науково обґрунтовані матеріали про ступінь і характер 

забруднення атмосферного повітря та води у зв’язку з розвитком і 

реконструкцією міст і будівництвом нових підприємств. Увага гігієністів 

залучали в першу чергу найбільш потужні джерела забруднення у великих 

промислових центрах. Отримані дані були використані при розробці перших 

елементів санітарного законодавства про розміщення промислових 

підприємств і принципів організації санітарно-захисних зон між житловими 

районами і підприємствами [71].  

Так, зокрема, в цей час, першою спробою законодавчо врегулювати 

питання забруднення атмосферного повітря в населених пунктах летючими 

викидами промислових підприємств став циркуляр Hаpкомздpава РРФСР від 

23.04.1930 р. «Про відведення земельних ділянок для промислових 

підприємств». Згідно з цим документом, відведення місця для будівництва 
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будь-якого промислового підприємства «має здійснюватися з урахуванням 

санітарних вимог, що забезпечують як охорону здоров’я працівників на 

підприємствах, так і санітарну охорону навколишнього середовища та 

населених пунктів» [95; 96, c. 18–20]. Всі підприємства за характером 

виробництва і шкідливості поділялися на три класи, будівництво підприємств 

вищого класу шкідливості допускалися тільки поза межами населених 

пунктів, максимальний pозpив між виробничою зоною і зоною житлової 

забудови міг доходити до 2 км. Настільки загальне формулювання було 

відображено недостатньою науковою базою, накопиченою у вирішенні даного 

питання [97]. Через що у 1939 році були прийняті «Санітарні норми і правила 

будівельного проектування промислових підприємств» (ОСТ 90014-39) [98; 

99]. Цим документом встановлювалося п’ять класів промислових підприємств 

в залежності від санітарних умов технологічного процесу. Максимальний 

діаметр санітарно-захисної зони для підприємств I класу шкідливості становив 

2000 м.  

З практичної точки зору важливою новизною «Санітарних норм» стало 

врахування детальної санітарної класифікації виробництв і захисних зон, 

однак цей документ ще не враховував шумове забруднення міст. 

В цей період були також прийняті, зокрема, всесоюзний закон «Про 

санітарну охорону водойм та джерел водо забезпечення», прийнятий ЦВК та 

РНК СРСР 17 травня 1937 року. У першій частині цього закону остаточно 

встановлювалися обов’язкові для всього Союзу зони санітарної охорони як 

відкритих, так і підземних джерел водопостачання. Висновок санітарного 

нагляду при організації зон охорони було обов’язковим. У законі 

передбачалась охорона всіх водойм від забруднення стічними водами 

підприємств (п. 2): «Всім без винятку підприємствам і установам 

забороняється спускати шкідливі для здоров’я або забруднені стічні води в 

межах зони санітарної охорони джерел водопостачання, а також в межах всієї 

території населеного пункту. Підприємства і установи зобов’язані або 

спускати ці води в загальну каналізацію, або попередньо очищати на власних 
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очисних спорудах. Підприємствам і установам надавався шестирічний строк 

(з 1937 по 1942 рр.), протягом якого вони зобов’язані були приєднався до 

загальної каналізації або влаштувати власні очисні споруди» [98, c. 51]. 

На виконання цього закону 17.05.1937 року були видані «Правила 

спуску стічних вод у відкриті водойми» [98, c. 245–246] в яких була зроблена 

спроба конкретизації уявлень про місцеві умови: потужність водойми, 

гідpохімічні хаpактеpистики. У нових правилах фігурували нормативи не 

тільки вмісту у воді водойми розчину кисню, а й пункти щодо ряду інших 

показників: лужності, кислотності, отруйних речовин. Таким чином, ці 

санітарні вимоги встановлювалися переважно до складу води водоймища 

після розбавлення стічних вод, а не до складу самих стічних вод, як це було 

раніше. 

У сфері законодавчого регулювання санітарної охорони ґрунтів цього 

періоду може бути згаданий декрет РHК РРФСР від 14.05.1932 р. «Про заходи 

щодо поліпшення санітарного стану міст і новобудов», яким встановлено 

здійснення широкого переліку заходів з підняття благоустрою населених 

пунктів. В декреті, зокрема закріплювалися обов’язки міських рад у справі 

відведення та організації місць для вивезення твердих і рідких відходів. 

Аналогічні вказівки містилися і в спільному циркулярі Hаpкомздpава і 

Hаpкомгоспу РРФСР від 16.05.1935 р., в якому також були визначені функції 

державної санітарної інспекції у сфері очищення міст. 

В цей час з’являється також масове виробництво механічного 

транспорту, який збільшує вплив на довкілля населених пунктів. 

Так, накопичена до 30-х років ХХ століття інформація про рівні шуму у 

містах дозволила визначити в якості основного його джерела транспорт, 

зокрема автомобільний [100, c. 31–34]. Наприклад, в Києві ще у 1905 році були 

прийняті законодавчі акти щодо охорони навколишнього природного 

середовища, в яких, зокрема, йшлося про необхідність щорічного 

проходження технічного огляду автомобілів у міській управі. Автомобіль не 
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повинен був випускати під час руху ні диму, ні пари, а колеса мали бути 

обладнані запобіжниками від розбризкування бруду [72, c. 10]. 

На жаль, в перші десятиліття існування СРСР екологічна функція в 

діяльності держави особливо не виділялася. Серед прав громадян, 

проголошуваних конституційними нормами, було відсутнє право на здорову, 

сприятливе навколишнє середовище. Жителям країни безпосередньо не 

пропонувалося охороняти природу, її багатства [101]. З метою досягнення 

господарських результатів здійснювалася економія на утриманні очисних 

споруд промислових підприємств. Для скорочення витрат на транспортні та 

інженерні комунікації житлові будівлі будувалися впритул до територій, які 

вони займають фабриками і заводами, з мінімальними санітарно-захисними 

зонами. Вантажні магістралі прокладалися через житлові райони. Навколо 

багатьох міст і робітничих селищ не були створені зелені зони [102, c. 41–42]. 

Таким чином, протягом перших десятиліть існування радянської влади 

правова охорона довкілля, в тому числі і в містах, не розглядалася як 

пріоритетний напрямок діяльності держави. 

У 20-30-х роках XX ст. в країні розгорнулося широке будівництво нових 

і реконструкція старих промислових підприємств, прискореними темпами 

проводилася індустріалізація. Широке будівництво нових і реконструкція 

старих промислових підприємств, зростання міст і міського населення мали 

значні негативні наслідки, пов’язані із забрудненням навколишнього 

середовища [103, c. 95]. 

Наприклад, в 1935-1936 роках в Києві було проведено тиждень заборони 

користування сигналами, який показав, що аварій, викликаних відсутністю 

фонічної сигналізації не сталося. В наслідок цього у великих містах 

Радянського Союзу місцевими актами було встановлено спеціальні правила 

користування автомобільними сигналами, зокрема, заборонялося 

користуватися гудками (особливо в нічний час), крім випадків виникнення 

загрози безпеці руху. Заборонялося також здійснювати значно довгі сигнали, 

встановлювати на автомобілі гудки високої частоти і т. ін. 
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Заходи по боротьбі з шумовим впливом транспорту на локальному та 

місцевому рівнях проіснували аж до 50-х років ХХ століття, але 

спрямовувалися вони вже не лише проти гудків автомобілів. В сферу 

шумозахисного регулювання поступово потрапляє режим дорожнього руху. 

Так, наприклад, в Москві у післявоєнні роки актами міського виконавчого 

комітету було запроваджено визначене шумозахисне зонування території 

міста: були визначені вулиці або їх частини, де з виробничих або інших 

поглядів необхідно було дотримуватися режиму тиші (відносно слабкого 

шуму). Необхідний акустичний режим тут досягався адміністративними 

заходами: на таких вулицях встановлювалися міліцейські пости відділу 

регулювання дорожнього руху, знижувалася дозволена швидкість (із 

звичайної в той час в Радянському Союзі швидкості 30 км на годину до 10–15 

км на годину), заборонялося користуватися звуковими сигналами. Цікаво, що 

у випадку виявлення (під час періодичних технічних оглядів) транспортних 

засобів, які спричиняють шум значно вище дозволеного для даного виду, на 

них накладалися обмеження проїзду по найбільш тихим вулицям міста. А для 

того, щоб інспектори відділу регулювання дорожнього руху могли розпізнати 

такі транспортні засоби, останні забезпечувалися спеціальними номерними 

знаками особливого кольору [100, c. 31–34]. 

В довоєнний та післявоєнний період, контроль за впливом на населення 

шуму від транспортних засобів, в межах своєї компетенції здійснювали органи 

міліції, двірники, а також громадськість. Відповідний обов’язок двірників був 

встановлений ще у 1928 році постановою Наркомпраці УРСР від 24 травня 

1928 року, якою затверджено Інструкцію про права та обов’язки двірників. 

Зокрема, в п. 4 Інструкції зазначалося, що двірники зобов’язані здійснювати 

допомогу місцевим органам міліції у справі нагляду за дотриманням тиші і 

спокою в межах свого домоволодіння [104].  

Широкий спектр проблем із забруднення довкілля населених пунктів 

цього періоду спонукав фахівців до розроблення проекту Санітарного кодексу 

Радянського Союзу, який був представлений на розгляд у 1939 році [105]. Він 
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розроблявся з урахуванням досвіду зарубіжних країн де такі кодекси 

приймалися в цей же період, зокрема в Англії (1936 р.), Італії (1934 р.) тощо. 

Кодекс складався із: 1) Загальної частини; 2) Санітарії населених пунктів; 3) 

Промислової санітарії; 4) Харчової санітарії; 5) Санітарії дитячих закладів; 6) 

Гігієни фізичної культури, спорту та туризму; 7) Попередження і боротьби із 

заразними хворобами; 8) Санітарія на залізничному, водному і повітряному 

транспорті; 9) Санітарна охорона кордонів і портів. Проте так і не був 

затверджений, оскільки містив ряд «суперечливих положень».  

До таких належать, зокрема, статті 25 і 26, які передбачали можливість 

призупинення будівництва і закриття підприємства за постановою органів 

ВГСІ без узгодження з наpкоматами; стаття 44 про забезпечення площі 

зелених насаджень не менше 10 кв. метрів на одного жителя; стаття 47 про 

забезпечення водопроводом населених пунктів з кількістю жителів понад 15 

тис. чоловік. Hаpкомздpаву СРСР пропонувалось замість Санітарного кодексу 

подати в Раднаpком «правила санітарії» – окремо для промислових 

підприємств, дитячих закладів, транспорту тощо. Таким чином, численні 

спроби органів Держсанінспекції по затвердженню єдиного санітарного 

закону країни виявилися в підсумку без результативним [105]. 

Після Великої Вітчизняної війни відновлення і подальший розвиток 

промисловості змусили повернутися до проблеми охорони довкілля населених 

пунктів. Слід відзначити, що в цей період питання охорони довкілля населених 

пунктів окрім санітарного законодавства, починають регулюватися й 

екологічним законодавством. 

Уряд СРСР в 1949 році приймає першу в країні постанову «Про заходи 

боротьби з забрудненням атмосферного повітря і поліпшення санітарно-

гігієнічних умов населених пунктів». Вперше в світі були введені норми ГДК 

для повітряного басейну, а Державній санітарно-епідеміологічній інспекції 

було дано право не затверджувати проекти нових об’єктів будівництва без 

очисних споруд. 
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Відзначимо, що в наступні десятиліття історії нашої країни екологічна 

ситуація в цілому продовжувала безперервно погіршуватися. Особливу роль у 

наростанні глобальних екологічних проблем зіграла урбанізація. 

Індустріальна революція породила урбанізаційну – зміна поселенської 

структури привела до зміни типу суспільства – з сільського воно ставало 

міським. 

Період з 60-х до 80-х років ХХ століття можна умовно назвати 

поліпшенням деяких показників міської атмосфери (в основному це результат 

робіт по теплофікації і газифікації міст). Найважливішими інтеграційними 

правовими актами з охорони природи, прийнятими на цьому етапі, в яких 

знайшли відображення вимоги з охорони атмосферного повітря населених 

пунктів, стали «Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про 

охорону здоров’я» (1969 р.) та Закон «Про охорону природи УРСР» (1960 р.).  

Однак в цілому і стан, і динаміка повітряного середовища радянських 

міст в 70-80-і роки були вкрай несприятливими. 

До отруєння середовища проживання людини в населених пунктах 

призводило також лавиноподібне зростання господарсько-побутових і 

виробничих відходів, які до того ж не забезпечувалися відповідністю 

санітарним нормам місць поховання та знешкодження відходів. Так, в РРФСР 

в 1989 р. 69% з таких обстежених місць не відповідало санітарним нормам 

[106, c. 64]. 

Через надмірне накопичення в населених пунктах об’єктів 

промисловості, попри законодавчу заборону їх розміщення, вміст деяких 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі продовжував зростати. Так, 

наприклад, в 1965 році в місті Дніпродзержинську вміст оксидів азоту в 

атмосфері перевищував ГДК в 100 разів, а в місті Костянтинівці той же час 

щодо сірчистого ангідриду було відзначено перевищення в 170 раз, пилу – в 9 

разів. У житлових кварталах Запоріжжя вміст сірководню перевищував норму 

в 100 разів [107]. 
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В цей час вперше приймаються такі важливі закони, як Закон СРСР «Про 

охорону атмосферного повітря», Основи законодавства СРСР і союзних 

республік про охорону здоров’я, Основи водного, лісового, земельного 

законодавства, Закон РРФСР «Про охорону природи» тощо. 

Питання конкретизації нормативних положень вищих законодавчих 

актів, розробки нових правил з охорони навколишнього середовища населених 

пунктів, визначення правомочності підпорядкованих органів вирішувалися 

підзаконними нормативними актами, до яких входили, зокрема: постанова 

Верховної Ради СРСР від 20 вересня 1972 року «Про заходи щодо подальшого 

поліпшення охорони природи і раціонального використання природних 

ресурсів», спільна постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 

1972 року «Про посилення охорони природи і поліпшення використання 

природних ресурсів» і від 1 грудня 1978 року «Про додаткові заходи щодо 

посилення охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів». 

До підзаконних нормативних актів належали і постанови вищих виконавчих і 

розпорядчих органів державної влади, такі, наприклад, як постанови Ради 

Міністрів СРСР «Про нормативи гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу» та «Про заходи щодо зниження шуму в 

містах і населених пунктах» від 3 жовтня 1973 року (відповідний нормативний 

акт в нашій державі був прийнятий значно раніше – 28 березня 1969 року і мав 

іншу назву – «Про заходи щодо попередження виробничих і побутових шумів 

та боротьбу з ними») [73, c. 8–13] тощо.  

Так, зокрема, 10 грудня 1970 року був прийнятий Закон «Основи 

водного законодавства Союзу РСР» [108], в статті 10 якого встановлювалися 

спеціальні вимоги щодо розміщення, проектування, будівництва і введення в 

експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на стан 

вод. 

Розділ ІІ Основ встановлював правила водокористування для різних 

сфер господарювання, як то: для питних, побутових та інших потреб населення 

(ст. 21); для лікувальних, курортних і оздоровчих потреб (ст. 22); для потреб 
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сільського господарства (ст. 23); для промислових потреб (ст. 24); для потреб 

гідроенергетики (ст. 25); для потреб водного транспорту та лісосплаву (ст. 26); 

для потреб повітряного транспорту (ст. 27); для потреб рибного господарства 

(ст. 28); для потреб мисливського господарства (ст. 29); для потреб 

заповідників (ст. 30); для скиданні стічних вод (ст. 31); для протипожежних 

заходів та інших державних і суспільних потреб (ст. 32) тощо.  

Розділ ІІІ Основ встановлював загальні вимоги для охорони вод і 

попередження їх шкідливого впливу, зокрема, від забруднення і засмічення 

(ст. 38), від виснаження (ст. 39), а також встановлював вимоги щодо 

попередження і ліквідації шкідливого впливу вод (ст. 40) та ін. 

Законом СРСР «Про затвердження Основ земельного законодавства 

СРСР та інших республік» від 13.12.1968 року [109] вперше вводилася 

спеціальна категорія земель – землі населених пунктів, до складу яких 

входили: 1) землі міської забудови; 2) землі загального користування; 3) землі 

сільськогосподарського використання та інші угіддя; 4) землі, зайняті 

міськими лісами; 5) землі залізничного, водного, повітряного, 

трубопровідного транспорту, гірничої промисловості та інші. 

Основами лісового законодавства СРСР та союзних республік від 

17.06.1977 року [110] було встановлено, що єдиний державний лісовий фонд 

СРСР складався із: 1) лісів державного значення, тобто лісів, що знаходилися 

у віданні державних органів лісового господарства, міських лісів, закріплених 

лісів і лісів заповідників; 2) колгоспних лісів, тобто лісів, що знаходилися на 

землях, наданих колгоспам у безстрокове користування. 

Закон СРСР «Про охорону атмосферного повітря» від 25.06.1980 р. [111] 

регулював, зокрема, порядок здійснення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу та шумових впливів як стаціонарними джерелами, так і рухомими 

засобами і установками, враховуючи автомобілі, літаки і судна (ст. 11 Закону). 

Контроль за виконанням законів та постанов, розробку пропозицій на 

майбутнє та багато інших повноважень було покладено на створений у 1978 

році Державний комітет СРСР по гідрометеорології і контролю за природним 
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середовищем. Крім того, постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 

грудня 1978 року «Про додаткові заходи щодо посилення використання 

природних ресурсів» була створена Державна інспекція по охороні 

атмосферного повітря від забруднення тощо. 

17 лютого 1990 року, Верховною Радою Української РСР було прийнято 

постанову «Про екологічну обстановку в республіці та заходи по її 

докорінному поліпшенню» № 8813 [112], якою зобов’язано міністерства і 

відомства УРСР, виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських 

Рад народних депутатів здійснити комплекс заходів щодо значного зменшення 

негативного впливу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище, перш за все у великих містах і курортних зонах. Добитися 

розширення мережі електротранспорту, переведення автотранспорту на не 

етильовані бензини, газоподібне та малосірчисте дизельне паливо, виведення 

великих вантажопотоків за межі житлових масивів, створення на всіх 

автопідприємствах контрольно-регулювальних пунктів для контролю 

токсичністі й димності відпрацьованих газів автомобілів (п. 10 Постанови). 

З моменту проголошення незалежності України, нормативно-правове 

регулювання охорони довкілля населених пунктів характеризується 

розгалуженістю, комплексністю та динамічністю, що зумовлено постійним 

внесенням змін до законів та підзаконних нормативно-правових актів. 

Головне місце серед цих актів займає Конституція України від 28 червня 

1996 р., яка є актом вищої юридичної сили і визначає пріоритети державно-

правового розвитку. Хоча норми Основного Закону не містять окремих 

положень про охорону довкілля населених пунктів, це не свідчить про 

відсутність відповідного конституційно-правового регулювання. Останнє 

здійснюється шляхом закріплення в Конституції основних засад права 

власності на природні ресурси, правового режиму володіння, користування, 

розпорядження та охорони землі (ст.ст. 13, 14), права на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля та вільний доступ до екологічної інформації (ст. 50). 

Розглянемо галузеве законодавство, яке деталізує норми Основного Закону в 
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частині охорони довкілля населених пунктів. Так, за предметом правового 

регулювання закони та підзаконні нормативно-правові акти поділяються на: 

1) акти, якими встановлено порядок планування розміщення і розвитку 

територій населених пунктів з урахуванням концепції сталого розвитку 

(Закони України «Про добровільне об’єднання тириторіальних громад» від 5 

лютого 2015 р. [113]; «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 р. [114], 

«Про державні цільові програми» від 18 березня 2004 р. [115], «Про 

Генеральну схему планування території України» від 7 лютого 2002 р. [116], 

«Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. [117], «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р. [118], постанова 

Верховної Ради України «Про Концепцію сталого розвитку населених 

пунктів» від 24 грудня 1999 р., наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 квітня 

2019 року № 104 «Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» [119] тощо); 

2) акти, якими регулюються відносини щодо охорони довкілля при 

розміщенні і розвитку населених пунктів (Закони України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 

року» від 28 лютого 2019 р. [120], «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 р., «Про будівельні норми» від 5 листопада 

2009 р. [121], а також постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 

р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року» [122], наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

19 червня 1996 р. № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів» [123] та ін.); 

3) акти, якими визначено організаційно-правові засади охорони довкілля 

населених пунктів (Закони України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 

лютого 2014 р. [124], «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [125], «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., «Про місцеві 
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державні адміністрації» від 09 квітня 1999 р. [126], «Про державний контроль 

за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. [127], постанови 

Кабінету Міністрів України: від 18 вересня 2019 р. № 847 «Про затвердження 

Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля» (сьогодні – 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України) [128; 354]; від 

25 березня 2015 р. № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство 

охорони здоров’я України» [129]; від 30 квітня 2014 року № 197 «Про 

затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій 

України» [130]; від 19 квітня 2017 р. № 275 «Про затвердження Положення 

про Державну екологічну інспекцію України» [131]; від 20 серпня 2014 р. № 

363 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного 

регулювання України» [132]; від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Про затвердження 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» [133]; від 

20 серпня 2014 р. № 393 «Про затвердження Положення про Державне 

агентство водних ресурсів України» [134]; від 30 грудня 2015 року № 1174 

«Про затвердження Положення про Держaвну службу геoлoгії тa нaдр 

Укрaїни» [135]; від 8 жовтня 2014 року № 521 «Про затвердження Положення 

про Держaвне aгентство лісoвих ресурсів Укрaїни» [136]; від 14 січня 2015 

року № 15 «Про Держaвну службу Укрaїни з питaнь геoдезії, кaртoгрaфії тa 

кaдaстру» [137]; від 30 вересня 2015 року № 895 «Про затвердження 

Положення про Держaвне aгентство рибнoгo гoспoдaрствa Укрaїни» [138] 

тощо); 

4) акти, якими закріплено функціонально-правові заходи охорони 

довкілля населених пунктів (Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. 

[139], Закони України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну 

екологічну оцінку» [140], «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 

р. [141], «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 

р. [142], «Про стандартизацію» від 5 червня 2014 р. [143], «Про державну 

експертизу землевпорядної документації» від 17 червня 2004 р. [144], «Про 
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благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 р., постанови Кабінету 

Міністрів України: від 26 травня 2004 р. № 681 «Про затвердження Порядку 

здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, 

протиерозійного та інших видів районування земель» [145]; від 11 травня 2011 

р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» [146], накази: Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 27 грудня 2017 р. № 344 «Про склад та зміст плану зонування 

території. ДБН Б.1.1-22:2017» [147]; Держбуду України від 15 грудня 2003 р. 

№ 214 ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд» [148]; Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р. № 105 

«Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України» [149] та ін.); 

5) акти, якими встановлено юридичну відповідальність за порушення 

вимог екологічної безпеки при розміщенні і розвитку населених пунктів 

(Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 

від 14 жовтня 1994 р. [150], Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., 

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. [151], Кодекс України про 

адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. [152], Кримінальний 

кодекс України від 5 квітня 2001 р. [153], Кодекс законів про працю України 

від 10 грудня 1971 р. [154] тощо). 

Зупинимося на характеристиці окремих із зазначених нормативно-

правових актів. 

Так, Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 р., 

з-поміж закріплених завдань, які спрямовані на забезпечення сталого розвитку 
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України, виокремлює зменшення негативного впливу процесів урбанізації на 

навколишнє природне середовище, припинення руйнування навколишнього 

природного середовища у межах міст, зокрема, недопущення 

необґрунтованого знищення зелених насаджень у межах міст під час 

виконання будівельних чи інших робіт, незаконного відведення земельних 

ділянок, зайнятих зеленими насадженнями, під будівництво, а також 

встановлює вимоги щодо забезпечення екологічно збалансованого 

природокористування, яке лежить в основі соціально-економічного розвитку 

держави (Цілі 2, 3). Серед інструментів реалізації національної екологічної 

політики названим документом виокремлено оцінку впливу стратегій, 

програм, планів на стан навколишнього природного середовища, екологічну 

експертизу та оцінку впливу об’єктів екологічної експертизи на стан довкілля, 

системи екологічного управління, законодавство у сфері охорони 

навколишнього природного середовища тощо. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25 червня 1991 р., як базовий нормативно-правовий акт у сфері екології, 

встановлює основні засади раціонального використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної 

безпеки. Так, основними принципами законодавчого забезпечення екологічної 

безпеки при розміщенні та розвитку населених пунктів визнані пріоритетність 

вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при 

здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; гарантування 

екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей; збереження 

просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів і 

комплексів; гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких 

впливає на стан навколишнього природного середовища; компенсація шкоди, 

заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; вирішення питань охорони навколишнього 

природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням 
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ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що 

негативно впливають на екологічну обстановку, та ін. (ст. 3). Цим нормативно-

правовим актом передбачено екологічні вимоги при розміщенні і розвитку 

населених пунктів. Планування, розміщення, забудова і розвиток населених 

пунктів, зокрема, здійснюються за рішенням місцевих рад з урахуванням 

екологічної ємкості територій, додержанням вимог охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки (ч. 1 ст. 59). Окрім того, зазначеним Законом вперше на 

нормативному рівні закріплено екологічні права, обов’язки та гарантії 

реалізації прав громадян України, а також встановлено основні засади 

інституційно-функціонального забезпечення екологічної безпеки при 

розміщенні і розвитку населених пунктів. 

Закон України «Про Генеральну схему планування території України» 

від 7 лютого 2002 р. за своїм змістом спрямований на визначення пріоритетів 

та концептуальних вирішень планування і використання території країни, 

вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів, розвиток виробничої, соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, формування національної екологічної мережі. 

Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. 

визначає основи раціонального природокористування та формування 

повноцінного життєвого середовища населення. Частинами 2, 3 ст. 19 Закону 

закріплено норми про сталий розвиток населених пунктів та екологічну 

безпеку територій. Зокрема, такий сталий розвиток передбачає соціально, 

економічно і екологічно збалансований розвиток населених пунктів, 

спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого 

середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального 

використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації 

підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, 

комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури. Щодо екологічної 

безпеки територій, в її основі – дотримання встановлених природоохоронним 



72 
 

законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, 

збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-

гігієнічних вимог щодо охорони здоров’я людини, здійснення заходів для 

нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і 

відходів. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 

лютого 2011 р., має головну мету – забезпечення сталого розвитку територій з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відповідно до 

ч. 1 ст. 2 цього Закону планування і забудова територій – це діяльність 

державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та 

фізичних осіб, яка передбачає: прогнозування розвитку територій; 

забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого 

розвитку територій; взаємоузгодження державних, громадських та приватних 

інтересів під час планування і забудови територій; встановлення режиму 

забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної 

діяльності; розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво 

об’єктів; збереження, створення та відновлення рекреаційних, 

природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, 

парків, скверів, окремих зелених насаджень; проведення моніторингу 

забудови; ведення містобудівного кадастру; здійснення контролю у сфері 

містобудування і т. ін. 

Окрім того, зазначеним Законом врегульовано відносини у сфері 

забудови територій суб’єктами містобудування, встановлюються вимоги щодо 

обов’язкового попереднього набуття права власності або права користування 

на земельну ділянку, на якій планується капітальне будівництво, а також щодо 

проектування та власне будівництва об’єктів нерухомості. 

Законом України «Про будівельні норми» від 5 листопада 2009 р. 

визначено правові та організаційні засади розроблення, погодження, 

затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, а також суб’єктами 
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господарювання, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну 

діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення з 

метою забезпечення екологічної безпеки є. Стаття 4 названого Закону 

визначено основні засади (принципи) державної політики у сфері нормування 

у будівництві, а саме: створення безпечних умов для життя та здоров’я 

людини; відкритості, прозорості і демократичності процедури розроблення, 

погодження та затвердження будівельних норм; доступності інформації про 

чинні будівельні норми; відповідності будівельних норм сучасним 

досягненням науки і техніки; відповідності будівельних норм вимогам 

законодавства, міжнародних норм та правил. 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 р. 

встановлено основні положення про оцінку впливу на довкілля, спрямованої 

на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони 

довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у 

процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка 

може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських 

та приватних інтересів.  

Закон визначає зміст оцінки впливу на довкілля, суб’єктів його 

здійснення; сферу застосування; гласність інформації про оцінку впливу на 

довкілля; процедури оцінки впливу на довкілля; відповідальність за 

порушення законодавства в окресленій сфері. 

Законом України «Про державну експертизу землевпорядної 

документації» від 17 червня 2004 р. регламентовано правові, організаційні і 

фінансові основи проведення експертизи щодо аналізу та оцінки об’єктів 

експертизи на предмет їх відповідності вимогам земельного законодавства. 

Зокрема, до форм такої експертизи Законом віднесено обов’язкову, 

вибіркову та добровільну. Обов’язковій державній експертизі землевпорядної 

документації підлягають загальнодержавні й регіональні (республіканські) 

програми використання та охорони земель, схеми землеустрою і техніко-

економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-
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територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів та ін. (ст. 9) за клопотанням замовників чи розробників 

об’єктів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів – за 

клопотанням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування (ст. 31). Вибіркова державна експертиза проводиться за 

рішенням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері 

державної експертизи відповідно до Закону. Добровільна державна експертиза 

проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об’єктів 

державної експертизи (ст. 31). Висновки державної експертизи після їх 

затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері 

державної експертизи є обов’язковими для прийняття до розгляду замовником 

і врахування при прийнятті відповідного рішення щодо об’єктів державної 

експертизи (ст. 35). 

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію сталого розвитку 

населених пунктів» від 24 грудня 1999 р. № 1359-XIV визначає основні 

напрями державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів, правові та економічні шляхи їх реалізації. Серед таких напрямів 

Концепцією виділено: узгодженість соціального, економічного, 

містобудівного і екологічного аспектів розвитку населених пунктів та 

оточуючих територій; раціональне використання земельних, водних, 

рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх 

відновлення; забезпечення державного регулювання процесу планування і 

забудови населених пунктів шляхом розроблення генеральних планів, іншої 

містобудівної документації та місцевих правил забудови, здійснення 

контролю за їх реалізацією (з урахуванням державних, суспільних і приватних 

інтересів); формування повноцінного життєвого середовища, збалансування 

соціально-економічного розвитку поселень і прилеглих до них територій; 

удосконалення чинного законодавства та розроблення нових нормативно-

правових актів з питань регулювання планування і забудови населених пунктів 

у сфері забезпечення сталого розвитку населених пунктів та ін. (Розділ III). 
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Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 

19 червня 1996 р. № 173 визначає основні гігієнічні вимоги до планування і 

забудови нових, а також існуючих міських та сільських поселень України, їх 

санітарного упорядкування та оздоровлення. Згідно з п. 2.6 названого акту 

населені пункти слід розташовувати на територіях, які відповідають основним 

гігієнічним вимогам. Кліматичні умови (температура повітря, вітровий режим, 

сонячна радіація і т. ін.) мають відповідати будівельним нормам та правилам, 

оскільки вони визначають систему та вид забудови, що забезпечує оптимальні 

гігієнічні умови проживання населення (п. 2.7) і т. ін. 

Отже, дослідження ґенези законодавства про охорону довкілля 

населених пунктів, дозволило встановити, 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 покладалась боротьба зі шкідливими 

шумами та побутовими відходами. Лише з розвитком промисловості та 

транспорту перелік шкідливих впливів населених пунктів збільшився. З цього 

часу міста стають джерелами шкідливих хімічних, фізичних, інколи 

біологічних впливів, які продовжують 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. 

Узагальнюючи результати аналізу генези нормативно-правового 

регулювання охорони довкілля населених пунктів, можна говорити про 4 

сформованих періоди його розвитку: 1) від стародавніх часів до 19 століття, 

що характеризувався прийняттям поодиноких нормативних актів, пов’язаних 

з санітарним очищенням міст; 2) від 19 століття до 60-х років ХХ століття – 

етап формування комплексного санітарного законодавства з охорони 

атмосферного повітря, земель і вод населених пунктів від забруднення; 3) 60-
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ті роки ХХ століття – 90-ті роки ХХ століття, 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, що 

характеризується правовим регулюванням охорони довкілля населених 

пунктів нормативними актами різної юридичної сили, що належать не лише 

до сфери екологічного, але й інших галузей права (санітарного, 

містобудівного, транспортного, адміністративного тощо).  

 

1.3. Міжнародно-правове регулювання охорони довкілля у 

населених пунктах 

 

Найважливішим елементом правової основи сучасного міста є система 

міжнародно-правових документів, що визначають основні принципи, цілі та 

способи формування міських органів влади і управління, соціально-

економічних інститутів забезпечення належного житла для всіх і перетворення 

населених пунктів в більш екологічно безпечні. 

Концепція захисту і відновлення навколишнього середовища людини в 

якості однієї з головних цілей соціального прогресу і розвитку була вперше 

висунута в резолюції 2542 (ХХІV) ГА ООН 11 грудня 1969 р. в «Декларації 

соціального прогресу та розвитку» [155].  

У попередні роки поліпшення життєвих умов пов’язувалося світовою 

спільнотою із зростанням промислового виробництва, що потребувало вжиття 

заходів щодо подолання негативних наслідків урбанізації та індустріалізації 

[155]. 

Подальший розвиток ця тема отримала в Стокгольмській Декларації 

Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем навколишнього 

середовища» 16 червня 1972 р. [156], де акцентувалася увага на тому, що саме 

людина несе головну відповідальність за стан навколишнього середовища, а 

охорона і поліпшення навколишнього середовища людини були проголошені 
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найважливішою метою для людства. В роботі було позначено 26 принципів 

регулювання діяльності, серед яких – раціональне використання ресурсів, 

зниження впливів на екосистеми, планування населених пунктів і урбанізації 

та ін. 

Символічно, що в 1980 р. в «Міжнародній стратегії розвитку на третє 

десятиріччя Організації Об’єднаних Націй» [157] параграфи про навколишнє 

середовище і населені пункти слідували один за одним. Незважаючи на те, що 

ця стратегія була націлена на вирішення проблем країн що розвиваються, 

пропозиції про впровадження кількісної та якісної оцінки витрат і вигод, 

пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони навколишнього середовища, 

виявилися важливими для всієї світової спільноти. 

Зміцнення ідеї усвідомленого регулювання споживанням ресурсів 

навколишнього середовища було закріплено у «Всесвітньої хартії природи» 

[158] (1982 р.). У цьому документі вперше в практиці ООН було сказано про 

необхідність вести спостереження за станом природних об’єктів для 

виявлення на ранніх етапах ознак деградації екосистем і забезпечення 

своєчасного втручання. 

В результаті активізації вивчення глобальних проблем в 1983 р. в 

Стокгольмі була створена Міжнародна комісія з навколишнього середовища і 

розвитку (WCED), яку очолила Прем’єр-Міністр Норвегії Г.Х. Брундтланд. 

Комісії доручалося підготувати фундаментальну працю про довгострокові 

екологічні стратегії для досягнення сталого розвитку на найближчу і віддалену 

перспективу [159]. У підсумку в 1987 р. ООН розглянула доповідь «Наше 

спільне майбутнє» [160] – своєрідний маніфест нової парадигми існування 

цивілізації. Екологічні проблеми були визнані джерелом конфліктів, а 

конфлікти, в свою чергу, – причиною нестійкого розвитку з численними 

загрозами безпеці. У п. 1 другого розділу була уточнено трактування терміна 

«сталий розвиток» (англ. «Sustainable development»), під яким було 

запропоновано розуміти розвиток, який «задовольняє потреби теперішнього 

часу, але який не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 
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задовольняти свої власні потреби. Термін включає два ключових поняття: 1) 

поняття «потреб», зокрема, потреб, необхідних для існування бідних людей у 

світі, які повинні бути предметом першочергового пріоритету; 2) поняття 

обмежень, покладених станом технологій і організацій суспільства на 

здатність навколишнього середовища задовольняти нинішні і майбутні 

потреби». 

Глава 9 доповіді комісії Г.Х. Брундтланд присвячувалася урбанізації. 

Були продемонстровані соціальні та екологічні проблеми розвитку урбанізації 

та вказані стратегічні і тактичні прорахунки управління, що призводять до 

поступової деградації міського середовища. 

Результатом розгляду доповіді «Наше спільне майбутнє» стала програма 

«Екологічна перспектива на період до 2000 року і далі», в якій 

проголошувалося «досягнення з часом такої рівноваги між населенням і 

потенційними можливостями навколишнього середовища, яке б дозволило 

досягти сталого розвитку з урахуванням взаємозв’язків, які існують між 

чисельністю населення, структурою споживання, злиднями і базою природних 

ресурсів». Були рекомендовані: підтримка демографічної рівноваги, 

забезпечення справедливого розподілу благ економічного зростання, 

раціональне використання ресурсного потенціалу навколишнього 

середовища, поліпшення санітарного стану населених пунктів та ін.  

При розгляді проблем урбанізації було виділено три основних 

екологічних аспекти: «житлові умови – житлова площа, вентиляція, санітарія, 

водопостачання, видалення відходів, зони відпочинку, постачання будинку 

енергією; стан навколишнього середовища місця проживання – забруднення 

повітря, забруднення води, небезпека для навколишнього середовища, шум, 

стрес і злочинність, а також навколишнє середовище району, що примикає до 

міських центрів, - збезлісення, ерозія ґрунту, зміни мікроклімату і т. ін.» [161]. 

Зміцнення ідеї сталого розвитку зажадало вдосконалення системи 

моніторингу навколишнього середовища. Тому в 1991 р. приймається 

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному 
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контексті [162], в якій було дано визначення деяких важливих понять: «оцінка 

впливу на навколишнє середовище» – національна процедура оцінки 

можливого впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище; 

«вплив» – будь-які наслідки планованої діяльності для навколишнього 

середовища, включаючи здоров’я і безпеку людей, флору, фауну, грунт, 

повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам’ятки та інші матеріальні 

об’єкти або взаємозв’язок між цими факторами; воно охоплює також наслідки 

для культурної спадщини або соціально-економічних умов, які є результатом 

зміни цих факторів». У додатку до зазначеного документу увійшов перелік 

видів діяльності, що роблять істотний вплив на навколишнє середовище, зміст 

документації про ОВНС та інші матеріали. 

Примітно, що пізніше, в 2003 р було підписано черговий протокол, в 

якому рівень охорони навколишнього середовища пов’язується з комплексом 

проблем – зі здоров’ям населення, станом «флори, фауни, біорізноманіття, 

грунту, клімату, повітря, води, ландшафту, природних об’єктів, матеріальних 

активів, культурної спадщини та взаємодії цих факторів» (стаття 2, п. 7) [163]. 

Одним з найбільш плідних в справі охорони навколишнього середовища 

і подолання екологічних проблем населених пунктів став для ООН 1992 р. 

Найважливішим всесвітнім науковим форумом другої половини XX в. 

вважається Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-

де-Жанейро, 3-14 червня 1992 р.) на якій відбулося підписання двох конвенцій 

– «Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» та «Конвенції про біологічне 

різноманіття». 

У першому документі зазначалося, що найбільша частка викидів 

парникових газів припадає на промислово-розвинені країни, і що необхідна 

розробка глобальних, національних і регіональних стратегій щодо стабілізації 

концентрації парникових газів на безпечному для кліматичної системи рівні 

[164]. Конвенція стала основою для підписання в 1998 р. більшістю 

найбільших світових держав Кіотського протоколу про поступове планомірне 

скорочення викидів в атмосферне повітря речовин, що сприяють зміні клімату 
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на основі «розробки, застосування і поширення екологічно безпечних 

технологій, ноу-хау, практики та процесів» (стаття 10) [165]. 

У другому документі відзначалася загроза втрати біологічного 

різноманіття і підкреслювалося, що його збереження і стале використання має 

вирішальне значення для задоволення потреб у продовольстві та охороні 

здоров’я. Сторони взяли зобов’язання по створенню територій, призначених 

для збереження біорізноманіття [166]. 

Підсумковими документами форуму в Бразилії стали відразу кілька 

документів – «Ріо-де-Жанейрська декларація з навколишнього середовища і 

розвитку», міжнародна угода «Порядок денний на XXI століття» і заява 

«Принципи лісівництва». 

У Декларації констатувалося, що головну відповідальність за 

погіршення стану глобального навколишнього середовища несуть розвинені 

країни, які повинні обмежити і ліквідувати нежиттєздатні моделі виробництва 

та споживання [167]. 

В угоді «Порядок денний на XXI століття» детально висвітлювалися 

соціальні та економічні аспекти сталого розвитку – міжнародна співпраця і 

національна політика, боротьба з бідністю, зміна структур споживання, 

демографічна динаміка, питання здоров’я людини, проблеми населених 

пунктів і т. ін. Була розглянута роль населення в процесі забезпечення сталого 

розвитку. Пильна увага була приділена ресурсам і екосистемам. У п. 4.11 

говорилося: «Слід ... розглянути питання про нинішні концепції економічного 

зростання і необхідність розробки нових ..., які дозволили б домогтися більш 

високого життєвого рівня за допомогою зміни способу життя, в меншій мірі 

залежали б від обмежених ресурсів планети і в більшій мірі відповідали її 

потенційним можливостям».  

Глава 7 «Порядку денного на XXI століття» була присвячена сталому 

розвитку населених пунктів. Визнаючи екологічні наслідки зростання міст, 

вказувалося на необхідність комплексного вирішення проблем, причому з 

акцентом на потреби вразливих груп населення. Заходами забезпечення 
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сталого розвитку населених пунктів визнавалися новаторські стратегії 

планування міст, спрямовані на вирішення екологічних та соціальних питань. 

У населених пунктах було рекомендовано створення комплексної 

інфраструктури охорони навколишнього середовища: водопостачання, 

санітарії, каналізації та обробки і видалення твердих відходів. Було 

підкреслено, що розвиток будівельного сектора населених пунктів повинен 

супроводжуватися попередженням негативних побічних наслідків для 

здоров’я людини і біосфери. 

Для інтеграції зусиль з питань навколишнього середовища і розвитку 

було рекомендовано заснувати Комісію з питань сталого розвитку, а країнам 

розглянути питання про підготовку національних планів дій [168]. 

Зміст поняття «сталий розвиток» було розвинене у 1994 р. в Доповіді 

Генерального секретаря ООН «Порядок денний для розвитку», який був 

присвячений пріоритетним напрямкам прогресу.  

У доповіді був зроблений висновок про безпрецедентність глобальних 

змін – екологічних, технологічних, демографічних і соціальних, а також про 

необхідність пошуку нового шляху розвитку, висловлювалася стурбованість 

незворотною екологічною деградацією і заохочувалася прихильність 

використання поновлюваних і обмеження споживання невідновлюваних 

ресурсів. Рекомендації до «Порядку денному для розвитку» (окремий 

документ) зводилися до виділення трьох основних цілей – активізації 

міжнародного співробітництва, побудові багатосторонньої системи розвитку і 

підвищенню ефективності діяльності з розвитку, проведеної ООН [169; 170]. 

Акцентування на раціональному та еколого безпечному плануванні та 

здійсненні діяльності у сфері соціально-економічного розвитку було здійснено 

й на Йоганнесбурзькому саміті 2002 року з питань сталого розвитку, на якому 

прийняті Декларація щодо сталого розвитку [171] та План виконання рішень 

щодо сталого розвитку [172], Конференції ООН 2012 р. «Ріо+20», на якій 

прийнятий підсумковий документ «Майбутнє, якого ми хочемо» [173] та ін. 
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На підставі цих положень на міжнародному рівні сьогодні сформовано 

декілька блоків документів у зазначеній сфері. 

На першому місці серед таких документів знаходяться декларації ООН 

по населеним пунктам: Ванкуверська декларація (принципів) по населеним 

пунктам, прийнята на Конференції ООН по населених пунктах (Хабітат I) у 

Ванкувері (Канада) в 1976 р.; Стамбульська декларація з населених пунктів, 

прийнята на спеціальній Конференції ООН по населених пунктах (Хабітат II) 

в Стамбулі (Туреччина) 3 – 14 червня 1996 р.; Декларація про міста та інші 

населені пункти в новому тисячолітті, прийнята Резолюцією S-25/2 

спеціальної 25-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 9 червня 2001 р. та нова 

програма розвитку міст, що була прийнята на Конференції ООН по житлу і 

сталому міському розвитку (Хабітат III), яка відбулася в м Кіто, Еквадор, з 17 

по 20 жовтня 2016 року [174–177]. 

Розглянемо положення зазначених документів детальніше. 

Враховуючи положення Декларації і Програми дій по встановленню 

нового міжнародного економічного порядку, Хартію економічних прав та 

обов’язку держав, з 31 травня по 11 червня 1976 року у Ванкувері (Канада) 

відбулася Перша конференція ООН із населених пунктів (Хабітат I) за 

результатами якої прийнята Ванкуверська декларація про населені 

пункти [178].  

В Декларації була висловлена стурбованість збільшенням населення 

Землі, неконтрольованою урбанізацією і зниженням якості життя.  

У п. 11 говорилося про те, що «в основі всіх дій, що вживаються 

країнами і народами, має лежати глибока повага до охорони ресурсів 

навколишнього середовища», головним елементом яких в населених пунктах 

є земля. Проголошувалося, що політика у сфері населених пунктів повинна 

грунтуватися на застосуванні прогресивних мінімальних стандартів 

прийнятної якості життя, обліку місцевих особливостей і протидії надмірному 

споживанню. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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За підсумками Конференції у Ванкувері у грудні 1977 року Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію про створення Комісії з населених 

пунктів. Основним завданням Комісії стало сприяння розвитку міжнародного 

співробітництва з питань населених пунктів, житлово-цивільного будівництва 

і будівельних матеріалів. У березня 1978 року було утворено Секретаріат і 

виконавчий орган Комісії ООН з населених пунктів (Центр ООН з населених 

пунктів – Хабітат). 

Продовженням розвитку принципів і положень Ванкуверской декларації 

стала Стамбульська декларація Конференції ООН по населених пунктах 

(Хабітат II), 3 – 14 червня 1996 р. [179], в якій глави держав та урядів, офіційні 

делегації країн, які зібралися на Конференцію, з поміж іншого, з метою 

збереження глобального навколишнього середовища і підвищення якості 

життя в населених пунктах заявили про свою прихильність сталим структурам 

виробництва, споживання, транспорту і розвитку населених пунктів; 

запобігання забрудненню навколишнього середовища; дотриманню 

інтенсивності використання екосистем; збереженню можливостей для 

майбутніх поколінь. 

Наступним важливим документом стала Декларація про міста та інші 

населені пункти в новому тисячолітті, прийнята Резолюцією S-25/2 

спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН від 9 червня 2001 р. «5+Стамбул» 

[180]. 

Представники урядів, підтверджуючи готовність і рішучість повністю 

здійснити Стамбульську декларацію про населених пунктах, зокрема: 1) 

підтвердили готовність вирішувати на всіх рівнях проблеми погіршення стану 

навколишнього середовища, що створюють загрозу здоров’ю і якості життя 

мільярдів людей; 2) закликали органи влади у великих міських агломераціях 

розробляти механізми і відповідним чином стимулювати роботу правових, 

фінансових, адміністративних, планових та координаційних заходів для 

організації більш справедливого, налагодженого і функціонального життя в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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містах; 3) децентралізація влади і процесів управління містами із залученням 

громадськості. 

12 грудня 2001 року 56-я сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла 

резолюцію (А/RES/56/206) про підвищення статусу Центру ООН з населених 

пунктів (Хабітат) до рівня повноправної Програми Організації Об’єднаних 

Націй з населених пунктів (ООН–ХАБІТАТ) [181]. Керівний орган Програми 

– Комісія з населених пунктів була перетворена в Раду керуючих Програми 

Організації Об’єднаних Націй з населених пунктів і стала допоміжним 

органом Генеральної Асамблеї. 

Щороку в перший понеділок жовтня під егідою Програми проводяться 

різні заходи, приурочені до Всесвітнього дня Хабітат. 

Нова програма розвитку міст була прийнята на Конференції Організації 

Об’єднаних Націй по житлу і сталому міському розвитку (Хабітат III), яка 

проходила в м Кіто, Еквадор, з 17 по 20 жовтня 2016 року [182] та була 

схвалена на 68-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеєю Організації 

Об’єднаних Націй 23 грудня 2016 року. 

Ця програма розвитку міст являє спільне бачення більш сталого 

майбутнього, в якому у всіх є рівні права і доступ до благ і можливостей, що 

надаються містами, і в якому для досягнення цього стійкого майбутнього 

міжнародне співтовариство переосмислює міські системи і фізичну форму 

міського простору.  

Вона закріплює зміну парадигм, засновану на наукових досягненнях 

урбаністики, базується на стандартах і нових принципах планування, 

будівництва, розвитку міст, управління ними та поліпшення стану міських 

районів відповідно до п’яти головних компонентів реалізації: національні 

стратегії розвитку міст, міське законодавство та нормативні вимоги, міське 

планування і проектування, місцева економіка та муніципальні фінанси і т. ін.  

Наступним блоком джерел є міжнародні акти регіонального характеру 

у сфері місцевого самоврядування, серед яких слід виділити: Європейську 

декларацію прав міст 1992 р. [183] і Європейські хартії міст від 18 березня 1992 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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p. [184] та від 29 травня 2008 р [185].; Хартію «Міста Європи на шляху до 

сталого розвитку» (Ольборгская хартія), схвалену учасниками Європейської 

конференції зі сталого розвитку великих і малий х міст Європи в Ольборзі 

(Данія) 27 травня 1994 р. [186]; Лейпцизька хартія про сталий розвиток 

європейських міст 2007 р. [187] тощо. 

Одне з головних місць в ряду міжнародних європейських документів 

займає Європейська декларація прав міст, прийнята Постійною конференцією 

місцевих і регіональних органів влади Європи в 1992 р.  

Ця Декларація встановлює права громадян європейських міст, серед 

яких закріплено право на захист території від забруднення у зв’язку з чим 

міста повинні управляти природними і енергетичними ресурсами; місцеві 

органи повинні охороняти природу і зелені насадження; охорона природи 

повинна стати фактором розширення участі жителів міста в їх житті і гордістю 

міста.  

Участь громадян у місцевому політичному житті повинна бути 

ефективною на всіх рівнях місцевих і політичних і адміністративних структур; 

громадяни мають право бути вислуханими із найважливіших питань місцевої 

спільності; місцеве управління і планування повинні бути засновані на 

максимальному об’єму інформації про місцеве життя і т. ін. 

Перша Європейська хартія міст була прийнята Конгресом місцевої й 

регіональної влади Ради Європи в 1992 році. Саме вона стала ключовим 

етапом у необхідному визнанні ролі міст. Однак із огляду на стрімкий 

розвиток економіки, екологічні кризи й інші зміни в сучасній Європі через 16 

років після прийняття першої Європейської хартії міст Конгрес місцевої й 

регіональної влади Ради Європи в травні 2008 року в Страсбурзі прийняв 

Європейську хартію міст ІІ – маніфест нової урбаністики. У її преамбулі 

відзначається, що в цей вирішальний період міста стали тією частиною 

європейської території, яка найбільше відчула на собі наслідки глобалізації, 

оскільки саме міста стали головним місцем адаптації Європи до нових 
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технологічних, екологічних, економічних і соціальних умов, що виникли в 

результаті цієї глобалізації.  

Хартія ґрунтується на тому, що громадяни мають основні права в містах, 

в тому числі право на захист від забрудненого довкілля, повторюються 

положення попередньої Декларації. Окрім того, у Хартії чітко обумовлюється, 

що ці права належать усім міським жителям незалежно від статі, віку, 

походження, раси, релігії, соціально-економічного й політичного становища, 

фізичних іпсихологічних недоліків. Тим самим Хартія утверджує, що одним із 

обов’язків місцевої влади є захист цих прав за допомогою вироблення 

відповідної стратегії. 

В цей же час, міністри довкілля країн Західної, Східної Європи, США та 

нових незалежних держав на конференції «Довкілля для Європи», яка 

відбулася у 1993 року в Люцерні (Швейцарія), прийняли «Екологічну 

програму дій для Центральної та Східної Європи» [188]. В основу програми 

покладено принцип безпосереднього включення екологічних аспектів у 

процеси реформування економіки. Особливу увагу приділено екологічним 

проблемам місцевого рівня, що були визнані як пріоритетні. У цій програмі в 

загальному викладений багатоступеневий процес визначення національними 

урядами екологічних пріоритетів і здійснення заходів щодо запобігання 

забрудненню довкілля і збереженню природних ресурсів з метою поліпшення 

екологічної ситуації на місцевому рівні. У зв’язку з децентралізацією влади з 

1993 року національні уряди багатьох країн Центральної Європи передали 

широке коло повноважень з охорони довкілля органам місцевого 

самоврядування. У результаті відповідальність за водопостачання і 

каналізацію, теплозабезпечення, збирання, вивезення та переробку сміття, 

догляд за зеленим господарством, планування землекористуванням покладено 

на місцеві органи влади. Крім того, упроваджені нові механізми та 

інструменти екологічної політики на рівні місцевого самоврядування, 

наприклад, місцеві екологічні програми. 
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Україна приєдналась до процесу «Довкілля для Європи», провідною 

ідеєю якого є інтеграція екологічної політики з політикою державного 

управління, у тому числі на місцевому рівні. Наша держава погодилася 

будувати економічну систему природокористування, що відповідає цілям, 

вимогам, правилам, принципам, стандартам екологічної політики ЄС, ось чому 

важливу роль у цьому набув досвід місцевих екологічних програм. Крім того, 

такі програми дедалі частіше використовується у процесі підготовки країн для 

вступу до Європейського Союзу як інструмент узгодження їх екологічних 

вимог. Органи місцевої влади зобов’язані забезпечувати відповідність 

параметрів якості повітря та води, менеджмент відходів нормам ЄС. Це 

потребує будівництва або модернізації систем водоочищення та переробки 

відходів, а також удосконалення систем енергопостачання. В умовах 

обмеженого фінансування громадам необхідно визначати екологічні 

пріоритети свого розвитку.  

Таким чином, місцеві екологічні програми відкривають великі 

перспективи для надання допомоги при розв’язанні місцевих екологічних 

проблем. Програми екологічної політики на рівні місцевого самоврядування 

включають: формування розуміння громадою свого майбутнього; оцінку 

стану довкілля; визначення пріоритетів; розробку оптимальних шляхів 

розв’язання найбільш нагальних проблем; упровадження заходів щодо 

оптимізації стану довкілля та покращення здоров’я населення [189]. 

Керівництво місцевою екологічною програмою здійснює група 

зацікавлених сторін, до складу якої входять представники всіх найважливіших 

організацій і установ місцевої громади, у тому числі органів влади, державних 

установ і відомств, бізнес-структур, громадських організацій, академічних та 

наукових інститутів. 

Члени групи спільними зусиллями досягають консенсусу щодо 

першочергових завдань і заходів для розв’язання місцевих екологічних 

проблем, які зводяться в екологічний план дій, який є робочим документом 

громади для майбутніх екологічних інвестицій. 



88 
 

Рекомендації екологічного плану дій закріплюються постановами 

муніципальної ради та інших організацій-виконавців. У цілому в європейських 

країнах завданнями місцевих екологічних програм є такі: 1) поліпшити 

екологічну ситуацію на території громади завдяки впровадженню економічно 

ефективних стратегічних заходів; 2) виявляти, оцінювати та визначати 

екологічні пріоритети, які потребують, відповідно до місцевих потреб та 

наукових даних, негайного вирішення; 3) підвищувати потенціал місцевих 

органів влади щодо розробки та впровадження екологічних програм, у тому 

числі здатності залучати кошти національних і міжнародних організацій та 

окремих спонсорів; 4) підвищувати обізнаність широкого кола громадськості 

щодо екологічних проблем громади, а також забезпечити громадську 

підтримку планових заходів та екологічних інвестицій; 5) здійснювати 

розробку місцевих екологічних планів дій з переліком конкретних заходів 

щодо розв’язання екологічних проблем; 6) дотримуватись у процесі розробки 

екологічної політики держави національних регулятивних норм згідно з 

чинними загальнодержавними вимогами. 

Європейський досвід засвідчив, що порядок розробки місцевих 

екологічних програм повинен регламентуватися місцевими органами влади. 

У більшості країн Центральної Європи органам місцевої влади в 

законодавчому порядку надано нові широкі повноваження щодо вирішення 

екологічних проблем, зокрема: управління твердими відходами; контроль за 

переробкою та утилізацією небезпечних речовин на власній території; 

забезпечення водопостачання в достатніх обсягах; управління стічними 

водами; охорона і догляд за зеленими насадженнями; планування і контроль 

землекористування; екологічна просвіта населення; контроль за забрудненням 

повітря відпрацьованими газами автотранспорту та викидами місцевих джерел 

опалення [189]. 

Новий акцент вирішення екологічних питань полягає у визнанні того, 

що місцева влада та громадяни найкраще розуміють власні проблеми, 

труднощі і потреби, тому децентралізація процесу ухвалення рішень дає змогу 
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пристосувати до них необхідні екологічні заходи. Громади всього світу, у тому 

числі центральної Європи, поступово сприймають новий спосіб мислення 

щодо власного майбутнього та дієвості впливу на нього. Вони надзвичайно 

зацікавлені в нових підходах до свого розвитку і водночас прагнуть, 

зберігаючи довкілля, послабити тягар злиднів і хвороб, поліпшити якість 

життя та створити сильну й життєздатну місцеву економіку. Як відповідь на ці 

прагнення виникла концепція сталого місцевого розвитку, що включала 

завдання зміцнення економіки громади з урахуванням спроможності 

природного середовища нормально функціонувати і підтримувати 

життєдіяльність людини. Згідно з визначенням Міжнародної ради місцевих 

екологічних ініціатив (International Council for Local Environmental Initiatives, 

ICLEI), сталий місцевий розвиток забезпечує елементарні екологічні, 

соціальні та економічні умови проживання для всіх мешканців громади, не 

створюючи загрози життєздатності природних, техногенних і соціальних 

систем [190]. 

Тому місцева екологічна політика повинна бути чітко сформульованою, 

однозначною, стислою, написаною зрозумілою і доступною для широкого 

кола осіб мовою, мати вільний доступ для громадськості. Вона розробляється 

на довготерміновий період, має бути реалістичною і практично реалізованою, 

а також визначати межі екологічних цілей та завдань громади чи 

муніципалітету. Важливо, щоб зобов’язання, які містяться в екологічній 

політиці, обов’язково були виконуваними, реалістичними, досяжними, а 

також сприяти розвитку системи управління навколишнім природним 

середовищем. Рішення, які приймають у процесі її розробки, є принципово 

важливими для громади чи муніципалітету і враховують стратегічні 

пріоритети їх розвитку. Тому до розробки проекту політики рекомендується 

залучати, крім робочої групи, представників вищого керівництва органу 

місцевого самоврядування. 

Необхідно, щоб екологічна політика враховувала виявлені у процесі 

попереднього екологічного аналізу екологічні аспекти і впливи (прямі й 



90 
 

опосередковані), які стосуються таких напрямів діяльності громади чи 

муніципалітету, як: 1) використання ресурсів (сировинних, енергетичних, 

водних, земельних ресурсів і атмосферного повітря); 2) менеджмент твердих 

відходів; 3) використання транспортної сфери; 4) будівництво; 5) сфера 

послуг; 6) охорона здоров’я та екологічна безпека населення [191].  

Органи місцевого самоврядування, розробляючи екологічну політику, 

повинні взяти на себе зобов’язання запровадити різноманітні компоненти та 

принципи LAEMAS (видозмінена версія Постанови Ради ЄС EMAS (1836/93), 

адаптовані до застосування органами місцевого самоврядування 

Великобританії) в екологічні огляди, програми, систему екологічного 

менеджменту тощо, серед яких найважливішими є: а) посилення 

відповідальності за довкілля серед працівників органу місцевого 

самоврядування всіх рівнів; б) попередня оцінка впливу на довкілля всіх нових 

видів діяльності, продуктів і процесів; в) оцінювання і перевірка впливів 

(особливо суттєвих) поточної діяльності органу місцевого самоврядування на 

довкілля; г) запровадження заходів щодо запобігання або ліквідації 

забруднення, а якщо неможливо, – скорочення викидів забруднюючих 

речовин і обсягу відходів до мінімуму та економія ресурсів з урахуванням 

можливості застосування більш чистих технологій; ґ) виконання комплексу 

робіт із запобігання аварійним викидам забруднюючих речовин чи емісії 

енергії; д) застосування процедур моніторингу для перевірки рівня 

дотримання екологічної політики; е) обгрунтування й оновлення процедур та 

дій, які слід здійснювати в разі виявлення фактів недотримання екологічної 

політики, екологічних цілей чи невиконання завдань; є) забезпечення 

співпраці з органами державної влади для створення й оновлення додаткових 

процедур з метою мінімізації впливів будь-яких аварійних викидів у довкілля; 

ж) надання громадськості інформації про діяльність місцевої влади, яка 

необхідна для розуміння впливів на довкілля і забезпечення відкритого діалогу 

з цього приводу; з) розроблення рекомендацій для клієнтів щодо ідентифікації 
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відповідних екологічних аспектів використання та утилізації продукції, що 

випускається в громаді. 

До компетенції місцевої екологічної політики повинні також належати 

такі питання: оцінка, контроль і зниження рівня впливу діяльності на різні 

складові навколишнього природного середовища; енергетичний менеджмент, 

збереження енергетичних ресурсів; менеджмент, збереження і 

транспортування сировини та менеджмент водних ресурсів; утворення, 

транспортування, утилізація, повторне використання та розміщення відходів; 

оцінка, контроль і зниження рівня шуму в межах та поза межами громади; 

вибір нових виробничих процесів і зміна існуючих; планування перспективної 

продукції (дизайн, упакування, транспортування, використання та утилізація); 

запобігання й обмеження кількості екологічних катастроф; порядок дій у 

випадках екологічних аварій; забезпечення інформацією та підготовка кадрів 

з питань охорони навколишнього природного середовища; надання 

зацікавленим особам інформації з екологічних питань. 

Важливо підкреслити, що інтегрування системи екологічного 

менеджменту в системи управління громадою чи муніципалітетом та 

управлінські процедури може допомогти донести його цілі й завдання до всіх 

ланок організації, створити умови, за яких екологічний менеджмент не буде 

розглядатися самостійним інструментом, котрий жодним чином не стосується 

основної сфери діяльності органу місцевого самоврядування. Це інтегрування 

може відбуватися шляхом включення вимог екологічної політики громади чи 

муніципалітету або до політики сталого розвитку, Місцевий порядок денний 

на ХХІ ст., екологічні стратегії, інші пріоритетні напрями діяльності місцевих 

органів влади.  

Серед шляхів інтегрування екологічної політики в управлінські 

процедури доцільно виділити такі: 1) прийняття наявних або посилання на 

відповідні процедури управління, які достатньою мірою спрямовані на 

екологічну діяльність; 2) включення екологічних елементів в існуючі 
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процедури; 3) створення нових процедур, які відповідають наявній їх 

структурі. 

Отже, місцева екологічна політика є важливою складовою системи 

муніципального управління, тому її ефективна реалізація може забезпечити 

громаді чи муніципалітету вихід на шлях сталого розвитку. Дотримання 

послідовності етапів процесу розробки екологічної політики забезпечить її 

реалістичність, дієвість та ефективність і дасть змогу встановити правильні 

напрями і принципи природоохоронної діяльності на місцевому рівні. 

Діяльність громад сталого розвитку має грунтуватися на екологічних 

пріоритетах, які реалізуються через місцеві екологічні програми, що є 

важливим вихідним пунктом громад до сталого розвитку і гармонізації 

життєдіяльності. Вони дають змогу ретельно проаналізувати й розв’язати 

найважливіші екологічні проблеми, які негативно впливають на здоров’я 

людей і екосистеми. Ці програми спрямовані передусім на мінімізацію обсягів 

відходів та забруднення довкілля, ефективне використання природних 

ресурсів, здійснення природоохоронних заходів, забезпечення відновлення 

місцевого природного потенціалу (водних, земельних ресурсів тощо). 

Особлива увага в місцевих екологічних програмах приділяється задоволенню 

екологічних потреб з обов’язковим урахуванням здатності природного 

середовища нормально функціонувати і відновлюватись.  

Крім того, формування екологічної політики на місцевому рівні є 

першим кроком у процесі створення системи екологічного менеджменту. 

Вимоги до екологічної політики наведені в Постанові ЄС EMAS III і 

міжнародному стандарті для систем екологічного менеджменту ISO 14001 

[192]. 

Таким чином, міста свідомо або мимоволі вступили в епоху глобалізації 

й були змушені відповідати на її основні виклики. Вони усвідомили ту нову 

роль, яка була на них покладена, розглядаючи себе як «колективну особу», 

місце для ініціатив і творчості. Вони виступили привілейованим майданчиком 

для виникнення нових форм способу життя, інших соціальних зв’язків інової 
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соціальної гнучкості, що часто характеризується нестабільністю в сімейному 

й професійному житті, а також мобільністю у виборі місця проживання [193, 

c. 19]. 

На конференції «Надихаючі перспективи – Ольборг+10» 2004 р. було 

представлено «Ольборзькі зобов’язання» [194], в яких ідеться про те, що 

зобов’язання приймаються як ресурс, використовуючи який підписанти 

зможуть вибрати пріоритети, які відповідають ситуаціям на місцях і їх 

потребам; ініціюється спільний локальний процес для визначення конкретних 

цілей і часових рамок, щоб відстежувати прогрес на шляху їх досягнення. 

Міста, що підписали Ольборзьку хартію, визнали за собою зобов’язання 

втілювати принципи сталого розвитку в життя. «Ольборзькі зобов’язання» ж 

дозволили перейти від принципів до цілей, що стосуються 10 головних 

напрямів діяльності, серед яких до екологічних зобов’язань належать, зокрема: 

1) скоротити первинне споживання енергії і збільшити поширення 

відновлюваної і чистої енергії, поліпшити якість води й ефективність її 

використання, просувати ідею збереження біорізноманіття, піклуватися про 

існуючі природні об’єкти та зелені простори, поліпшити якість земель, 

зберегти екологічно продуктивні землі, поліпшити якість повітря; 2) зменшити 

кількість відходів, що утворюються, і збільшити повторне їх використання та 

переробку, управляти відходами відповідно до існуючих стандартів 

найкращих практик, уникати нерозумного споживання енергії, підвищувати 

ефективність кінцевого використання енергії, гарантувати сталі поставки, 

активно просувати стале виробництво та споживання; 3) зменшити вплив 

транспорту на навколишнє середовище). 

Ольборзький процес упровадження сталого розвитку на місцевому рівні 

підготував сильне підґрунтя для подальшого розвитку та досягнення успіху 

цього руху. Підписантами Ольборзької хартії є 7 українських міст і 1 область 

[195], тоді як Ольборзькі зобов’язання підписали лише три міста України 

[196]. 
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Про зменшення шкідливого впливу на здоров’я людини довкілля та його 

гігієну йдеться в ряді європейських декларацій, присвячених охороні здоров’я 

у містах, зокрема в: Афінській декларації по здоровим містам, прийнятій на 

Міжнародній конференції по здоровим містам, що проходила з ініціативи 

Всесвітньої організації охорони здоров’я в Афінах у червні 1998 р. [197]; 

Белфастській декларації по здоровим містам: «Сила дій на місцевому рівні», 

прийнятій 22 жовтня 2003 р. [198]; Загребській декларації по здоровим містам: 

«Питання здоров’я і рівності у випадку охорони здоров’я повинні бути 

відображені в усіх місцевих стратегіях», 2008 р. [199] і т. ін. 

Після прийняття 2008 р. Пакету ініціатив ЄС з питань клімату й 

енергетики, Європейська комісія започатковувала Угоду мерів [200] для 

заохочення й підтримки зусиль, яких докладають місцеві органи влади у 

сферах розробки й реалізації політики сталого енергетичного розвитку. Угода 

мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, яка 

охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні 

зобов’язання підвищувати енергоефективність і нарощувати використання 

відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Дотримуючись цих 

зобов’язань, підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 

щонайменше на 20 % до 2020 р., так сприяючи розвитку екологічно 

орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.  

Характерною особливістю та одним із позитивних моментів Угоди мерів 

є персональна відповідальність очільників міст за взяті зобов’язання [201, 

c. 43]. 

Однак найбільшим блоком джерел в даному напряму слід вважати 

міжнародні акти з питань охорони навколишнього середовища.  

Враховуючи різноманітність можливих шкідливих впливів на довкілля, 

які можуть спричиняти населені пункти, важливим аспектом дисертаційного 

дослідження є розкриття особливостей міжнародного правового регулювання 

подолання шкідливих впливів на довкілля від різних видів людської 

діяльності. Однак ця тематика не є новою для вітчизняної еколого-правової 



95 
 

науки, оскільки досліджувалась в роботах Малишевої Н.Р. [202, c. 522–547], 

Медведєвої Н.В. [203], Краснової Ю.А. [16, c. 157–187] та багатьох інших, 

тому детально зупинятися на висвітленні цього питання ми не будемо, лише 

зазначимо, що у зв’язку з тим, що питання міжнародно-правового 

регулювання охорони довкілля є надзвичайно широким і включає в себе 

велику кількість міжнародних договорів і конвенцій, підтримуємо їх 

класифікацію, наведену в роботах Малишевої Н.Р. та Краснової Ю.А., 

зокрема: 1) нормативні акти, що встановлюють вимоги щодо охорони 

глобальних та окремих природних ресурсів: а) у сфері охорони клімату; б) у 

сфері охорони атмосферного повітря; в) у сфері охорони водних ресурсів; г) у 

сфері боротьби з опустелюванням; 2) нормативні акти, що встановлюють 

екологічні вимоги для конкретних видів діяльності: а) у сфері охорони 

довкілля промисловими об’єктами; б) у сфері забезпечення ядерної та 

радіаційної безпеки; в) у сфері поводження з ГМО; г) у сфері перевезення 

небезпечних вантажів; 3) нормативні акти, якими запроваджуються механізми 

охорони довкілля. 

Огляд офіційних документів ООН, датованих XX ст., показує, що 

поступове розширення уявлень про причинно-наслідкові зв’язки в екосфері 

призвело на рубежі 1960-1970-х рр. до виявлення трьох основних груп 

взаємопов’язаних проблем – економічних, соціальних і екологічних. 

Усвідомлення основних причин збільшення цих проблем завершилося 

формуванням нової парадигми для всього людства, яка була визначена як 

«сталий розвиток». Методологія сталого розвитку в основному була 

сформована до початку 90-х рр. XX ст., після чого настав етап активного 

практичного впровадження ідеї. На початку XXI ст. стало очевидно, що тільки 

міжнародна інтеграція зусиль – економічних, політичних та інституційних, 

створює передумови запобігання глобальній екологічній катастрофі. Населені 

пункти визнані одним з найбільших джерел забруднення довкілля та зміни 

клімату на планеті. 
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Україна, як суб’єкт міжнародних відносин є стороною більшості з 

наведених міднародно-правових документів, однак сьогодні залишається 

відкритим питання ефективності та своєчасності виконання взятих державою 

на себе міжнародних зобов’язань в рамках окресленої тематики. 

 

Висновки до розділу 1  

 

Проведене дослідження юридичної природи правової охорони довкілля 

населених пунктів дозволило зробити такі висновки. 

1. З’ясовано, що правова охорона довкілля населених пунктів – це 

система правових заходів, спрямованих на забезпечення сприятливого стану 

навколишнього середовища населених пунктів і підтримання екологічної 

рівноваги у процесі розміщення і розвитку населених пунктів. 

2. Встановлено, що правова охорона довкілля населених пунктів є 

комплексним міжгалузевим субінститутом 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 проектування, будівництва та експлуатації 

населених пунктів. 

Правова охорона довкілля населених пунктів в кінцевому результаті 

спрямована на гарантування державою забезпечення реалізації міжнародного 

принципу сталого розвитку та боротьби з кліматичними змінами на своїй 

території. 

3. Детальний аналіз поняття правова охорона довкілля населених 

пунктів показав відсутність усталеного законодавчого визначення таких 

понять, як «населений пункт», «місто», «селище», «село», «навколишнє 

природне середовище», «навколишнє середовище», «природне середовище», 
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«середовище життєдіяльності», «довкілля», що напряму впливає на їх 

застосування під час реалізації правових норм в яких вони згадуються. 

Крім того, встановлено, що такий термін як «довкілля» має декілька 

протилежних енциклопедичних та правових визначень, що є неприпустимим 

у практиці його застосування. В зв’язку з цим висунута пропозиція щодо 

правового узгодження та законодавчого закріплення вищенаведених понять з 

метою удосконалення їх подальшого правозастосування. 

4. Дослідження ґенези законодавства про охорону довкілля населених 

пунктів, дозволило встановити, 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 покладалась боротьба зі шкідливими 

шумами та побутовими відходами. Лише з розвитком промисловості та 

транспорту перелік шкідливих впливів населених пунктів збільшився. З цього 

часу населені пункти стають джерелами шкідливих хімічних, фізичних, інколи 

біологічних впливів, які продовжують 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. 

Узагальнюючи результати аналізу генези нормативно-правового 

регулювання охорони довкілля населених пунктів, можна говорити про 

чотири сформованих періоди його розвитку: 1) від стародавніх часів до 19 

століття, що характеризувався прийняттям поодиноких нормативних актів, 

пов’язаних з санітарним очищенням міст; 2) від 19 століття до 60-х років ХХ 

століття – етап 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, 

характеризується становленням та розвитком комплексного законодавства, в 

тому числі й у сфері охорони довкілля населених пунктів; 4) від 1991 року по 
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теперішній час – період формування та розвитку екологічного законодавства 

незалежної України, що характеризується правовим регулюванням охорони 

довкілля населених пунктів нормативними актами різної юридичної сили, що 

належать не лише до сфери екологічного, але й інших галузей права 

(санітарного, містобудівного, транспортного, адміністративного тощо). 

Значна частина таких нормативно-правових актів є деклараціями в яких 

законодавець, як правило, обмежується констатацією існуючих проблем щодо 

створення сприятливих екологічних умов і закріпленням намірів вирішення 

таких питань.  

Не зважаючи на ряд позитивних аспектів у правовому регулюванні 

охорони довкілля населених пунктів, реалії сьогодення засвідчують низьку їх 

ефективність у зв’язку зі значним нагромадженням нормативно-правових 

актів. Відтак підтримуємо наукову позицію про необхідність уніфікувати 

зазначений масив нормативно-правових актів, що містять вимоги охорони 

довкілля населених пунктів, в рамках єдиного нормативно-правового акту. 

4. Аналіз міжнародно-правового регулювання охорони довкілля 

населених пунктів показав, що це питання сьогодні регулюється значною 

кількістю міжнародних документів, які нами умовно були поділені на декілька 

блоків: 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 

встановлені вимоги щодо охорони навколишнього середовища. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ У 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 

Відповідно до ст. 16 Конституції України, забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов’язком 

держави. Даний обов’язок держава реалізує через створення та 

функціонування системи державних органів, розробку відповідної системи 

законодавства, встановлення правових інститутів юридичної відповідальності, 

економіко-правових механізмів впливу на поведінку суб’єктів тощо.  

Виконання згаданого конституційного обов’язку держави неможливе 

без належного виконання правових вимог щодо охорони довкілля з боку всіх 

інших суб’єктів правового поля України. Сучасний розвиток суспільства ще 

не досяг такого рівня, за якого виконання всіх встановлених вимог 

законодавства відбувається виключно добровільно, свідомо та в повному 

обсязі. Реалії сьогодення диктують необхідність існування системи, яка 

примушувала б виконувати правові обов’язки суб’єктів у тому випадку коли 

таке виконання не відбулося добровільно. Як наслідок виключного права 

держави застосовувати примус породжується необхідність створення 

відповідної системи органів управління, діяльність яких гарантувала б 

екологічну безпеку. 

З метою охорони довкілля у населених пунктах створені та 

функціонують відповідні органи влади. Для якісної характеристики їхньої ролі 

в згаданій діяльності необхідно провести певну класифікацію органів, які 

здійснюють управління у цій сфері.  

В.Б. Авер’янов, досліджуючи види органів виконавчої влади, наводить 

кілька критеріїв їх класифікації, але наголошує на найважливішому значенні 

конституційної класифікації за критерієм організаційно-правового рівня: 

вищий орган у системі органів виконавчої влади; центральні органи 

виконавчої влади та місцеві органи виконавчої влади [204, c. 209]. 
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В академічних виданнях з екологічного права при характеристиці в 

цілому системи державного управління наводиться класифікація органів 

держави на органи загальної та спеціальної компетенції [205, c. 40] або органи 

загальної, спеціальної, функціональної та галузевої компетенції [206, c. 165]. 

В.І. Андрейцев, досліджуючи засади структурно-правової організації 

забезпечення екологічної безпеки, виділяє такі основні групи органів держави, 

форми їх правової організації та повноваження у галузі забезпечення 

екологічної безпеки: 1) органи загальної компетенції, їхні спеціалізовані 

структури та повноваження у сфері екологічної безпеки; 2) органи спеціальної 

компетенції та їхні повноваження в цій сфері; 3) органи єдиної системи 

запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації [207, c. 142]. 

Враховуючи те, що забезпечення екологічної безпеки є обов’язком 

держави, а населені пункти складають всю територію України, доцільно було 

б розглядати роль таких органів у залежності від їх функціональних 

повноважень та організаційно-правових форм. Адже територіальні підрозділи 

загальнодержавних органів покликані виконувати функції всього відомства в 

межах певної адміністративно-територіальної одиниці, а вся система органів 

влади ґрунтується на підпорядкованості (підлеглості), підвідомчості, 

підконтрольності, підзвітності, відповідальності. 

Як вважає В.І. Андрейцев: «під організаційно-правовими формами 

забезпечення екологічної безпеки слід розуміти опосередковані правовим 

регулюванням і відособлені організаційно типи функціональної діяльності 

спеціально уповноважених організаційних державних структур, інших 

інституцій, спрямовані на організацію координації, розпорядження, 

погодження, інформування, ліцензування, сертифікації, контролю, інших 

функціонально-розпорядчих дій і санкціонування з метою забезпечення усіма 

юридичними і фізичними особами та державою вимог, норм і нормативів 

екологічної безпеки» [207, c. 113]. 

Такий механізм буде ефективним за умови: 1) наявності узгоджених 

організаційно-правових структур щодо реалізації законодавства у сфері 
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екологічної безпеки на національному, регіональному, місцевому і галузевому 

рівнях у регулятивних та охоронюваних правовідносинах; 2) організаційно-

функціонального забезпечення екологічної безпеки на стадії запобігання 

(профілактики) екологічного ризику [207, c. 135–136].  

Отже, організаційно-правові заходи з охорони довкілля населених 

пунктів – це взaємoдія зусиль розгалуженої системи органів державної влади 

та місцевого самоврядування, виробничих структур, а також громадських 

організацій, які беруть учaсть в упрaвлінні щoдo здійснення кooрдинaційних, 

кoнтрoльнo-нaглядoвих, превентивнo-oбмежувaльних, інфoрмaційних, 

ліцензійних, сертифікaційних тa інших функціoнaльнo-рoзпoрядчих дій тa їх 

санкціонування, спрямованих на охорону та підвищення якості та безпечності 

навколишнього природного середовища населених пунктів.  

Тому в даному дисертаційному підрозділі буде досліджено роль 

вищенаведених суб’єктів у формуванні природоохоронних заходів у 

населених пунктах. 

 

2.1. Місце органів державного екологічного управління у сфері 

охорони довкілля населених пунктів 

 

З метою формування збалансованої державної політики та ефективного 

проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту довкілля в населених 

пунктах, створюється державна система охорони довкілля. В цю систему 

входять Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.  

Так, Верховна Рада України згідно ст. 75 Конституції України виступає 

єдиним органом законодавчої влади в Україні. Її повноваження закріплені в 

ст. 85 Основного Закону та ст. 13 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища». Основним механізмом впливу 

Верховної Ради України на будь-які правовідносини є прийняття законів. 

Зокрема, Законом України «Про охорону навколишнього природного 
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середовища» встановлені екологічні вимоги при розміщенні і розвитку 

населених пунктів (ст. 59 Закону). Законом України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» 

встановлені основні цілі та завдання зменшення шкідливого впливу населених 

пунктів на довкілля. Водним, Лісовим, Земельним кодексами, Кодексом 

України про надра, Законом України «Про охорону атмосферного повітря» 

тощо Верховна Рада України встановила вимоги щодо охорони природних 

ресурсів на всіх рівнях державної та місцевої влади. 

Прийнявши постанову Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року 

«Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» Верховна Рада України 

тим самим встановила спеціальні вимоги і щодо охорони довкілля у населених 

пунктах. 

До сфери повноважень Верховної Ради України у сфері охорони 

довкілля населених пунктів, згідно законодавства, належить також і 

здійснення контролю за використанням та охороною природних ресурсів у 

різноманітних формах. Зокрема, на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України проводяться парламентські слухання щодо дотримання вимог 

екологічного законодавства в Україні та напрямів реалізації і вдосконалення 

екологічної політики [208]; заслуховуються щорічні та позачергові послання 

Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України, які містять, 

в тому числі, й питання охорони довкілля у населених пунктах [209; 210]; 

розглядається програма діяльності Кабінету Міністрів України, в якій 

визначаються й природоохоронні заходи [211]; розглядаються і 

затверджуються укази Президента України про введення надзвичайного стану 

в разі виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха, які створюють загрозу 

життю і здоров’ю населення, а також про оголошення окремих місцевостей 

зонами надзвичайної екологічної ситуації [212] тощо. Парламентський 

контроль у сфері охорони довкілля населених пунктів народні депутати 

можуть здійснювати також шляхом подання депутатських запитів на ім’я 
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керівників центральних органів державної законодавчої, виконавчої та судової 

влади, Генерального Прокурора України, інших уповноважених осіб і т. ін. 

Значну роль у правовій охороні довкілля населених пунктів України 

відіграє і Президент України, а також Рада Національної безпеки та оборони 

України, що створена при Президентові України. Свої повноваження 

Президент України реалізує шляхом прийняття указів, обов’язкових для 

виконання на всій території України. Функціональні повноваження 

Президента України закріплені в Конституції України (ст. 106). Особливістю 

таких повноважень є те, що Президент України визначає основні напрямки 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, при формуванні ним Кабінету 

Міністрів України, Ради Національної безпеки і оборони України. Президент 

України може здійснювати і поточний контроль за діяльністю органів 

виконавчої влади: він має право затверджувати положення про відповідні 

центральні органи державної виконавчої влади, брати участь у роботі Кабінету 

Міністрів України, має право скасовувати акти Кабінету Міністрів України та 

акти Ради Міністрів АРК і т. ін.  

Так, з метою забезпечення охорони довкілля населених пунктів, Указом 

Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 введено в дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року 

«Про Стратегію національної безпеки України» [213]. 

З огляду на те, що при розвитку населених пунктів важливого значення 

набувають питання охорони окремих природних ресурсів, зокрема, 

Президентом України прийнято Указ від 25 червня 2013 року № 350/2013 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року 

«Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та 

забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України» 

[214]. 

Відповідний вплив Президент України має й на відносини щодо 

поводження з відходами, зокрема, шляхом підписання Указу від 18 жовтня 
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2013 року № 572/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення 

проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері 

поводження з відходами в Україні» [215]. 

З метою збереження довкілля та людей від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, Указом Президента України від 15 

травня 2013 року № 265/2013 введене в дію рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 29 березня 2013 року «Питання протидії загрозам і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» [216] тощо. 

Важливе місце в системі організаційно-правових заходів охорони 

довкілля населених пунктів займають й органи виконавчої влади та їх посадові 

особи. Серед таких органів центральне місце посідає Кабінет Міністрів 

України, який відповідно до ст. 113 Конституції України спрямовує і 

координує роботу центральних органів виконавчої влади, а отже здійснює 

функцію контролю щодо підпорядкованих йому органів виконавчої влади. 

Зокрема, Кабінет Міністрів України: здійснює реалізацію екологічної 

політики; забезпечує розробку державних екологічних прoгрaм; координує 

діяльність центральних органів виконавчої влади, інших установ та 

організацій України у питаннях oхoрoни навколишнього природного 

середoвищa; встaнoвлює пoрядoк рoзрoбки тa зaтвердження екoлoгічних 

нoрмaтивів, лімітів викoристaння прирoдних ресурсів, скидів зaбруднюючих 

речoвин у нaвкoлишнє прирoдне середoвище, рoзміщення відхoдів; 

встaнoвлює пoрядoк визнaчення збoру тa її грaничних рoзмірів зa 

кoристувaння прирoдними ресурсaми, зaбруднення нaвкoлишньoгo 

прирoднoгo середoвищa, рoзміщення відхoдів, інші види шкідливoгo впливу 

нa ньoгo тoщo (ст. 17 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). Кaбінет Міністрів Укрaїни реaлізує свoї 

пoвнoвaження різнoмaнітними зaсoбaми. Нaсaмперед, це здійснюється 

шляхoм прийняття пoстaнoв тa рoзпoряджень із ключoвих питaнь упрaвління 

в цій сфері, зокрема, постанов, якими затверджуються повноваження органів 
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державної виконавчої влади, які реалізують державну екологічну політику 

України; постанов, якими затверджуються окремі обов’язки у сфері 

забезпечення екологічної безпеки, як то, постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» [217]; від 25 жовтня 2017 р. № 1106 Кабінет Міністрів України 

схвалив Пран заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [218]; розпорядження від 

7 грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» [219] тощо. 

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. 

№ 1106 були визначені такі заходи з виконання Угоди про асоціацію… в 

частині децентралізації влади, як:  

- створення правових передумов для початку реформи місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади; 

- законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування і 

територіальної організації влади, шляхом, зокрема, внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах 

території об’єднаних територіальних громад; 

- подальше законодавче забезпечення реформи місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади, шляхом, зокрема, 

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» (щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного 

значення); забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України 

законопроекту щодо порядку утворення, ліквідації районів, встановлення і 

зміни їх меж тощо. 
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З положень законодавства випливає взаємозв’язок органів загальної 

компетенції та органів спеціальної компетенції до яких відносять органи 

виконавчої влади (міністерства, служби, інспекції тощо), які уповноважені на 

формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, в тому 

числі й у сфері охорони довкілля населених пунктів. 

Враховуючи особливості правової охорони довкілля у населених 

пунктах, як різновиду правової охорони довкілля в державі в цілому, слід 

зазначити, що в систему органів спеціальної компетенції у цій сфері входять 

ті ж органи державної виконавчої влади, які здійснюють відповідну політику 

на рівні держави. До них слід віднести такі. 

Головним офіційним органом виконавчої влади, що відповідає за 

розробку та реалізацію державної екологічної політики довгий час було 

Міністерство екології та природних ресурсів України, хоча природоохоронну 

функцію виконувало ще ряд державних виконавчих структур. Зокрема, на 

Державну екологічну інспекцію України покладена функція контролю за 

станом екологічної, біологічної та генетичної безпеки, територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, за поводженням із пестицидами та 

агрохімікатами. Державна служба геології та надр України забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та 

раціонального використання надр. Діяльність Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру, Державних агентств лісових та 

водних ресурсів України спрямовані на реалізацію державної екологічної 

політики в означених сферах, Державного агентства рибного господарства 

України – у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, 

використання й відтворення водних живих ресурсів. Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій займається питаннями попередження та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та 

соціального походження. До компетенції Державного агентства 

енергозбереження та енергоефективності України [220] належать питання 

екологізації енергетики.  
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Всі ці органи державної виконавчої влади були під впорядкуванням 

різних міністерств, зокрема, Державна екологічна інспекція України, 

Державне агентство водних ресурсів України, Державна служба геології та 

надр України, Державне агентство України з управління зоною відчуження 

підпорядковувались Міністерсту екології та природних ресурсів України, 

Державне агентство лісових ресурсів, Державне агентство рибного 

господарства [221] – до Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, Державна служба геодезії, картографії і кадастру України – 

перебувала у підпорядкуванні декількох міністерств… Таке призводило до 

дублювання та не ефективного розподілу організаційних функцій у сфері 

управління природними ресурсами, оскільки зазначені органи, в першу чергу, 

наділені повноваженнями у сфері охорони довкілля. 

З метою усунення дублюючих функцій зазначених органів, 18 вересня 

2019 року постановою Кабінету Міністрів України № 847 було затверджене 

Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України 

(30.05.2020 р. перейменоване на Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України [354] (далі – Міндовкілля України), у підпорядкування якого 

були повернуті та додані Державне агентство рибного господарства України, 

Державне агентство лісових ресурсів України, Державна інспекція 

енергетичного нагляду України [222] та Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України. 

Розглянемо повноваження таких органів більш детально. 

До повноважень новоствореного Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України належить забезпечення формування та реалізація 

державної політики у сфері: 1) охорони навколишнього природного 

середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, 

біологічної і генетичної безпеки; 2) геологічного вивчення та раціонального 

використання надр, поводження з відходами, з пестицидами та 

агрохімікатами; 3) подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

радіаційного захисту, раціонального використання, відтворення і охорони 
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природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель; 4) 

здійснення державного геологічного контролю у сфері збереження озонового 

шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та 

адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди; 5) здійснення 

державного управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної 

безпеки; 6) забезпечення формування, та у межах повноважень, реалізація 

державної політики у сфері охорони, використання та відтворення водних 

біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту 

рибного господарства, лісового та мисливського господарства тощо. 

Наприклад, ще наказом Міндовкілля України від 5 грудня 2012 року 

№ 618 [223] затверджено Методичні рекомендації з підготовки, погодження та 

затвердження Місцевих планів дій з охорони навколишнього природного 

середовища. На підставі зазначеного наказу, станом на 1 січня 2016 року вже 

було розроблено 74 місцевих плани дій в 9 регіонах України [224, c. 76]. До 

таких належать, зокрема: Програма охорони довкілля міста Хмельницького на 

2016-2020 роки [225]; Програма охорони навколишнього природного 

середовища м. Бахмута на 2019-2020 роки [226]; Програма охорони 

навколишнього природного середовища на 2018-2020 роки, затверджена 

рішенням Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області 

від 22 лютого 2018 року № 64 [227]; Програма охорони навколишнього 

природного середовища Нижньосироватської сільської ради на 2018-2022 

роки [228]; Екологічна програма села Велика Костромка на 2014–2020 роки 

[229] тощо.  

Для oргaнізaції тa здійснення держaвнoгo кoнтрoлю у гaлузі oхoрoни 

нaвкoлишньoгo прирoднoгo середoвищa, рaціoнaльнoгo викoристaння 

прирoдних ресурсів тa зaбезпечення екoлoгічнoї, ядернoї тa рaдіaційнoї 

безпеки у склaді Міндовкілля Укрaїни діє Держaвнa екoлoгічнa інспекція 

України, оснoвними зaвдaннями якої є: 1) учaсть у межaх свoєї кoмпетенції в 

реaлізaції держaвнoї пoлітики у сфері oхoрoни нaвкoлишньoгo прирoднoгo 
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середoвищa, рaціoнaльнoгo викoристaння, відтвoрення тa oхoрoни прирoдних 

ресурсів (земля, нaдрa, пoверхневі вoди, aтмoсферне пoвітря, твaринний тa 

рoслинний світ, прирoдні ресурси теритoріaльних вoд, кoнтинентaльнoгo 

шельфу тa виключнoї (мoрськoї) екoнoмічнoї зoни Укрaїни), пoвoдження з 

відхoдaми (крім пoвoдження з рaдіoaктивними відхoдaми), небезпечними 

хімічними речoвинaми, пестицидaми тa aгрoхімікaтaми, екoлoгічнoї тa в 

межaх кoмпетенції рaдіaційнoї безпеки тoщo; 2) здійснення держaвнoгo 

кoнтрoлю зa дoдержaнням вимoг зaкoнoдaвствa прo oхoрoну нaвкoлишньoгo 

прирoднoгo середoвищa, рaціoнaльне викoристaння, відтвoрення тa oхoрoну 

прирoдних ресурсів, екoлoгічну тa в межaх свoєї кoмпетенції рaдіaційну 

безпеку, пoвoдження з відхoдaми (крім пoвoдження з рaдіoaктивними 

відхoдaми) тa небезпечними хімічними речoвинaми тoщo. 

Наприклад, Держекоінспекцією України розроблено наступні проекти 

законів України та наказів Міндовкілля України, зокрема: 1) «Про 

затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю)»; 2) «Про затвердження Змін до Методики визначення розмірів 

шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через 

порушення природоохоронного законодавства»; 3) «Про затвердження 

Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в 

результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря»; 3) «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за 

результатом проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю)» та ін. [230]. 

Держекоінспекція України для виконання покладених на неї завдань 

утворює свої територіальні органи – державні екологічні інспекції в областях, 

містах Києві та Севастополі, Державну Азовську морську екологічну 

інспекцію, Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію, Державну 

екологічну інспекцію Північно-Західного регіону Чорного моря [231; 232].  
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Відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 11 серпня 2017 р. № 312 затверджено Положення про морські 

екологічні інспекції. Основними завданнями цих Інспекцій є здійснення 

державного контролю в галузі охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки, а саме за використанням і охороною морського 

середовища і природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального 

моря, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони 

України, додержанням норм екологічної та радіаційної безпеки; додержанням 

установлених лімітів використання природних ресурсів, нормативів викидів і 

скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; 

додержанням екологічних вимог у процесі транспортування пестицидів і 

агрохімікатів, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та 

інших відходів; додержанням екологічних вимог під час транспортування 

вантажів у пунктах пропуску через державний кордон.  

Інспекції відповідно до покладених на них завдань здійснюють 

державний контроль у процесі експлуатації механічних транспортних засобів, 

суден, військових кораблів та інших плавучих об’єктів і споруд, що 

перебувають у внутрішніх морських водах, територіальному морі. Об’єктами 

контролю цих Інспекцій є всі українські та іноземні судна, кораблі та інші 

плавучі об’єкти і морські споруди незалежно від форм власності, діяльність 

яких здійснюється у внутрішніх морських водах та територіальному морі 

України.  

В підпорядкуванні Міндовкілля України сьогодні діють й Державне 

агентство водних ресурсів України та Держaвнa службa геoлoгії тa нaдр 

Укрaїни, які мають відповідні повноваження у сфері охорони довкілля 

населених пунктів. 

Зокрема, Держaвне aгентствo вoдних ресурсів Укрaїни здійснює: 1) 

видaчу дoзволу нa прoведення днoпoглиблювaльних рoбіт тa рoбіт з 

прoклaдaння кaбелів, трубoпрoвoдів тa інших кoмунікaцій нa землях вoднoгo 
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фoнду (крім будівельних рoбіт і рoбіт нa землях прибережних зaхисних смуг 

мoрів і нa землях, зaйнятих мoрями); 2) зaбезпечує функціoнувaння системи 

держaвнoгo мoнітoрингу дoвкілля в чaстині прoведення рaдіoлoгічних і 

гідрoхімічних спoстережень нa вoдних oб’єктaх кoмплекснoгo признaчення, 

трaнскoрдoнних вoдoтoкaх, вoдoгoспoдaрських системaх міжгaлузевoгo і 

сільськoгoспoдaрськoгo вoдoпoстaчaння, в зoнaх впливу aтoмних 

електрoстaнцій; 3) здійснює зaхoдів щoдo екoлoгічнoгo oздoрoвлення 

пoверхневих вoд тa дoгляду зa ними; 4) пoгoджує межі зoн сaнітaрнoї oхoрoни 

вoдних oб’єктів; 5) здійснює в межaх пoвнoвaжень рaзoм з іншими oргaнaми 

викoнaвчoї влaди зaхoдів щoдo зaпoбігaння нaдзвичaйним ситуaціям, 

зменшення руйнівних нaслідків пoвеней, зaбезпечення безaвaрійнoгo 

прoпуску пaвoдкoвих вoд тa льoдoхoду; 6) рoзрoбляє схеми кoмплекснoгo 

викoристaння тa oхoрoни вoдних ресурсів, фoрмує дoвгoстрoкoвий прoгнoз 

вoдoгoспoдaрських бaлaнсів, бере учaсть у вирішенні питaнь, пoв’язaних із 

міждержaвним рoзпoділoм стoку річoк і викoристaнням прикoрдoнних вoд; 7) 

прoвoдить aнaлізу якoсті пoверхневих вoд тa спoвіщення oргaнів викoнaвчoї 

влaди і oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння, a тaкoж нaселення через зaсoби 

мaсoвoї інфoрмaції прo рівень зaбрудненoсті тaких вoд; oргaнізація 

рoзрoблення oперaтивних тa дoвгoстрoкoвих прoгнoзів зміни екoлoгічнoгo 

стaну вoдних oб’єктів і меліoрoвaних земель; 8) здійснює інші пoвнoвaження, 

визнaчених зaкoнaми Укрaїни тa пoв’язaні з викoнaнням пoклaдених нa ньoгo 

зaвдaнь. 

Держaвнa службa геoлoгії тa нaдр Укрaїни (Держгеoнaдрa Укрaїни) 

зaбезпечує реaлізaцію держaвнoї пoлітики у сфері геoлoгічнoгo вивчення тa 

рaціoнaльнoгo викoристaння надр, в тому числі й дотримання 

екологобезпечних вимог у цій сфері, зокрема: здійснює державний контроль 

за дотриманням нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного 

вивчення і використання надр, умов спеціальних дозволів на користування 

надрами та угод про умови користування надрами тощо.  
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Держaвне aгентствo лісoвих ресурсів Укрaїни у сфері охорони довкілля 

населених пунктів здійснює, зокрема: 1) oргaнізацію викoнaння зaхoдів із 

визнaчення рівнів рaдіoaктивнoгo зaбруднення лісів, рaдіaційний кoнтрoль 

лісoвoї прoдукції, дoзиметричний кoнтрoль рoбoчих місць тa дoз oпрoмінення 

прaцівників; 2) зaбезпечує здійснення нaземнo-aвіaційнoї oхoрoни лісів від 

пoжеж, незaкoнних рубoк тa інших лісoпoрушень, зaхист лісу від шкідників і 

хвoрoб тa іншoгo шкідливoгo впливу нa теритoрії лісoвoгo фoнду підприємств, 

устaнoв тa oргaнізaцій, щo нaлежaть дo сфери йoгo упрaвління; 3) oргaнізoвує 

викoнaння прoтипoжежних, лісoзaхисних тa інших лісooхoрoнних зaхoдів нa 

підприємствaх, в устaнoвaх тa oргaнізaціях, щo нaлежaть дo сфери йoгo 

упрaвління тощо. 

На Держaвне aгентствo рибнoгo гoспoдaрствa Укрaїни в окресленій 

сфері покладається, зокрема: 1) реaлізaція держaвнoї пoлітики у сфері рибнoгo 

гoспoдaрствa тa рибнoї прoмислoвoсті, oхoрoни, викoристaння і відтвoрення 

вoдних живих ресурсів, регулювaння рибaльствa, безпеки мoреплaвствa суден 

флoту рибнoгo гoспoдaрствa; 2) внесення нa рoзгляд Міністрoві прoпoзицій 

щoдo фoрмувaння держaвнoї пoлітики у сфері рибнoгo гoспoдaрствa тa рибнoї 

прoмислoвoсті, oхoрoни, викoристaння і відтвoрення вoдних живих ресурсів, 

безпеки мoреплaвствa суден флoту рибнoгo гoспoдaрствa та ін.  

В структурі Aгентствa діють спеціaльні oргaни рибooхoрoни, 

пoвнoвaження яких зaтверджені Нaкaзoм Міністерствa aгрaрнoї пoлітики тa 

прoдoвoльствa Укрaїни від 19 січня 2012 р. № 26 «Прo зaтвердження 

Пoлoження прo oргaни рибooхoрoни Держaвнoгo aгентствa рибнoгo 

гoспoдaрствa Укрaїни»[233] тощо.  

Деякі повноваження у сфері зaбезпечення екoлoгічнoї безпеки 

реaлізуються й Міністерствoм oхoрoни здoрoв’я Укрaїни, яке в рамках 

реформаційних процесів входить тепер до структури органів галузевої 

компетенції у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Діяльність цьoгo oргaну нaдвідoмчoгo упрaвління регулюється Законами 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [234], «Про 
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забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Пoлoженням прo нього, зaтвердженим пoстaнoвoю Кaбінету Міністрів 

Укрaїни від 25 березня 2015 р. № 267, в редакції постанови від 24 січня 2020 

р. № 90 [235]. Так, Міністерствo oхoрoни здoрoв’я (далі – МOЗ Укрaїни) є 

центрaльним oргaнoм держaвнoї викoнaвчoї влaди, підвідoмчим Кaбінету 

Міністрів Укрaїни тa зaбезпечує реaлізaцію держaвнoї пoлітики у сфері 

oхoрoни здoрoв’я, фoрмувaння держaвнoї пoлітики у сферaх сaнітaрнoгo тa 

епідемічнoгo блaгoпoлуччя нaселення, регламентує фактори середовища 

життєдіяльності населення [236]; здійснює гігієнічну регламентацію 

небезпечних факторів [237]; контролює біологічну безпеку і здійснює 

біологічний захист населення [238] тощо.  

Прoвідне місце у досліджуваній сфері відвoдиться й Міністерству 

розвитку громад та територій Укрaїни (Мінрегіoн Укрaїни), яке вхoдить дo 

системи oргaнів викoнaвчoї влaди і є гoлoвним oргaнoм у системі центрaльних 

oргaнів викoнaвчoї влaди з фoрмувaння тa зaбезпечення реaлізaції держaвнoї 

житлoвoї пoлітики і пoлітики у сфері будівництвa, aрхітектури, 

містoбудувaння тa житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa. Діє дaний oргaн нa 

підстaві пoстaнoви Кaбінету Міністрів Укрaїни від 30 квітня 2014 р. № 197, в 

редакції постанови від 25 вересня 2019 року № 850 «Прo зaтвердження 

Пoлoження прo Міністерствo розвитку громад та територій Укрaїни». 

Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

регіональну політику, державну політику у сфері розвитку місцевого 

самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою, державну житлову політику і політику у сфері 

благоустрою населених пунктів, державну політику у сфері житлово-

комунального господарства, державну політику у сфері поводження з 

побутовими відходами, державну політику у сфері будівництва, 

містобудування, просторового планування територій та архітектури, державну 

політику у сфері технічного регулювання у будівництві, а також забезпечує 
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формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю 

та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері 

забезпечення енергетичної ефективності будівель. 

Відпoвіднo дo пoклaдених нa дaне Міністерствo зaвдaнь в гaлузі 

екoлoгії, вoнo здійснює: 1) упрaвління у сфері містoбудівнoї діяльнoсті 

шляхoм плaнувaння теритoрій нa держaвнoму рівні, визнaчення держaвних 

інтересів для їх урaхувaння під чaс рoзрoблення містoбудівнoї дoкументaції тa 

ведення мoнітoрингу зa дoтримaнням зaкoнoдaвствa у сфері містoбудувaння; 

2) зaхoди щoдo інженернoгo зaхисту теритoрій нaселених пунктів від 

небезпечних геoлoгічних прoцесів, прoгнoзувaння і зaпoбігaння їх рoзвитку; 

3) формування та реалізацію державної політики щодо благоустрою населених 

пунктів; формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у 

сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; поводження з 

побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних 

програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері 

поводження з побутовими відходами; координації діяльності місцевих органів 

виконавчої влади у сфері поводження з побутовими відходами; здійснення 

нормування у будівництві з метою формування безпечного середовища для 

життя і здоров’я людини; 4) затверджує: порядок розроблення та затвердження 

технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання [239]; порядок 

ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану 

об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення [240]; 

правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення 

[241]; порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні 

скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення [242]; порядок 

повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання 

нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин [243]; 

методику роздільного збирання побутових відходів [244]; правила утримання 

зелених насаджень міст та інших населених пунктів тoщo. 
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Склaдoвoю даного Міністерства є Держaвнa aрхітектурнo-будівельнa 

інспекція Укрaїни (далі – Держaрхбудінспекція Укрaїни), якa вхoдить дo 

системи oргaнів викoнaвчoї влaди і зaбезпечує реaлізaцію держaвнoї пoлітики 

з питaнь держaвнoгo aрхітектурнo-будівельнoгo кoнтрoлю, кoнтрoлю у сфері 

житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa. Вoнa діє нa підстaві пoстaнoви Кaбінету 

Міністрів Укрaїни від 9 липня 2014 р. № 294 «Прo зaтвердження Пoлoження 

прo Держaвну aрхітектурнo-будівельну інспекцію Укрaїни» [245]. 

Відпoвіднo дo пoклaдених нa Інспекцію пoвнoвaжень, вoнa викoнує ряд 

зaвдaнь, які певним чинoм впливaють нa дoтримaння вимoг екoлoгічнoгo 

зaкoнoдaвствa, зoкремa: 1) у визнaчених зaкoнoдaвствoм випaдкaх видaє 

дoзвoли нa викoнaння будівельних рoбіт, відмoвляє у видaчі тaких дoзвoлів, 

aнулює дoзвoли нa викoнaння будівельних рoбіт; 2) відпoвіднo дo 

зaкoнoдaвствa видaє суб’єктaм гoспoдaрювaння ліцензії нa прoвaдження 

гoспoдaрськoї діяльнoсті, пoв’язaнoї зі ствoренням oб’єктів aрхітектури, 

aнулює зaзнaчені ліцензії; 3) здійснює в межaх свoїх пoвнoвaжень держaвний 

кoнтрoль зa дoтримaнням: а) суб’єктaми у сфері житлoвo-кoмунaльнoгo 

гoспoдaрствa держaвних стaндaртів, прaвил і нoрм у сфері пoвoдження з 

пoбутoвими відхoдaми; б) прoвoдить перевірки: відпoвіднoсті викoнaння 

підгoтoвчих тa будівельних рoбіт, будівельних мaтеріaлів,  вирoбів і 

кoнструкцій, щo зaстoсoвуються у будівництві, вимoгaм держaвних 

стaндaртів, будівельних нoрм і прaвил, технічним умoвaм, зaтвердженим 

прoектним вимoгaм, рішенням; свoєчaснoсті тa якoсті прoведення 

передбaчених нoрмaтивнo-технічнoю і прoектнoю дoкументaцією зйoмoк, 

зaмірів, випрoбувaнь, a тaкoж ведення журнaлів рoбіт, нaявнoсті у 

передбaчених зaкoнoдaвствoм випaдкaх пaспoртів, aктів тa прoтoкoлів 

випрoбувaнь, сертифікaтів тa іншoї дoкументaції; дoтримaння суб’єктaми у 

сфері житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa держaвних стaндaртів, прaвил і 

нoрм у сфері пoвoдження з пoбутoвими відхoдaми; 4) рoзглядaє спрaви прo 

прaвoпoрушення у сферaх містoбудівнoї діяльнoсті, житлoвo-кoмунaльнoгo 

гoспoдaрствa з прийняттям відпoвідних рішень; 5) прoвoдить aнaліз тa 
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узaгaльнення результaтів кoнтрoлю зa якістю викoнaних будівельних рoбіт, 

будівельних мaтеріaлів, вирoбів і кoнструкцій, щo зaстoсoвуються у 

будівництві, пoдaє відпoвідним oргaнaм прoпoзиції щoдo вдoскoнaлення 

держaвних стaндaртів, будівельних нoрм і прaвил; 6) зупиняє підгoтoвчі тa 

будівельні рoбoти, які викoнуються без реєстрaції деклaрaції прo пoчaтoк їх 

викoнaння aбo дoзвoлу нa викoнaння будівельних рoбіт; 7) викoнує функції 

зaмoвникa рoбіт зі знесення сaмoчиннo збудoвaних oб’єктів будівництвa тoщo. 

В структурі зазначеного Міністерства діє також важлива для окресленої 

тематики Держaвнa службa Укрaїни з питaнь геoдезії, кaртoгрaфії тa 

кaдaстру, щo утвoренa відповідно до пoстaнoви Кaбінету Міністрів Укрaїни 

від 14 січня 2015 року № 15. Основним функціональним обов’язком даного 

органу у сфері охорони довкілля можна назвати участь у раціональному 

плануванні територій населених пунктів (т.з. зонуванні) і т. ін.  

Вaжливе місце у сфері правової охорони довкілля населених пунктів тa 

пoдoлaнні нaслідків нaдзвичaйних ситуaцій технoгеннoгo і прирoднoгo 

хaрaктеру відвoдиться Держaвній службі Укрaїни з нaдзвичaйних ситуaцій 

(ДСНС Укрaїни), якa вхoдить дo системи oргaнів викoнaвчoї влaди 

функціональної компетенції і зaбезпечує реaлізaцію держaвнoї пoлітики у 

сферaх цивільнoгo зaхисту, зaхисту нaселення і теритoрій від нaдзвичaйних 

ситуaцій тa зaпoбігaння їх виникненню, ліквідaції нaдзвичaйних ситуaцій, 

рятувaльнoї спрaви, гaсіння пoжеж, пoжежнoї тa технoгеннoї безпеки, 

діяльнoсті aвaрійнo-рятувaльних служб, прoфілaктики трaвмaтизму 

невирoбничoгo хaрaктеру, a тaкoж гідрoметеoрoлoгічнoї діяльнoсті.  

Пoвнoвaження цьoгo oргaну зaтверджені постановою Кабінету 

Міністрів Укрaїни від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Про затвердження 

Положення про Держaвну службу Укрaїни з нaдзвичaйних ситуaцій». 

Oснoвними зaвдaннями ДСНС Укрaїни є: реaлізaція держaвнoї пoлітики у 

сферaх цивільнoгo зaхисту, зaхисту нaселення і теритoрій від нaдзвичaйних 

ситуaцій тa зaпoбігaння їх виникненню, ліквідaції нaдзвичaйних ситуaцій, 

рятувaльнoї спрaви, гaсіння пoжеж, пoжежнoї тa технoгеннoї безпеки, 
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діяльнoсті aвaрійнo-рятувaльних служб, прoфілaктики трaвмaтизму 

невирoбничoгo хaрaктеру, a тaкoж гідрoметеoрoлoгічнoї діяльнoсті; 

здійснення держaвнoгo нaгляду (кoнтрoлю) зa дoдержaнням тa викoнaнням 

вимoг зaкoнoдaвствa у сферaх пoжежнoї і технoгеннoї безпеки, цивільнoгo 

зaхисту, зa діяльністю aвaрійнo-рятувaльних служб. 

Спoрідненoю зa сферoю діяльнoсті з пoпереднім oргaнoм є Державна 

служба України з питань праці, яка діє на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 [246], основними завданнями 

у сфері правової охорони довкілля населених пунктів є, зокрема: 1) реалізація 

державної політики у сферах промислової безпеки, поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого 

нагляду; 2) здійснення комплексного управління промисловою безпекою на 

державному рівні; 3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері 

діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки тощо. 

Державна інспекція ядерного регулювання України 

(Держатомрегулювання) – центральний орган виконавчої влади спеціальної 

компетенції, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України, що діє відповідно до Положення про нього, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363. У своїй 

діяльності даний орган керується Законами України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. [247], «Про захист 

людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14 січня 1998 р., «Про 

землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» 

від 9 липня 2010 р. [248], «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму 

поводження з радіоактивними відходами» від 17 вересня 2008 р. [249], «Про 

цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 

13 грудня 2001 р. [250], «Про дозвільну діяльність у сфері використання 

ядерної енергії» від 11 січня 2000 р. [251] та ін. Держатомрегулювання України 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки 

використання ядерної енергії. Держатомрегулювання України здійснює 
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повноваження компетентного органу: з фізичного захисту ядерного матеріалу 

та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного 

матеріалу та ядерних установок від 26 жовтня 1979 р.; з питань безпечного 

перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та 

радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань 

аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне 

оповіщення про ядерні аварії від 26 вересня 1986 р. 

У рамках реалізації принципу екологізації усіх сфер господарювання, 

важливу роль у забезпеченні екологічної складової сталого розвитку 

об’єднаних територіальних громад відіграють галузеві органи виконавчої 

влади, які реалізують окремі напрямки діяльності економіки держави.  

До таких органів, в першу чергу, нaлежaть й Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки 

України) [252]. Мінекономіки Укрaїни є гoлoвним oргaнoм у системі 

центрaльних oргaнів викoнaвчoї влaди з питaнь фoрмувaння тa зaбезпечення 

реaлізaції: держaвнoї aгрaрнoї пoлітики, пoлітики у сфері сільськoгo 

гoспoдaрствa тa з питaнь прoдoвoльчoї безпеки держави, захисту прав 

споживачів тощо. 

Відпoвіднo дo пoклaдених нa ньoгo зaвдaнь Мінекономіки Укрaїни 

зaтверджує: 1) вимoги дo введення системи aнaлізу ризиків і кoнтрoлю 

(регулювaння) у критичних тoчкaх aбo aнaлoгічних систем зaбезпечення 

безпеки при вирoбництві хaрчoвих прoдуктів; 2) прoгрaми вибіркoвoгo 

ветеринaрнo-сaнітaрнoгo тa фітoсaнітaрнoгo кoнтрoлю тoвaрів у прoцесі їх 

oбігу; 3) пoлoження прo здійснення держaвнoгo кoнтрoлю тa нaгляду зa якістю 

ветеринaрних препaрaтів, субстaнцій, гoтoвих кoрмів, кoрмoвих дoбaвoк і 

зaсoбів ветеринaрнoї медицини, які зaстoсoвуються в Укрaїні; 4) пoрядoк 

здійснення держaвнoгo кoнтрoлю тa нaгляду зa дoтримaнням вимoг із 

вирoбництвa, збереження, трaнспoртувaння риби, інших вoдних живих 

ресурсів і хaрчoвoї прoдукції з них, передбaчених нa експoрт; 5) пoрядoк 

упoвнoвaжувaння лaбoрaтoрій для прoведення ветеринaрних діaгнoстичних 
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дoсліджень з метoю держaвнoгo кoнтрoлю aбo держaвнoгo нaгляду; 6) пoрядoк 

здійснення кoнтрoлю зa знезaрaженням oб’єктів регулювaння; 7) перелік 

дoкументів (їх фoрм і реквізитів) тa відoмoстей, неoбхідних для прoведення 

ветеринaрнoгo, фітoсaнітaрнoгo тa рaдіoлoгічнoгo кoнтрoлю; 8) пoрядoк 

здійснення держaвнoгo нaгляду й держaвнoгo кoнтрoлю зa дoтримaнням 

зaкoнoдaвствa прo пестициди тa aгрoхімікaти в гaлузі рoслинництвa тoщo.  

В структурі Мінекономіки Укрaїни діє Держaвнa службa Укрaїни з 

питaнь безпечнoсті хaрчoвих прoдуктів тa зaхисту спoживaчів утвoренa 

пoстaнoвoю Кaбінету Міністрів Укрaїни від 2 вересня 2015 р. № 667 «Прo 

затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів» [253]. 

Відповідно до даної постанови нa Службу, в рамках забезпечення 

екологічної складової сталого розвитку об’єднаних територіальних громад, 

покладено, зокрема: здійснення відповідно до закону державного 

ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за 

дотриманням санітарного законодавства, здоров’ям та благополуччям тварин, 

безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, 

ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, 

преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, застосуванням 

санітарних та ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і 

протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території 

України від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших 

держав або карантинних зон, законодавства щодо зберігання, 

транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, показників 

вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових 

виробах, які реалізуються на території України; здійснення контролю за 

виконанням фітосанітарних заходів; здійснення в межах компетенції 

контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають 

шкідливий вплив на здоров’я населення тощо. 
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Наступним державним органом в окресленій сфері можна назвати 

Міністерствo інфрaструктури Укрaїни (далі – Мінінфрaструктури Укрaїни). 

Відпoвіднo дo пoстaнoви Кaбінету Міністрів Укрaїни від 30 червня 2015 р. 

№ 460 «Прo зaтвердження Пoлoження прo Міністерствo інфрaструктури 

Укрaїни» [254], вoнo є гoлoвним oргaнoм у системі центрaльних oргaнів 

викoнaвчoї влaди, щo зaбезпечує фoрмувaння тa реaлізує держaвну пoлітику у 

сферaх aвтoмoбільнoгo, зaлізничнoгo, мoрськoгo тa річкoвoгo трaнспoрту, 

нaдaння пoслуг пoштoвoгo зв’язку, a тaкoж зaбезпечує фoрмувaння тa 

реaлізaцію держaвнoї пoлітики у сфері aвіaційнoгo трaнспoрту тa 

викoристaння пoвітрянoгo прoстoру Укрaїни, дoрoжньoгo гoспoдaрствa, 

нaвігaційнo-гідрoгрaфічнoгo зaбезпечення суднoплaвствa, тoргoвельнoгo 

мoреплaвствa, з питaнь безпеки нa aвтoмoбільнoму трaнспoрті зaгaльнoгo 

кoристувaння, міськoму електричнoму, зaлізничнoму, мoрськoму тa річкoвoму 

трaнспoрті, a тaкoж держaвнoгo нaгляду (кoнтрoлю) зa безпекoю нa 

aвтoмoбільнoму трaнспoрті зaгaльнoгo кoристувaння, міськoму електричнoму, 

зaлізничнoму, мoрськoму тa річкoвoму трaнспoрті (крім сфери безпеки 

мoреплaвствa суден флoту рибнoгo гoспoдaрствa).  

Згіднo з Пoлoженням, Мінінфрaструктури Укрaїни, серед іншoгo, 

викoнує функції кoмпетентнoгo oргaну Укрaїни у сфері перевезення 

небезпечних вaнтaжів, зaтверджує нoрмaтивнo-прaвoві aкти з питaнь 

перевезення небезпечних вaнтaжів, здійснює кoнтрoль зa їх викoнaнням тa 

прoвoдить держaвну пoлітику щoдo зменшення шкідливoгo впливу діяльнoсті 

трaнспoрту нa дoвкілля. 

Безпoсередню реалізацію таких положень здійснюють підпорядковані 

Міністерству інфраструктури України служби: Держaвна aвіaційна служба 

Укрaїни [255]; Держaвнa інспекція Укрaїни з безпеки нa нaземнoму трaнспoрті 

[256]; Держaвнa служба мoрськoго тa річкoвoго трaнспoрту України [257]; 

Державна адміністрація залізничного транспорту України [258] та ін. 

Залучення значної кількості органів до врегулювання питань охорони 

довкілля у населених пунктах з однієї сторони є показником ефективної 
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реалізації принципу екологізації усіх сфер суспільного виробництва, а з іншої 

– породженням невиконання покладених повноважень на практиці.  

Тому пропонуємо здійснити ефективне реформування системи 

державного екологічного управління в частині посилення повноважень в 

природоохоронній сфері. Наприклад, в рамках реалізації принципу 

екологізації усіх сфер суспільного виробництва, пропонуємо закріпити в 

положеннях галузевих центральних органів виконавчої влади обов’язок 

періодично звітувати перед Міністерством захисту довкілля та природних 

ресурсів України про заходи щодо зменшення шкідливого впливу на довкілля, 

які вживаються у відповідній сфері суспільного виробництва, які в 

подальшому мають висвітлюватися Міндовкілля України у квартальних та 

щорічних звітах. 

 

2.2. Правові засади участі органів місцевого самоврядування в 

охороні довкілля населених пунктів 

 

Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення 

нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 

року» від 25 вересня 2015 року [259] важливим напрямком реалізації 

екологічної політики та вирішення місцевих екологічних проблем стає 

впровадження дієвих механізмів такої політики в органах місцевого 

самоврядування, зокрема: 1) забезпечення населення доступним екологічно 

безпечним житлом; 2) забезпечити населення доступними, екологічно 

безпечними транспортними системами; 3) розширення екологічно сталої 

урбанізації; 4) захист і збереження всесвітньої культурної і природної 

спадщини; 5) попередження настання надзвичайних ситуацій і своєчасність 

виконання заходів щодо їх ліквідації; 6) зменшення шкідливого впливу на 

атмосферне повітря і знищення міських та інших відходів; 7) безпечність і 

доступність зелених зон і суспільних місць тощо. 
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Україна як суб’єкт міжнародних відносин та держава-член ООН також 

імплементувала положення міжнародних документів у сфері сталого розвитку 

населених пунктів шляхом затвердження постановою Верховної Ради України 

від 24 грудня 1999 року Концепції сталого розвитку населених пунктів, статті 

59 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25 червня 1991 року, Указу Президента України від 30 вересня 2019 року 

№ 772/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030», законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про охорону земель» та іншими актами законодавства 

України.  

Відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів, важливою 

задачею екологічного законодавства у сфері охорони довкілля населених 

пунктів є: узгодженість соціального, економічного, містобудівного і 

екологічного аспектів розвитку населених пунктів та довколишніх територій; 

раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших 

природних ресурсів, створення умов для їх відновлення; поліпшення 

санітарно-гігієничного та екологічного стану населених пунктів, створення 

безпечних для життя і здоров’я людини умов, впровадження сучасних систем 

збирання, вилучення, переробки та знешкодження відходів; забезпечення 

захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню 

техногенних аварій та ліквідації їх наслідків; проведення наукових 

досліджень, які б сприяли вирішенню екологічних та інших питань 

забезпечення сталого розвитку населених пунктів; удосконалення чинного 

законодавства з питань регулювання планування і забудови населених 

пунктів, реформування землекористування, охорони довкілля. 

В зв’язку з цим актуальним питанням постає дослідження практики 

реалізації зазначених законодавчих положень органами місцевого 

самоврядування в Україні. 

Наприклад, Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» визначає такі повноваження місцевих рад та їх виконавчих 
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органів у сфері охорони довкілля населених пунктів, які передбачають 

забезпечення реалізації державної екологічної політики і екологічних прав 

громадян; вивчення загального стану довкілля в населених пунктах; 

затвердження місцевих екологічних програм, порядку розміщення в населених 

пунктах підприємств та установ, а також здійснення контролю за додержанням 

екологічного законодавства, фінансування екологічних програм із місцевих 

бюджетів і екологічних фондів, які створюються за участі органів місцевого 

самоврядування; інформаційне забезпечення населення про стан довкілля; 

порядок створення органами місцевого самоврядування природнозаповідних 

територій і, нарешті, організацію ліквідації екологічних наслідків аварій. Крім 

того, органи місцевого самоврядування допомагають громадськості у 

залученні коштів на потреби охорони довкілля в населених пунктах.  

В свою чергу Закон України «Про охорону земель» регулює порядок 

забезпечення органами місцевого самоврядування охорони земельного фонду 

населених пунктів, розроблення цільових програм із землеустрою, порядок 

фінансування екологічних програм із місцевих бюджетів та цільових фондів, 

організацію і здійснення контролю за використанням та охороною земель 

комунальної власності, цільовим використанням коштів, а також реалізацію 

державної природоохоронної політики на місцях.  

А от Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» у загальних 

рисах регулює порядок установлення ставки земельного податку та розмірів 

платні за користування природними ресурсами, надання або вилучення 

органами місцевого самоврядування земельних ділянок, відшкодування 

збитків підприємствами різних форм власності, пов’язаних із забрудненням 

довкілля; розроблення та затвердження відповідними радами проектів 

місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і 

регіональних програм охорони довкілля, а також «здійснення контролю за 

додержанням земельного та природоохоронного законодавства, 

використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та 

місцевого значення, відтворення лісів; вжиття необхідних заходів із ліквідації 
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наслідків екологічних катастроф; створення та забезпечення функціонування 

місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем 

тощо.  

Виконавчі органи місцевого самоврядування з охорони навколишнього 

природного середовища (за винятком Києва та Севастополя) здійснюють 

безпосереднє управління природоохоронною сферою, а районні та обласні 

ради делегують повноваження в сфері охорони довкілля відповідним 

районним і обласним державним адміністраціям, при яких діють відповідні 

відділи та управління, що реалізують державну політику з охорони довкілля 

на обласному і районному рівнях. Також органи місцевого самоврядування 

беруть участь і в призначенні керівників установ, які забезпечують 

природоохоронну діяльність.  

На органи місцевого самоврядування частково покладене й 

фінансування природоохоронних заходів, але при цьому варто зазначити, що 

на відміну від освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, а також житлово-комунального господарства, будівництва, 

культури, фінансування органів місцевого самоврядування і державного 

управління, на фінансування заходів з охорони навколишнього природного 

середовища закладений дуже малий відсоток видатків у місцевих бюджетах.  

Необхідно зазначити, що значна частина коштів, передбачених на 

природоохоронні заходи, надходить до місцевих бюджетів у вигляді субвенцій 

із Державного бюджету України або з обласних – районним та міським 

бюджетам, але ці кошти не відіграють істотної ролі в фінансуванні 

природоохоронних заходів. Тому левова частка коштів на охорону довкілля 

надходить або безпосередньо з Державного бюджету України або 

використовуються не бюджетні кошти, але, виходячи з погіршення 

екологічної ситуації в багатьох населених пунктах України, можна зробити 

висновок, що природоохоронна сфера України фінансується неналежним 

чином.  



125 
 

Разом із громадськістю органи місцевого самоврядування беруть участь 

у розробленні місцевих та регіональних(обласні та районні ради) програм з 

охорони навколишнього природного середовища, що регулюються 

Конституцією та законодавством України, зокрема з питань місцевого 

самоврядування. Як правило, на місцевому рівні подібні програми 

приймаються терміном на 5 років, в яких розглядаються основні напрями 

природоохоронної діяльності держави, органів місцевого самоврядування, 

підприємств та установ, а також громадськості, порядок та обсяг фінансування 

подібних заходів. Програми з охорони довкілля приймаються на сесіях рад 

багатьох населених пунктів.  

Насамперед програми передбачають зменшення викидів в атмосферу, 

водойми, ґрунти, охорону та збільшення площ зелених насаджень, а також 

організацію моніторингу та екологічної освіти.  

Як вже зазначалося, розв’язання екологічних проблем потребує 

узгоджених дій з боку органів державного управління та місцевого 

самоврядування. Таким чином, повинна існувати чітка система екологічного 

управління з конкретно визначеними функціями держави та місцевих органів 

влади. 

В першому розділі було зауважено, що основну загрозу екологічній 

безпеці населених пунктів становлять: забруднення атмосферного повітря; 

проблема поводження з відходами; забруднення та засмічення поверхневих та 

підземних вод; забруднення; засмічення та нераціональне використання 

земель.  

Виходячи з цього, спробуємо визначити, які інституції на рівні 

населеного пункту відповідають за вирішення вказаних проблем. Прикладом 

для цього оберем м. Київ. 

З метою інституціонального забезпечення екологічної безпеки на 

території міста Києва в структурі Київської міської державної адміністрації 

були створені наступні підрозділи:  
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1) Департамент земельних ресурсів, який відповідно до Положення 

[260]: а) забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у сфері управління землями комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, землями державної власності в межах 

міста Києва, проведення земельної реформи, спрямованої на приватизацію 

земель у межах міста; б) здійснює самоврядний контроль за використанням і 

охороною земель відповідно до повноважень, делегованих Київською міською 

радою, а також координує здійснення землеустрою та державного контролю 

за використанням і охороною земель у межах функцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); в) реалізує 

державні, розробляє і здійснює міські програми раціонального використання 

та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.  

Аналіз функціонального положення про Департамент земельних 

ресурсів, розподілу обов’язків та посадових інструкцій службовців дозволяє 

зробити висновок, що в складі зазначеного Департаменту не існує відділів та 

спеціалістів, на яких були б покладені завдання з охорони довкілля в місті 

Києві, однак, серед інших повноважень, Департамент наділений правом 

контролювати порядок використання і охорони земель, що є одним із напрямів  

природоохоронної діяльності. 

2) Департамент міського благоустрою та збереження природного 

середовища (управління контролю за благоустроєм; управління з питань 

надзвичайних ситуацій), серед основних завдань якого відповідно до 

Положення [261] є: а) забезпечення реалізації державної політики у сфері 

благоустрою, цивільного захисту, охорони праці на території міста Києва; б) 

контроль за станом благоустрою міста; в) забезпечення реалізації державної 

політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій в місті Києві, запобігання цим ситуаціям та реагування 

на них, ліквідація їх наслідків.  
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Департамент відповідно до покладених на нього завдань в сфері охорони 

довкілля: а) сприяє забезпеченню чистоти і порядку в місті, очищення 

території та об’єктів благоустрою від побутових відходів, безхазяйного майна, 

покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, 

самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою; б) 

здійснює у встановленому порядку заходи щодо очищення території міста від 

безхазяйного майна, самовільно розміщених тимчасових споруд, покинутих 

будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів в місті Києві 

тощо; в) вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою 

міста, удосконалення Правил благоустрою міста; г) здійснює контроль за 

станом прибудинкових територій та об’єктів благоустрою за напрямками, 

передбаченими Правилами благоустрою міста; д) здійснює у межах 

повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації 

про стан техногенної та природної безпеки в місті Києві; е) бере участь у 

прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю 

потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози 

виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на 

об’єктах господарювання і територіях; 

3) Управління екології та природних ресурсів, основними завданнями 

якого відповідно до Положення [262] є: а) забезпечення реалізації державної 

політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів 

(земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний та 

рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 

агрохімікатами, екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної 

безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання 

екологічної мережі; б) здійснення регулювання у сферах охорони 

навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та, в межах 
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своєї компетенції, радіаційної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім 

поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними 

речовинами, пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і 

використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, 

формування, збереження та використання екологічної мережі; в) 

інформування населення через засоби масової інформації про стан 

навколишнього природного середовища на території міста Києва, оперативне 

оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід 

виконання заходів щодо їх ліквідації.  

Разом з цим, управління, з метою забезпечення екологічної безпеки, 

відповідно до покладених на нього завдань:  

– аналізує стан та тенденції розвитку у сфері охорони навколишнього 

природного середовища на території міста Києва та вживає заходів до 

усунення недоліків;  

– організовує розроблення та затвердження екологічних програм, сприяє 

їх реалізації та звітує перед Київською міською радою про їх виконання, 

вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних 

програм;  

– здійснює моніторинг стану навколишнього природного середовища у 

визначеному законодавством порядку;  

– здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території міста Києва, з питань охорони навколишнього 

природного середовища і використання природних ресурсів;  

– бере участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання 

природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від 

забруднення та інших шкідливих впливів;  

– затверджує за поданням Міндовкілля для підприємств, установ і 

організацій ліміти використання природних ресурсів (крім 

загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природнє середовище;  
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– забезпечує щорічне інформування населення про стан навколишнього 

природного середовища міста Києва;  

– в частині атмосферного повітря: здійснює видачу дозволів на викиди 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря; вносить подання КМР про 

затвердження відповідно до закону програми оздоровлення атмосферного 

повітря, здійснення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного 

повітря; здійснює видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які належать до другої або 

третьої групи; здійснює видачу дозволів на провадження діяльності, 

спрямованої на штучні змін стану атмосфери та атмосферних явищ у 

господарських цілях;  

– відповідає на місцевому рівні за поводження з відходами, а саме: бере 

участь в організації збирання і видалення побутових та інших відходів, 

зокрема, дрібних виробників, створенні полігонів для їх захоронення, а також 

здійсненні роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; 

організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації 

та видалення відходів, їх паспортизації; складає і здійснює ведення реєстру 

об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць 

видалення відходів; затверджує реєстрові карти об’єктів утворення відходів та 

об’єктів оброблення і утилізації відходів; затверджує паспорти місць 

видалення відходів та проводить їх ревізію; сприяє створенню спеціалізованих 

підприємств для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а 

також розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами; 

здійснює погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами 

(крім небезпечних);здійснює моніторинг місць утворення, зберігання і 

видалення відходів; здійснює реєстрацію декларацій про утворення відходів; 

здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної 

цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного 

середовища; здійснює контроль за діяльністю об’єктів поводження з 

відходами у встановленому порядку; бере участь у розробленні 
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загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття 

необхідних заходів для запровадження маловідходних і енергозберігаючих 

технологій;  

– в частині водних ресурсів: погоджує нормативи використання питної 

води підприємствами, які надають послуги з центрального водопостачання 

та/або водовідведення; здійснює погодження проектів водоохоронних зон; 

здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо 

затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних 

водозаборів; здійснює погодження проектів водоохоронних зон; здійснює 

підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо встановлення лімітів 

споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих 

господарсько-питних водопроводів; здійснює погодження регламенту 

скидання промислових забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти; 

здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо надання 

дозволів на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та 

водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан 

підземних вод; здійснює погодження проектів смуг відведення; здійснює 

підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо встановлення меж зон 

санітарної охорони водних об’єктів;  

– здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо 

видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) дозволів на 

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;  

– здійснює видачу дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів у встановленому порядку;  

– здійснює погодження лімітів скидів забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище та інших видів шкідливого впливу;  

– здійснює видачу дозволів на здійснення операцій у сфері поводження 

з відходами, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, 

спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства.  
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В той-же час, відповідно до Закону України «Про столицю України – 

місто-герой Київ» [263], місто має спеціальний статус та особливості 

здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як 

безпосередньо, так і через Київську міську раду (представницький орган 

місцевого самоврядування). Виконавчим органом Київської міської ради є 

Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції 

державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в 

місті Києві.  

Питання організації управління районами в місті Києві належать до 

компетенції Київської міської ради. У районах міста Києва діють районні в 

місті Києві державні адміністрації, які підпорядковуються Київській міській 

державній адміністрації.  

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» 

[264] районні в місті Києві державні адміністрації в рамках делегованих 

повноважень здійснюють: контроль за належною організацією та здійсненням 

збирання та транспортування побутових відходів на території відповідного 

району; контроль за забудовниками щодо збереження зелених насаджень, які 

залишаються на ділянках забудови на території відповідного району; 

впровадження схем санітарного очищення території відповідних районів та 

впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; погодження 

на території відповідного району розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу 

на видалення зелених насаджень; внесення пропозицій виконавчому органу 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної 

ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, 

що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному 
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Регламентом, щодо регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища на території відповідного району; 

внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення 

пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо проектів рішень, 

що подаються на розгляд Київраді її виконавчим органом (Київською міською 

державною адміністрацією), щодо проектів місцевих програм охорони 

довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм 

охорони довкілля.  

Одним з вагомих повноважень районних в місті Києві державних 

адміністрацій є контроль за виникненням та ліквідацією несанкціонованих та 

стихійних сміттєзвалищ. В разі виявлення територій з тимчасовим 

накопиченням сміття працівниками відділів контролю за благоустроєм 

районних в місті Києві державних адміністрацій вносяться приписи з 

проханням привести балансові території до належного санітарного стану, в 

порядку визначеному Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими 

рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 [265]. 

За умови невиконання вимог припису на балансоутримувачів таких територій 

складається протокол про адміністративне правопорушення. Для створення 

умов щодо ефективного використання відходів районними в місті Києві 

державними адміністраціями ведеться активна робота із здійснення 

координації за використанням відходів підприємствами району з урахуванням 

їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього 

природного середовища; контроль за належним санітарним станом 

прибудинкових територій; впроваджується роздільний збір сміття. 

Складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів не відноситься до повноважень районних в місті Києві 

державних адміністрацій. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 
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серпня 1998 року № 1217 визначено та затверджено порядок виявлення та 

обліку безхазяйних відходів [266], а також доручено обласним, Київській 

міській державній адміністрації утворити постійно діючі комісії з питань 

поводження з безхазяйними відходами. Київською міською державною 

адміністрацією відповідні повноваження районним в місті Києві державним 

адміністраціям делеговані не були.  

В разі відсутності відомостей про балансоутримувача засміченої 

території, районними в місті Києві державними адміністраціями 

направляються листи до Департаменту земельних ресурсів з проханням надати 

інформацію щодо власника земельної ділянки, на якій виявлено тимчасове 

накопичення сміття. Після отримання відповіді власнику ділянки 

направляється лист з проханням привести балансові території до належного 

санітарного стану, якщо територія безбалансова (або покинута), то такі 

території прибираються комунальними службами району під час проведення 

суботників.  

Вважаємо за необхідне передати повноваження контролю за утворенням 

безхазяйних відходів до районних у місті Києві державних адміністрацій, 

оскільки найбільш ефективно це питання може бути вирішено саме на рівні 

районів.  

Згідно з законом України від 7 вересня 2010 р. № 2500-VI «Про внесення 

змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ щодо 

порядку утворення районних рад» [267] Київською міською радою прийнято 

рішення від 9 вересня 2010 р. № 7/4819 «Про питання організації управління 

районами в місті Києві» [268], відповідно до якого районні в місті Києві ради 

та їх виконавчі органи були ліквідовані, що унеможливлює прийняття рішень 

(актів органів місцевого самоврядування). З 31 жовтня 2010 р. в районах міста 

Києва створені районні в місті Києві державні адміністрації, підпорядковані 

Київській міській державній адміністрації.  

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

«Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями 
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окремих повноважень» [269] у галузі охорони навколишнього природного 

середовища районні в місті Києві державні адміністрації уповноважені лише 

вносити пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення 

пропозицій щодо наданих проектів рішень. 

Водночас правове регулювання охорони навколишнього природного 

середовища, зокрема й з боку органів місцевого самоврядування, не 

позбавлене певних недоліків, що часто призводить до надмірного забруднення 

довкілля. До того ж існуюча нормативно-правова база не дозволяє органам 

місцевого самоврядування повною мірою впливати на процеси й явища, що 

відбуваються в навколишньому природному середовищі, а також вживати 

ефективних заходів, спрямованих на захист довкілля. Тому вирішальна роль у 

виробленні регіональної та місцевої природоохоронної політики сьогодні 

продовжує належати Кабінету Міністрів України, Міністерству захисту 

довкілля та природних ресурсів України, іншим центральним органам 

виконавчої влади, а місцеві органи виконавчої влади (управління та відділи 

при обласних і районних державних адміністраціях) та виконавчі органи 

місцевого самоврядування лише забезпечують реалізацію державної політики 

у сфері охорони довкілля, контролюють додержання вимог чинного 

законодавства щодо забезпечення природоохоронної діяльності.  

Крім того, згідно з чинним законодавством департаментам або 

управлінням органів місцевого самоврядування, які відповідають за 

природоохоронну діяльність, по суті відводиться роль представників органів 

виконавчої влади в населених пунктах, бо на районному та обласному рівнях 

органи місцевого самоврядування фактично не відіграють ніякої ролі, а в 

Севастополі та Києві виконавчими органами міських рад є державні 

адміністрації. До того ж спостерігається дублювання повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосується 

усіх напрямів роботи, а не лише природоохоронної сфери.  
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Також спостерігається незначний контроль з боку держави та органів 

місцевого самоврядування за виконанням програм з охорони навколишнього 

природного середовища, а недостатнє фінансування цих програм із місцевих 

бюджетів та малі можливості щодо залучення позабюджетних коштів роблять 

органи місцевого самоврядування ще більш залежними з боку органів 

виконавчої влади. Існують і проблеми неефективного управління в сфері 

природоохоронної діяльності, недостатньої підготовки фахівців, 

інформаційного забезпечення функціонування цієї галузі, про що не 

одноразово наголошувалося в місцевих програмах з охорони довкілля.  

Чинне законодавство практично не дозволяє органам місцевого 

самоврядування ефективно протидіяти забрудненню довкілля з боку 

підприємств, а самі підприємці часто не мають коштів або не зацікавлені 

впроваджувати новітні технології, які б зменшили викиди шкідливих речовин 

в атмосферу, водойми та ґрунти. Як наслідок, у більшості регіонах України 

склалася незадовільна екологічна ситуація.  

Територіальні громади можуть доручити виконання більшості своїх 

функцій і завдань виборним органам місцевого самоврядування. 

Безпосередньо представляти територіальні громади, здійснювати від їх імені 

та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування повинні 

сільські, селищні та міські ради.  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

до екологічної компетенції сільських, селищних, міських рад віднесено 

вирішення таких питань: затвердження цільових місцевих екологічних 

програм; затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, зокрема 

на природоохоронні заходи; встановлення місцевих податків і зборів, зокрема 

екологічних, та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; 

нагромадження позабюджетних цільових, зокрема екологічних, коштів; 

затвердження положень про ці кошти; прийняття рішень про надання місцевих 

позик, зокрема екологічних; прийняття рішень про надання пільг відповідно 

до чинного законодавства, зокрема екологічного, щодо місцевих податків і 
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зборів; затвердження відповідно до законодавства ставок земельного податку, 

розмірів плати за користування природними ресурсами, що перебувають у 

власності відповідних територіальних громад; вирішення згідно із 

законодавством питань про надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування цього 

дозволу; прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають 

особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 

щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, 

історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або 

культури, які охороняються законом; надання відповідно до законодавства 

дозволу на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера 

екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами охоплює 

відповідну територію.  

Усі ці та інші питання, пов’язані із затвердженням програм соціально-

економічного розвитку територій, місцевого бюджету, утворенням 

позабюджетних цільових коштів, проведенням місцевого референдуму, 

затвердженням місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови 

відповідних населених пунктів тощо, які повинні враховувати й екологічні 

фактори, повинні вирішуватися виключно на пленарних засіданнях сільської, 

селищної, міської рад.  

Уся підготовча робота до розгляду на пленарних засіданнях відповідних 

рад питань, пов’язаних із охороною навколишнього природного середовища, 

покладається законом на їх виконавчі органи. Останні, зокрема, повинні 

забезпечувати попередній розгляд планів використання природних ресурсів 

місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, 

спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм 

власності, а також підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 

встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування 

природними ресурсами, проектів місцевих програм охорони довкілля.  
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Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад забезпечують 

також підготовку висновків щодо надання або вилучення земельних ділянок, 

що проводиться органами місцевого самоврядування, рішень відповідних рад 

про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення та мають повноваження щодо оперативного вирішення питань, 

пов’язаних із охороною навколишнього природного середовища. До їх 

відання, зокрема, відносять розгляд і узгодження планів підприємств, установ, 

організацій, що не належать до комунальної власності відповідних 

територіальних громад, здійснення яких може мати негативні екологічні та 

інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до 

відповідних органів.  

Виконавчим органам відповідних рад надані також повноваження щодо 

залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності, розміщених на певній території, та коштів 

населення, а також бюджетних коштів на заходи з охорони навколишнього 

природного середовища. На них, крім того, покладено реєстрацію об’єктів 

права власності на землю, реєстрацію права користування землею і договорів 

на оренду землі, організацію і ведення земельно-кадастрової документації, 

вирішення земельних спорів у порядку, визначеному законодавством.  

До найважливіших повноважень вищезазначених органів місцевого 

самоврядування входить здійснення контролю за додержанням земельного і 

природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, 

природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням 

лісів. Виконавчі органи місцевих рад повинні також погоджувати питання про 

надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 

загальнодержавного значення, визначати в установленому порядку розміри 

відшкодування підприємствами, установами й організаціями збитків за 

забруднення довкілля та інших екологічних збитків, а також визначати 

території для розміщення виробничих, побутових та інших заходів відповідно 

до законодавства, узгоджувати проекти землеустрою, здійснювати контроль за 
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виконанням проектів і схем землеустрою. На ці органи покладено здійснення 

необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, 

стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про 

них населення.  

Певні повноваження в галузі охорони навколишнього природного 

середовища надані районним та обласним радам, які є органами місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад 

сіл, селищ та міст. Перелік цих повноважень визначено у ч. 2 ст. 143 

Конституції України. Остання не обмежує повноваження районних і обласних 

рад лише затвердженням програм соціально-економічного розвитку областей 

і районів, районних і обласних бюджетів та контролем за їх виконанням, у 

контексті яких відповідні ради повинні вирішувати й природоохоронні 

проблеми. Відповідно до зазначеної ст. 143 Основного Закону України районні 

та обласні ради вирішують й інші питання, віднесені законом до їх 

компетенції, які виходять за межі колективних потреб і запитів однієї 

територіальної громади. Згідно із зазначеною обставиною в Законі України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження районних і обласних 

рад поділяють на виключні повноваження, тобто питання, що вирішуються 

районними та обласними радами лише на пленарних засіданнях цих рад, і 

делеговані, які районні та обласні ради делегують відповідним місцевим 

адміністраціям.  

Лише на пленарних засіданнях районних і обласних рад повинні 

вирішуватися такі питання:  

– затвердження програм соціально-економічного розвитку району та 

області, які повинні враховувати й екологічні інтереси відповідних територій, 

цільових програм охорони довкілля та інших питань, заслуховування звітів 

про їх виконання;  

– розподіл переданих із державного бюджету коштів у вигляді дотацій, 

субвенцій відповідно між районними бюджетами міст обласного 

підпорядкування; сіл, селищ, міст районного підпорядкування, що можуть 
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бути використані також і в інтересах охорони довкілля, екологічної безпеки, 

відтворення природних ресурсів;  

– встановлення правил користування водозабірними спорудами, 

призначеними для задоволення питних, побутових та інших проблем 

населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або 

заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях;  

– прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого підпорядкування та інших територій, що 

підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних 

органів про оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну, 

історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури та 

охороняються законом;  

– вирішення згідно із законом питань регулювання земельних відносин.  

Обласні ради на своїх пленарних засіданнях повинні вирішувати й 

питання затвердження відповідно до законодавства правил забудови та 

благоустрою населених пунктів області; прийняття в межах, що визначаються 

законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, 

епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну 

відповідальність; прийняття рішень про віднесення лісів до категорії 

захисності, а також про поділ лісів за розрядами тарифів у випадках і порядку, 

передбаченому законом.  

Низку своїх повноважень районні й обласні ради можуть делегувати 

відповідним місцевим державним адміністраціям. Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» передбачене делегування повноважень, 

пов’язаних із об’єднанням на договірних засадах коштів підприємств, установ 

і організацій, розміщених на відповідній території, на заходи щодо охорони 

навколишнього природного середовища.  

На особливу увагу як органів влади, так і громадськості муніципалітетів 

заслуговують такі актуальні проблеми: відсутність затверджених проектів 

землеустрою та генеральних схем планування територій місцевих рад; загроза 
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втрати контролю за токсичними відходами та невизначеними, непридатними і 

забороненими отрутохімікатами; неузгодженість дій органів контролю та 

регулювання у сфері використання надр; недостатня організованість збирання 

та утилізації твердих побутових відходів у сільських населених пунктах і 

пов’язане з цим поширення стихійних сміттєзвалищ на землях лісового та 

водного фонду; відсутність власника отрутомогильника, розміщеного на 

території муніципального утворення; транскордонне забруднення вод річок 

унаслідок скидання неочищених стоків населеного пункту інших країн; 

поширення браконьєрства, особливо стосовно водних живих ресурсів; 

порушення екологічних та санітарних норм у процесі експлуатації полігона 

твердих побутових відходів та відсутність прийнятих технічних рішень щодо 

будівництва нового полігона або сміттєпереробного заводу; загроза втрати 

біологічного та ландшафтного різноманіття; зростання валового обсягу 

викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел 

забруднення; зниження продуктивності та поширення процесів водної ерозії 

земель; обмежене фінансування та недосконалість екологоекономічного 

механізму природокористування; недостатня робота щодо заліснення 

прибережних водоохоронних зон, деградованих, малопродуктивних земель.  

Вирішення таких проблем неможливе без консолідації зусиль усіх без 

винятку територіальних громад, органів влади та спрямування на це коштів 

усіх фондів охорони навколишнього природного середовища.  

У результаті утворення великих обсягів токсичних відходів проблема 

екологічної безпеки набула особливої гостроти. Розрив між прогресуючим 

накопиченням токсичних відходів і заходами щодо їх утилізації та 

знешкодження може призвести до поглиблення екологічної кризи і 

загострення соціально-економічної ситуації не лише в області, а й у державі в 

цілому. Ефективне вирішення всього комплексу питань, пов’язаних із 

ліквідацією чи обмеженням негативного впливу токсичних відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини, можливе лише на 
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підставі заходів, які б враховували сучасний стан економіки в області та в 

Україні в цілому, перспективи її соціально-економічного розвитку. 

 

2.3. Роль громадськості у правовій охороні довкілля населених 

пунктів 

 

Важливу роль в організаційно-правових заходах охорони довкілля 

населених пунктів відіграє й громадське екологічне управління, що прямо 

передбачено принципом 10 Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього 

середовища і розвитку; «Керівними принципами щодо забезпечення доступу 

до екологічної інформації та участі громадськості у процесі прийняття рішень 

в галузі охорони навколишнього середовища», затвердженими на III 

Загальноєвропейській Конференції міністрів охорони довкілля від 25 жовтня 

1995 р. [270]; Орхуська конвенція про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 

що стосуються довкілля від 25 червня 1998 р. [271], ст. 38 Конституції 

України, а також ст.ст. 9, 16 та 21 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [272], 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року № 771 «Про 

затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо 

прийняття рішень, які можуть впливати на довкілля» тощо [273]. 

Згідно з Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля, громадськість означає одну або більше фізичну чи юридичну особу, 

їх об’єднання, організації або групи, які діють згідно з національним 

законодавством або практикою. Тобто, як громадськість може розглядатися і 

окремий індивід. Проте, більш ефективно участь громадськості у 
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природоохоронній діяльності реалізується через діяльність добровільних 

об’єднань громадян або – громадські організації. 

Відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», громадська 

організація – це легалізоване добровільне громадське формування, створене 

на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав та 

свобод. Такі організації в своїй діяльності не передбачають одержання 

прибутків, тобто є неприбутковими. Діють неурядові громадські організації на 

засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності 

та гласності. Вони можуть мати місцевий, всеукраїнський та міжнародний 

статус, а також бути філією (відділенням, представництвом) міжнародних 

організацій, при цьому дотримуючись законодавчих актів України. 

Сьогодні в Україні діє близько 400 екологічних громадських організацій. 

Екологічні неурядові громадські організації створюються з метою 

задоволення екологічних та рекреаційних інтересів громадян, природних i 

соціально обумовлених потреб людини в галузі використання природних 

ресурсів, охорони навколишнього природного середовища i забезпечення 

екологічної безпеки, ведення екологічного моніторингу, поширення 

екологічних знань, духовних (культурно-мистецьких) потреб, наукових, 

освітніх теоретичних і практичних інтересів, пов’язаних з природним 

середовищем [274]. 

Неурядові громадські організації надають допомогу громадянам в 

захисті їх екологічних, соціальних та інших прав. Особливо важливим у цьому 

відношенні є забезпечення населення еколого-правовою інформацією, що в 

свою чергу вимагає наявності у складі громадських організацій юристів-

фахівців природоохоронного права. Окрім надання інформації правового 

змісту, важлива роль громадських екологічних організацій полягає і в 

інформуванні населення щодо стану довкілля, планів тощо; обговоренні 

проектів нормативно-правових актів з питань екології, залученні їх до 

підготовки екологічних програм; участі у різних формах освітньо-виховної та 

просвітницької роботи; здійсненні громадського екологічного контролю тощо. 
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Основними формами участі громадян у прийнятті екологічно значимих 

рішень є: референдум, звернення громадян (скарги, зауваження, пропозиції), 

робота з депутатами, громадські (публічні) обговорення (включаючи 

стратегічну екологічну оцінку та оцінку впливу на довкілля), збори громадян 

за місцем їх проживання (збори, мітинги, демонстрації). 

Порядок підготовки і проведення референдумів регулюється 

Конституцією України, Законом України від 6 листопада 2012 р. «Про 

всеукраїнський референдум» [275] та Законом України від 21 травня 1997 р. 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

На місцеві референдуми можуть виноситись питання, віднесені 

законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. Зокрема, одним із таких 

повноважень є прийняття рішення про погодження розміщення на територіях 

адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок чи інших 

об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів природно-заповідного фонду і т. ін.  

З питань порядку проведення місцевого референдуму з екологічних 

питань можна ознайомитись на сайті Благодійного Фонду «Екологія–Право–

Людина» [276]. 

У Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку» також 

регламентується процедура проведення громадського обговорення оцінки 

впливу планової діяльності на довкілля. Серед основних цілей проведення 

суспільних слухань в межах цієї процедури є виявлення і фіксація всіх 

можливих несприятливих наслідків реалізації господарських та інших рішень, 

а також пошук альтернатив, що дозволяють запобігти цим несприятливим 

наслідкам здійснення проекту планової діяльності. Громадськість 

розглядається як одне з основних національних джерел, сприяючих розвитку і 

реалізації природоохоронної політики та відповідних законів.  

Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на 

довкілля регулюється спеціальним нормативним актом, яким є постанова 

Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 [277]. 



144 
 

Детальний аналіз особливостей проведення громадських слухань у 

процедцрі оцінки впливу на довкілля з урахуванням практики та рекомендацій 

із вдосконалення був проведений Міжнародною благодійною організацією 

«Екологія–Право–Людина» та з яким можна ознайомитись в наступному 

інтернет-джерелі [278]. 

Аналогічні положення містяться й в Законі України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», яким встановлена вимога обов’язкового погодження з 

громадськістю проектів документів державного та місцевого планування. 

Приклади такого обговорення розміщуються на сайтах органів місцевого 

самоврядування [279]. 

Процедура звернення громадян встановлена Законом України від 2 

жовтня 1996 р. «Про звернення громадян» [280] та наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 6 липня 2005 

року № 244 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень 

громадян, їх особистого прийому в Міністерстві екології та природних 

ресурсів України» [281], згідно з якими громадяни можуть звертатися до 

органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, до 

підприємств, установ, організацій із зауваженнями, пропозиціями та скаргами, 

зокрема з екологічних питань. Форма звернення може бути усною або 

письмовою. Особи, до яких спрямовані такі звернення, повинні їх розглянути 

та надати обґрунтовану відповідь у місячний термін (в окремих випадках цей 

термін може бути продовжено до 45 днів). 

Однак, як показує практика, доволі часто звернення громадян з 

екологічних питань залишаються без розгляду та вжиття належних заходів, 

хоча загальна статистика органів місцевого самоврядування такі аспекти не 

відображає [282; 283; 284]. Порушення фіксуються й у справах про залучення 

громадськості до обговорення висновків з оцінки впливу на довкілля, 

формуванні місцевої екологічної політики тощо. 

Законодавством України також передбачено участь у процедурі 

проведення екологічного аудиту (оцінки діяльності), яка може реалізовуватися 
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за допомогою інформування населення про початок, хід і результати 

екологічного аудиту, а також безпосередньої участі представників 

громадськості в процедурі екологічного аудиту тощо. 

Крім того, 31 травня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив 

розпорядження № 616-р «Про схвалення Концепції реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища» [285], яким, в рамках децентралізацій них процесів, мова йде про 

передачу окремих функцій природоохоронного контролю місцевим громадам 

(засмічення землі, контроль об’єктів ПЗФ місцевого значення, полювання, 

браконьєрство, поводження з відходами), а також організації діяльності 

інституту громадських інспекторів з охорони довкілля – «Екологічних 

шерифів» на базі місцевих громад. 

Відповідно до п. 3.7. Наказу Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 27 лютого 2002 року № 88 «Про затвердження Положення про 

громадських інспекторів з охорони довкілля» [286] такі інспектори мають 

виконувати роботу «на громадських засадах, без увільнення від основної 

роботи і без додаткової оплати праці». Однак в рамках запровадженої реформи 

робиться наголос на те, що такі громадські інспектори будуть отримувати 

заробітню плану, яку сплачуватиме їм місцева громада, перед якою останні 

зобов’язані звітувати. Такі інспектори наділені повноваженнями складати 

адміністративні протоколи про порушення природоохоронного законодавства. 

У 2017-2019 роках в інтернет-ЗМІ з’явилося доволі багато інформації 

про заклик Державною екологічною інспекцією України до новостворених 

об’єднаних територіальних громад запроваджувати посади «екологічних 

шерифів», а останні – зверталися до громадськості з пропозицією долучатися 

до складу таких «шерифів» [287-289]. В цей-же час створюється громадська 

організація «Всеукраїнська громадська природоохоронна організація 

«Екологічні шерифи»», яка утворює відокремлені підрозділи у містах Вінниця, 

Луцьк та Дніпро. Однак ні інтернет-сторінки, ні детальної інформації про 

напрями діяльності цієї громадської організації немає [290]. 
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Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України № 96 від 28 березня 2014 року 

затверджено Положення про конкурс «Кращі практики місцевого 

самоврядування» [291], відповідно до якого такий конкурс проводиться раз на 

рік [292] з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик 

(діяльність органу місцевого самоврядування щодо реалізації проекту, 

програми, комплексу заходів у визначений період, під час здійснення якої 

отримано позитивні практичні результати) органів місцевого 

самоврядування з питань соціально-економічного розвитку територій, 

включаючи й практику запроваждення інституту «Екологічних шерифів». 

Однак станом на січень 2021 року на сайтах органів місцевого 

самоврядування в більшості відсутня інформація про активну діяльність таких 

інспекторів. Тому слід погодитися з позицією Ю.А. Краснової, яка зазначила, 

що «… передача функції екологічного контролю на місцях громадським 

інспекторам є однією з основних підстав того, чому станом на сьогоднішній 

день цей інститут не отримав широкого розвитку, а такі заходи, як контроль за 

засміченням землі, об’єктів ПЗФ місцевого значення, полюванням, 

браконьєрством, поводженням з відходами потребує постійної, щоденної 

уваги, яку не можна забезпечити сучасною системою діяльності зазначених 

громадських інспекторів [293, c. 97-100]. 

В той-же час слід підтримати дану ініціативу Державної екологічної 

інспекції України, у зв’язку з тим, що дійсно, державні екологічні інспектори 

не в силі вчасно фіксувати всі правопорушення екологічного характеру. Тому 

інститут громадського екологічного інспектора завжди стояв у якості 

допоміжної складової у вирішенні такого роду питань.  

На нашу думку, для того, щоб цей інститут запрацював належним чином 

необхідно внести зміни і доповнення до наказу Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88 «Про затвердження 

Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля» в частині 

відповідності його положенням Концепції реформування системи державного 



147 
 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища 

про офіційне працевлаштування та оплатність послуг громадських 

інспекторів. 

Крім того, підтримуємо позицію представників Національного інституту 

стратегічних досліджень щодо поліпшення механізмів залучення 

громадськості до формування та реалізації державної політики в сфері 

довкілля на рівні органів державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування через посилення представництва громадськості, профільних 

науково-експернтих установ, екологічних організацій в консультативно-

дорадчих органах, у складі спільних координаційних рад при прийнятті 

екологічно важливих рішень, а також обов’язкового залучення громадськості 

до обговорення формування місцевих природоохоронних бюджетів, місцевих 

екологічних програм, заходів, а також подальшого їх моніторингу 

виконання [294]. 

 

2.4. Система правових заходів охорони довкілля у населених 

пунктах 

 

Стан довкілля слугує одним з найважливіших параметрів, що визначає 

якість життя населення на території місцевого утворення. Екологічна безпека 

території – істотний компонент громадської безпеки, тому місцева влада, 

особливо в населених пунктах з несприятливою екологічною ситуацією, 

повинна виробляти і реалізовувати місцеву екологічну політику, створювати 

середовище екологічної безпеки, пов’язане з екологічною політикою держави 

і спрямоване на охорону навколишнього природного середовища від 

несприятливих техногенних впливів. Формування місцевого середовища 

екологічної безпеки позитивно впливає на екологічну ситуацію не тільки в 

конкретному населеному пункті, а й в регіоні, і в державі в цілому. І навпаки, 

населений пункт з несприятливою екологічною ситуацією, як підсистема 
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держави і регіону, має право розраховувати на участь держави і на залучення 

її ресурсних можливостей для виправлення тієї чи іншої ситуації. 

Створення місцевого середовища екологічної безпеки є важливим видом 

місцевого екологічного управління, органічно вбудованого у загальну систему 

організації діяльності з охорони довкілля. Зміст такого управління обумовлено 

роллю місцевого самоврядування, яка відведена йому Конституцією України. 

Обов’язковість участі в діяльності з охорони довкілля органів місцевого 

самоврядування, а також їх відповідальність за забезпечення екологічної 

безпеки на відповідних територіях є принципами охорони навколишнього 

середовища (ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»), що виступають однією з головних умов забезпечення сталого 

розвитку на певній території. 

Звідси випливає, що метою реформування місцевого самоврядування в 

Україні є підвищення якості життя людини шляхом створення умов для 

сталого розвитку територіальних громад як самостійних та дієздатних 

соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість ефективно захищати 

власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого 

значення. 

Такі умови мають створюватися як на етапі планування населеного 

пункту так і під час його функціонування.  

За функціональними ознаками правова охорона довкілля населених 

пунктів включає в себе: 1) встановлення екологічних вимог до розміщення і 

розвитку населених пунктів; 2) встановлення екологічних вимог при 

функціонуванні населених пунктів. 

Охорона навколишнього природного середовища населених пунктів 

ведеться за декількома напрямами, приорітетність і зміст яких в конкретному 

населеному пункті залежить від стану довкілля на його території, 

економічного стану, а також рівня еколого-правової культури посадових осіб 

органів місцевого самоврядування. 
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Перший напрям правової охорони довкілля населених пунктів включає 

в себе врахування екологічних вимог під час організації планування та 

забудови території населеного пункту. 

Відомо, що необхідність формування території в межах населеного 

пункту з великою кількістю ділянок і споруд на відносно обмеженому 

просторі завжди супроводжується виникненням найрізноманітніших 

екологічних проблемних ситуацій, на розв’язання яких спрямована, зокрема, 

містобудівна діяльність. Тому, за сучасних умов екологізації суспільного 

життя на засадах сталого розвитку й науково обґрунтованого використання 

природних ресурсів, набувають актуальності питання забезпечення правової 

охорони як довкілля вцілому, так і його окремих природних ресурсів 

населених пунктів зокрема під час планування та забудови їх територій. 

Тому розробка містобудівної документації, будівництво і реконструкція 

населених пунктів, будинків і споруд повинні здійснюватися з дотриманням 

вимог охорони довкілля і санітарних правил, з урахуванням стану території 

населеного пункту і обмежень в сфері екологічної безпеки,  встановлених 

територіальними комплексними схемами охорони довкілля та раціонального 

природокористування, а також з урахуванням наслідків шкідливого впливу 

господарської та іншої діяльності на довкілля та здоров’я людини. 

Це підтверджується, зокрема, положеннями ст. 59 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року в 

якій визначаються екологічні вимоги, які встановлюються при розміщенні і 

розвитку населених пунктів. Зокрема, зазначається, що планування, 

розміщення, забудова і розвиток населених пунктів здійснюються за рішенням 

місцевих рад з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням 

вимог охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання природних ресурсів та екологічної безпеки. 

В свою чергу ст. 19 Закону України «Про основи містобудування» 

визначає, що під час розробки містобудівної документації та її реалізації, 

будівництві й реконструкції підприємств, будинків, споруд, комплексів та 
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інших об’єктів, суб’єкти містобудівної діяльності зобов’язані дотримуватись 

встановлених природоохоронним законодавством і нормативно-технічними 

документами вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, 

збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-

гігієнічних вимог щодо охорони здоров’я людини, передбачати заходи щодо 

нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і 

відходів. Згідно зі ст. 27 Основ законодавства про охорону здоров’я, у країні 

встановлені єдині санітарно-гігієнічні вимоги до планування й забудови 

населених пунктів. 

Стаття 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

від 17 лютого 2011 року визначає планування і забудову територій як 

діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних 

та фізичних осіб, яка передбачає, зокрема: прогнозування розвитку територій; 

забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого 

розвитку територій; обґрунтування розподілу земель за цільовим 

призначенням; взаємоузгодження державних, громадських та приватних 

інтересів під час планування і забудови територій; визначення і раціональне 

взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, 

рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико–культурних та інших 

зон і об’єктів; розроблення містобудівної та проектної документації, 

будівництво об’єктів; реконструкцію існуючої забудови та територій; 

збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих 

зелених насаджень; проведення моніторингу забудови; здійснення контролю 

у сфері містобудування тощо. 

Основними об’єктами містобудування на державному та регіональному 

рівнях є планувальна організація території, система розселення, система 

взаємопов’язаного комплексного розміщення основних об’єктів 

промисловості, транспорту, інженерної та соціальної інфраструктури, 
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функціональне зонування території України, її частин (груп областей), 

областей, адміністративних районів.  

Відповідно до п. 2.1. наказу Міністерства охорони здоров’я України 

«Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів» розміщення, проектування та будівництво міських та 

сільських населених пунктів в цілому, окремих їх частин чи об’єктів 

здійснюються на основі регіональних схем розвитку і розміщення 

продуктивних сил, схем розселення, проектів і схем районного планування, 

генеральних планів міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, 

територіальних комплексних схем охорони природи та інших документів, що 

відображують стан навколишнього середовища та перспективи розвитку 

населених пунктів. 

Отже, інструментом державного регулювання планування територій є 

містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного 

регіонального та місцевого рівнів.  

Склад та зміст містобудівної документації на державному та 

регіональному рівнях визначений у ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст 

містобудівної документації на державному та регіональному рівнях», що були 

затверджені наказом Мінрегіону від 12 березня 2012 року № 105, а також ДБН 

Б.2.2–12:2019 «Планування і забудова територій».  

Планування територій на державному рівні здійснюється шляхом 

розроблення відповідно до закону містобудівної документації державного 

рівня: Генеральної схеми планування території України, схем планування 

окремих частин території України, а також внесення змін до них.  

Генеральна схема планування території затверджена Законом України 

«Про Генеральну схему планування території України» від від 7 лютого 2002 

року. Відповідно до Розділу 1 «Загальні положення» вказаного Закону 

генеральна схема планування території України визначає пріоритети та 

концептуальні вирішення планування і використання території країни, 

вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку населених 
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пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, формування національної екологічної мережі.  

Генеральна схема складається з текстових та графічних матеріалів, у 

яких: а) наведено результати аналізу стану використання території України; 

визначено основні напрями використання території України; б) викладено 

пропозиції щодо реалізації Генеральної схеми. Вона відображає перш за все 

інтереси території. Тому це по суті бізнес-паспорт країни, першооснова всієї 

подальшої містобудівної документації. Це важлива складова національної 

системи стратегічного прогнозування економічного і соціального розвитку. 

Графічними матеріалами генерального плану населеного пункту є плани 

і схеми, виконані у встановленому масштабі на топографічній основі. До 

основних графічних матеріалів належать: план існуючого населеного пункту, 

що відображає сучасну планувальну структуру; схема планувальних 

обмежень, зокрема, зони прояву небезпечних природних і антропогенних 

процесів, санітарно-захисні зони, округи і зони санітарної охорони курорту, 

джерел водопостачання, водоохоронні зони та прибережні захисні смуги 

водойм і водотоків, охоронні зони природних заповідників, пам’яток природи, 

архітектури, історії і культури та зони регулювання забудови, ландшафтів, які 

охороняються; схема розміщення села, селища, міста в системі розселення, яка 

відображає існуючий стан та проектні пропозиції щодо територій спільних 

інтересів відповідних територіальних громад; основне креслення 

генерального плану, на кому відображено існуючий стан територій та 

пропозиції щодо їх архітектурно-планувальної організації і функціонального 

зонування, використання та забудови. 

Зокрема, на етапі вибору земельних ділянок під новий населений пункт 

або його розбудову вимагається оцінка умов, що мають гігієнічне значення: 1) 

аналіз природно-кліматичних умов з комплексною оцінкою сонячної радіації, 

вологості, температурного та вітрового режиму на всій території, що підлягає 

забудові; оцінка потенційної здатності природного середовища до 

самоочищення; 2) аналіз відповідності якості навколишнього середовища 
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(атмосферне повітря, водні ресурси, грунт) гігієнічним нормативам; 3) 

забезпечення радіаційної безпеки території для проживання населення на 

основі результатів дозиметричного та радіометричного досліджень грунту, 

рослинності, водних ресурсів та ін.; 4) виявлення та оцінка природних та 

штучних біогеохімічних провінцій, що можуть несприятливо впливати на 

здоров’я населення; 5) можливість організації централізованого 

водопостачання, каналізування, ефективного очищення та знешкодження 

промислових, господарсько-побутових та спеціальних відходів; 6) 

особливості інженерної підготовки території та організації благоустрою, 

можливості створення системи озеленення міст і приміського зеленого поясу; 

7) забезпечення нормативної потреби населення в короткочасному та 

тривалому відпочинку; 8) наявність резервних територій, які забезпечать 

перспективи розвитку населеного пункту з урахуванням прогнозної 

чисельності населення за межами розрахункового строку; 9) забезпечення 

можливості формування планувальної структури та функціонального 

зонування території населеного пункту відповідно до містобудівних та 

гігієнічних вимог. 

Наступним блоком містобудівної документації є план зонування (зонінг) 

населених пунктів. Він визначає умови та обмеження на використання, 

функціональне призначення територій для містобудівних потреб у межах 

визначених зон. Він розробляється на основі генерального плану населеного 

пункту (в його складі або як окремий документ) та містобудівного кадастру. 

Невід’ємною складовою плану зонування території є проект землеустрою 

щодо впорядкування території населеного пункту. 

Зонування території передбачає дотримання таких вимог: урахування 

попередніх рішень щодо планування і забудови території; виділення зон 

обмеженої містобудівної діяльності; відображення існуючої забудови 

територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних 

елементів планувальної структури територій; урахування місцевих умов під 

час визначення функціональних зон; установлення для кожної зони умов та 
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обмежень з визначенням видів використання земельних ділянок та об’єктів 

нерухомості; узгодження меж зон із межами територій природних комплексів 

та смугами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон 

обмеженого використання земель за допомогою червоних ліній.  

План зонування території затверджується сесією відповідної місцевої 

ради і, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

документації». 

Згідно з ДСТУ НБ Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану 

зонування території (зонінг)» зонуванням виступає встановлення 

територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних 

видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням 

містобудівного регламенту. Відповідно до ст. 112-115 Земельного кодексу 

України на певних територіях можуть встановлюватися охоронні, санітарно-

захисні зони, зони санітарної охорони та зони особливого режиму 

використання. 

Отже, підтверджується можливість забезпечення безпечого для життя і 

здоров’я стану довкілля за рахунок створення зон з особливими умовами 

використання територій. Відповідно охоронними зонами є зони, що 

встановлені для охорони об’єкта, навколо якого вони знаходяться або з метою 

охорони навколишнього природного середовища. 

Правовий режим охоронних зон складається з обмежень у здійсненні 

окремих видів діяльності, які пов’язані зі зменшенням шкідливого впливу на 

охоронювальний об’єкт або довкілля, та обов’язків здійснювати певні дії для 

підтримання територій охоронної зони у стані, придатному для використання. 

Отже, за змістом правового режиму охоронними можуть бути й інші зони, 

встановлені з метою охорони об’єкту або довкілля від шкідливого впливу. 

Наприклад, до охоронних можно віднести санітарно-захисну зону, оскільки 

відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя населення» її встановлення спрямовано на охорону населення, 

життя і здоров’я людини від шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів 
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шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, 

іонізуючих випромінювань тощо.  

Крім мети встановлення, загальною ознакою, що характеризує охоронні 

зони, є їх місце знаходження і конфігурація: вони формуються навколо об’єкта 

і є полосою або ареалом навколо нього. Дана ознака дозволяє виокремити 

охоронні зони від зон з особливими умовами використання територій, що 

встановлюються на території самих об’єктів, наприклад від функціональних 

зон особливо охоронювальних природних територій, охоронних зон ядерного 

об’єкта або заборонених і контрольних зон закритих адміністративно-

територіальних утворень. 

За метою встановлення і конфігурації, із зон з особливими умовами 

використання територій можно виділити більш ніж 30 охоронних зон, проте 

не всі вони можуть знаходитись на території населених пунктів. Забезпечують 

безпечне для життя і здоров’я довкілля в населених пунктах, по–перше, 

охоронні зони різних комунікацій: об’єктів енергетики, зв’язку, 

трубопроводів; по–друге, санітарно-захисні зони промислових об’єктів; по–

третє, охоронні зони, встановлені навколо населених пунктів – зелені і 

лісопаркові зони тощо. Разом з тим на стан довкілля населених пунктів можуть 

впливати й зони особливо охоронювальних природних територій, 

приаеродномні території, зони санітарної охорони джерел питного 

водопостачання, зони охорони культурної спадщини і т. ін. 

Правовий режим кожної з наведених охоронних зон сьогодні 

регулюється значною кількістю нормативно-правових актів, зокрема: щодо 

гідрометеорологічних станцій – Законом України «Про гідрометеорологічну 

діяльність» [295], постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 

р. № 2262 «Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо 

об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів 

гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання» [296]; щодо 

ліній зв’язку – Законом України «Про телекомунікації» [297], постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. № 135 «Про затвердження 
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Правил охорони ліній електрозв’язку» [298]; щодо ліній електропередачі – 

Законами України «Про ринок електричної енергії» [299], «Про землі 

енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж» [300]; щодо земель 

транспорту – Повітряним кодексом України, законами України «Про 

транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про трубопровідний транспорт», 

«Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних 

трубопроводів» [301], постановою Кабінету Міністрів України від 16 

листопада 2002 р. № 1747 «Про затвердження Правил охорони магістральних 

трубопроводів» [302] тощо. А також значною кількістю державних 

будівельних норм – ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд 

від шуму» [303]; ДБН В.1.2-8- 2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. 

Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного 

середовища» [304]; ДБН В.2.2-7-98 «Будівлі і споруди для зберігання 

мінеральних добрив та засобів захисту рослин» [305]; ДБН В.2.4-2-2005 

«Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» 

[306]; ДБН В.2.4-3-2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення» [298]; 

ДБН В.2.4-4-2010 «Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних 

відходів. Основні положення проектування» [307]; ДБН В.2.4-5:2012 

«Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. 

Будівництво» [308]; ДБН В.2.5-16-99 «Визначення розмірів земельних ділянок 

для об’єктів електричних мереж» [309]; ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні 

вимоги до автомобільних доріг. Проектування» [310]; ГБН В.2.3-218-540:2012 

«Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні 

автомобільних доріг» [311] тощо. 

В таких зонах без письмової згоди підприємств і організацій, у віданні 

яких вони знаходяться, заборонено здійснювати будівництво, капітальних 

ремонт, реконструкцію або знесення будь-яких будинків чи споруд, земляні 

роботи, планування грунту, висадку дерев і кустів, роботи, пов’язані з 
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розбиванням грунту та дорожнього покриття, споруджувати переїзди і 

переходи через трубопроводи тощо. 

В сучасних умовах залишається актуальним питання постійного 

порушення режиму функціонування таких зон, зокрема: розробка 

містобудівної документації з порушенням умов зонування [312]; незаконне 

будівництво і здійснення різноманітних видів робіт без погодження з 

експлуатуючими підприємствами [313; 314; 315; 316]. Це наводить на думку 

про потребу встановлення більш жорсткого контролю за дотриманням 

зазначених умов з посиленням також і юридичної відповідальності як до всіх 

суб’єктів зазначеного процесу. 

Ще одним обов’язковим блоком містобудівної документації населеного 

пункту є детальний план території, який визначає планувальну організацію, 

функціональне призначення території як у межах, так і за межами населеного 

пункту, уточнює положення генерального плану населеного пункту та схеми 

планування території району [317; 318]. 

Цей документ включає в себе такі аспекти: принципи планувально-

просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; 

функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи кількох 

земельних ділянок, розподіл територій згідно з державними будівельними 

нормами, стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження (у разі 

відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та 

обмежень згідно із планом зонування території; потреба в підприємствах і 

закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, 

обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної 

підготовки території; система інженерних мереж; порядок організації 

транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та 

озеленення.  

Такий план затверджується виконавчим органом місцевої ради та 

потребує узгоджень з відомствами та органами державного нагляду та 

контролю у сфері містобудування. 
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Відповідно до детального плану території органи місцевого 

самоврядування приймають рішення щодо: визначення земельних ділянок для 

розміщення та будівництва об’єктів містобудування й іншого використання; 

вибору, вилучення (викупу), надання у власність або в користування (оренду) 

земельних ділянок; установлення поверховості та інших параметрів забудови 

території; розроблення, затвердження проектів забудови та проектів розподілу 

відповідної території. 

Основним регулюючим документом, який видається замовнику і 

проектувальнику органами містобудування для проведення проектних і 

будівельних робіт, є містобудівні умови та обмеження – документ, що містить 

комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування й 

будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, 

відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її 

благоустрою та озеленення, а також інші вимоги до об’єктів будівництва, 

встановлені законодавством та містобудівною документацією. 

У відповідності до положень Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» будь-яка містобудівна документація має обов’язково 

пройти процедуру стратегічної екологічної оцінки – процедуру визначення, 

опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 

розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 

негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення 

громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних 

консультацій), врахування у документі державного планування звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та 

консультацій, інформування про затвердження документа державного 

планування [319]. 

Слід наголосити, що 7 березня 2019 року набрали чинності зміни до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що 
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були внесені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 

2018 року № 952 [320]. Вказаними змінами, зокрема, було скасовано 

обов’язковість погодження з органами, установами та закладами 

санепідемслужби проектно-планувальних документів різних рівнів: 

генеральних планів міст, сільських поселень; проектів розміщення 

будівництва; схем та проектів районного планування (регіону, області); 

проектів детального планування і забудови; схем і проектів інженерного 

обладнання та благоустрою населених пунктів (водопостачання, 

каналізування, санітарної очистки та ін.); схем територіально-виробничих 

комплексів, курортних районів, територіальних комплексних схем охорони 

природи; проектів приміських та курортних зон; генеральної схеми 

розміщення та розвитку продуктивних сил України; генеральної схеми 

розселення населення України; схеми розвитку та розміщення галузей 

народного господарства та галузей промисловості; проектів планування 

промислових зон та вузлів; проектів окремих будівель та споруд. 

Експертний висновок органів та установ санітарно-епідеміологічної 

служби тепер не вимагається й при виборі земельних ділянок під будівництво, 

затвердженні норм проектування, проектів планування і забудови населених 

пунктів, введенні в експлуатацію житлових будинків, будівель культурно-

побутового призначення, промислових та інших підприємств і споруд. 

Ці функції передано одному відомству – Мінрегіону України. Крім того, 

ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розгляд та 

погодження проектів будівництва/реконструкції об’єктів органами 

Держсанепідемслужби України заборонено. 

Можна констатувати, що санітарно-епідеміологічна складова, в її 

класичному розумінні, при реалізації містобудівного законодавства – за 

ініціативи Мінрегіону України – відсутня повністю. 

А якщо згадати про реформу контрольно-наглядової функції у 

природоохоронній сфері, що тривала у цей же час і відповідно до якої 

скорочувались відділення Державної екологічної інспекції, та й сама інспекція 
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перетворювалась на Природоохоронну службу з рядом інших повноважень, 

вимальовується картина, відповідно до якої, на державному рівні відкрито 

порушувався принцип екологізації усіх сфер суспільного виробництва та 

нівіліювалось конституційне положення про обов’язок держави забезпечувати 

екологічну безпеку на своїй території. 

Слід наголосити, що вищенаведеними змінами також встановлено, що 

при розгляді проектів планування та забудови міських та сільських поселень 

гігієнічній експертизі більше не підлягають рішення щодо територіального, 

соціального, комунально-побутового, промислового розвитку населених 

пунктів, планувальної структури, функціонувального зонування, інженерного 

забезпечення та інженерної підготовки території, інфраструктури, 

транспортного забезпечення, організації всіх видів відпочинку, раціонального 

використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища як на 

першу чергу, так і на розрахунковий та прогнозний строки. Таке, на нашу 

думку, є сумнівним кроком держави в умовах її гарантування забезпечення 

досягнення сталого розвитку населених пунктів та потребує повернення 

функції санітарно-епідеміологічного контролю до попереднього органу 

державної виконавчої влади. 

Це напряму впливає також і на використання території України, яке 

сьогодні характеризується значними диспропорціями, зокрема: 1) 

надзвичайно високим, економічно та екологічно необґрунтованим рівнем 

господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння території; 2) 

значними площами та низькою щільністю забудови виробничих територій; 3) 

нераціональним розміщенням виробничих та житлових територій; 4) малою 

часткою територій природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико-

культурного призначення; 5) наявністю значних територій, використання яких 

законодавчо обмежується та вимагає спеціального охоронного режиму 

господарювання (територія радіаційного забруднення внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, санітарно-захисні та охоронні зони підприємств 

промисловості, транспорту та зв’язку, об’єкти природно-заповідного фонду та 
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історико-культурного призначення, курорти, річки, моря, озера, водосховища 

та інші водойми, водозабори); 6) територіальною невідповідністю розміщення 

водоємних виробництв місцевим водним ресурсам [321]. 

Санітарно-епідемічний та екологічний стан території України, рівень 

природно-техногенної безпеки характеризується: 1) деформованою 

структурою господарського комплексу при переважанні виробництв з 

ресурсозатратними, екологічно небезпечними технологіями та значним 

зношенням основних фондів; 2) високим рівнем забруднення навколишнього 

природного середовища багатьох регіонів, недостатнім розвитком екологічної 

інфраструктури; 3) наявністю значних територій, що зазнають постійного 

впливу небезпечних геологічних процесів [322]. 

До недоліків функціонування систем розселення належать: 1) 

неузгодженість соціального, економічного, містобудівного та екологічного 

аспектів розвитку населених пунктів та прилеглих територій; 2) надмірна 

концентрація населення і виробництва у великих містах; 3) уповільнений 

розвиток більшості середніх і малих міст, селищ та сіл; 4) ексцентричне 

територіальне розташування більшості обласних центрів, недостатній 

розвиток у центрах внутрішньообласних систем розселення (особливо 

міжрайонних, районних) об’єктів соціально-культурного обслуговування 

населення прилеглих територій та транспортних зв’язків, що не дає змоги 

забезпечити створення для кожного громадянина (незалежно від місця його 

проживання) рівних умов доступності до цих об’єктів; 5) недостатній рівень 

розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених 

пунктів. 

Внаслідок цього територія України відзначається надмірним 

техногенним навантаженням на довкілля, високим ступенем його забруднення 

та природно-техногенної небезпеки. 

Тому аби зупинити остаточне позбавлення громад перспектив розвитку, 

органи місцевого самоврядування повинні активізувати розроблення 

містобудівної документації (в першу чергу схем планування територій 
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районів, зонінгу територій сільських рад та генеральних планів населених 

пунктів) як інструмента стратегічного планування та оперативного управління 

територіями, їх резервування для майбутніх містобудівних потреб з 

врахуванням вимог містобудівного, земельного, санітарного, екологічного, 

природоохоронного, протипожежного законодавства. 

При цьому обов’язковим є врахування державних, громадських і 

приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 

територій, а також активне залучення громадськості в процес розроблення, 

погодження, затвердження та реалізації проектних рішень. 

Містобудівна документація має використовуватися органами місцевого 

самоврядування під час підготовки програм соціально-економічного розвитку, 

охорони земель, довкілля та здоров’я населення, розвитку соціальної, 

інженерно-транспортної та туристичної інфраструктури, збереження 

історико-культурної спадщини. Ця документація є основою для складання 

програм проведення земельних аукціонів. Інвестиційні проекти окремих 

забудовників також мають базуватися на рішеннях містобудівної 

документації. 

Погоджуємося з позицією Л.В. Хілько, який стверджує, що: «На даному 

етапі розвитку нашої держави неможливо дати однозначний рецепт 

ефективного впровадження концепції сталого розвитку на місцевому рівні. 

Можна зустріти різні підходи, які в тій чи іншій мірі виправдали себе. У 

кожному новому місті чи селі може з’явитися свій новий шлях до 

збалансованого сталого розвитку. Проте беззаперечним є той факт, що 

фундаментом на цьому шляху є імплементація Програм сталого розвитку міст 

або так званих «Місцевих порядків денних»» [323]. 

Характерною особливістю таких програм є те, що їх розробка і 

затвердження відбувається вже на етапі функціонування населених пунктів. 

Тому така специфіка, згідно нашої класифікації, притаманна другому етапу 

правової охорони довкілля населених пунктів. 
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Із запровадженням, розробкою та прийняттям таких програм були 

пов’язані надії на досягнення тривалого сталого розвитку населених пунктів. 

Це, як правило, комплексний план, не обмежений в часі. Його відмінність від 

будь-яких відомих програм у тому, що він побудований на центральній ідеї 

забезпечення екологізації, якій підпорядковані всі інші питання. Таке дозволяє 

бачити в комплексі проблему забезпечення сталого розвитку та своєчасно 

обмежувати широкий вплив окремих міських галузей, що може вести до 

несталості.  

На міжнародному рівні було запропоновано такий рекомендований 

склад програми сталого розвитку населеного пункту, що має включати такі 

компоненти: 1) декларація про необхідність сталого розвитку населеного 

пункту; 2) поради керівництву і жителям населеного пункту про політику, 

спосіб життя і дії, що забезпечують сталий розвиток; 3) розділи програми по 

конкретних напрямках життя і діяльності людини в населеному пункті; 4) 

короткий опис індикаторів, що показують досягнення сталого розвитку 

населеного пункту; 5) підтвердження прийняття програми усіма органами 

влади та схвалення її жителями [324]. 

Розглянемо деякі складові частини такої програми. 

Звичайні програми для населених пунктів розглядають соціальні, 

економічні, виробничі, енергетичні, сільськогосподарські, податкові, 

транспортні та інші проблеми роздільно і у відриві від екологічних факторів. 

У той-же час у світовій практиці в наші дні одержала широкий розвиток 

розробка стратегій та програм сталого розвитку, схвалена ООН і 

рекомендована конференцією ООН «Ріо-92» для урядів і народів усіх країн. 

Стратегії та програми сталого розвитку – найбільш досконалі програми, в яких 

вперше об’єднано в єдине ціле всю політику в соціальній, економічній, 

екологічній та інших сферах на всіх рівнях. Ряд великих міст і регіонів світу 

вже включилися у виконання Програм сталого розвитку, представили свої 

«плани дій», в яких вирішуються практично всі без винятку проблеми – від 

підтримки екологічно обгрунтованого співвідношення між освоєними і 
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природними територіями і до створення системи скорочення і утилізації всіх 

відходів. Такі програми спрямовані на вирішення сьогоднішніх актуальних 

питань і перспективних проблем. Але головне – вони дозволяють бачити 

проблему забезпечення сталого розвитку в комплексі, у всіх видах людської 

діяльності і для всіх компонентів ландшафтів, що забруднюються (місце 

проживання, промисловість, транспорт, відходи, вода, повітря, та ін.).  

Програми також включають заходи у сфері екологічної освіти та 

виховання. В основі даного документу лежать поради керівництву і жителям 

населеного пункту про політику, спосіб життя і дії, що забезпечують сталий 

розвиток.  

Відповідно до міжнародних рекомендацій з розробки зазначених 

програм будь-який населений пункт не повинен завдавати екологічного або 

соціального збитку іншому населеному пункту, в той же час всередині 

населеного пункту має підтримуватися збереження природно-ресурсного 

потенціалу. Кожен населений пункт повинен також врегульовувати межі 

використання власних ресурсів з урахуванням їх вичерпання і знання 

екологічних обмежень, а також екологічно допустимого обміну природно-

ресурсним потенціалом між сусідніми населеними пунктами.  

У межах населеного пункту найбільш суттєвим показником 

благополуччя довкілля є екологічна рівновага – підтримання певного 

відношення між екологічними компонентами або рівноваги між територіями, 

які використовуються і перетворюються інтенсивно (селітебні, промислові 

ландшафти, тощо) і такими, що раціонально використовують територію 

(лісопарки, луки, заповідні ділянки та ін.) [325]. У зв’язку з цим, у кожному 

населеному пункті мають використовуватись тільки природоохоронні, 

ресурсозберігаючі і маловідходні технології та застосовуватись лише 

екологічно безпечні технології.  

Вважається, що процес оцінювання відповідності стану території 

принципам сталого розвитку є комплексним поняттям, яке включає в себе 

сукупність різних правових способів та засобів. Беручи за основу екологічну 



165 
 

складову сталого розвитку зазначимо, що в основі визначення стану 

відповідності території принципам сталого розвитку лежить екологічний 

моніторинг стану довкілля населеного пункту, який базується на даних про 

стан атмосферного повітря, води, земель та грунтів, а також екологічний облік, 

що включає дані не лише про кількість природних ресурсів на території 

певного населеного пункту та їх стан, а й інформацію про об’єкти та джерела 

їх забруднення. З цього випливає, що на території кожного населеного пункту 

або об’єднаної територіальної громади має належним чином діяти служба 

екологічного моніторингу та екологічного обліку. 

В свою чергу, для отримання достовірних даних про джерела та об’єкти 

забруднення довкілля населеного пункту, необхідно щоб на належному рівні 

діяла дозвільна функція екологічного управління, що включає в себе видачу 

суб’єктам господарювання дозволів на викиди та скиди забруднюючих 

речовин, а також розміщення відходів на певній території. Обов’язковою 

умовою діяльності таких суб’єктів є й сплата ними екологічного податку до 

місцевого бюджету, кошти від якого спрямовуються на вжиття різних 

природоохоронних заходів на визначеній території тощо. 

Аналізуючи вітчизняну еколого-правову літературу щодо визначення 

комплексної системи правових засобів та способів, за допомогою яких 

визначається сталість екологічного розвитку держави та її окремих територій, 

звертаємо увагу на монографічну роботу Краснової Ю.А. «Право екологічної 

безпеки в Україні: теоретичні аспекти» [326, c. 363–476, 300] в якій такі засоби 

детально розкриті. Важливою в даному випадку є й монографічна робота 

Козмуляк К.А. «Правове регулювання екологічної безпеки в сфері 

сільськогосподарського виробництва в Україні» [327]. З точки зору 

визначення екологобезпечних умов використання природних ресурсів, 

актуальним є наукове дослідження Євстігнєєва А.С. [328] та Дейнеги М.А. 

[329–333]. Питання компенсації екологічної шкоди за різними напрямами 

використання природних ресурсів детально розкриті в науковому дослідженні 

Краснової М.В. [334] тощо. А у зв’язку з тим, що в нашій державі і сьогодні 
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відсутній комплексний правовий документ, який би включав всі ці процедури 

і засоби, погоджуємося з її позицією про потребу систематизації екологічного 

законодавства у цьому напрямі.  

Сьогодні в еколого-правовій науці існує два підходи щодо 

систематизації такого законодавства: 1) шляхом розробки й прийняття 

спеціального Закону (Н.Л. Ільїна) [63]; 2) шляхом удосконалення Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Ю.А. 

Краснова) [335, c. 87-91]. 

На нашу думку, у сфері правової охорони довкілля населених пунктів 

обидві пропозиції мають важливе значення. Вважаємо, що прийняття 

спеціального нормативно-правового акту є надзвичайно важливим заходом 

для цієї сфери розвитку країни, а питання удосконалення Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» - давно назрівшою 

потребою, в тому числі й з питань охорони довкілля населених пунктів, 

оскільки саме цей документ виступає основоположним нормативно-правовим 

актом у природоохоронній сфері. В даному випадку, пропонуємо 

удосконалити ст. 59 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», закріпивши в ній положення про те, що «До 

діяльності населених пунктів встановлюється система екологічних вимог, яка 

різниться в залежності від рівня шкідливого впливу населеного пункту на 

довкілля. Особливості визначення таких екологічних вимог визначені у 

спеціальному законодавстві», а відповідно такі особливості вже розкрити в 

запропонованому єдиному нормативно-правовому акті. 

Що стосується індикаторів сталого розвитку території то це показники, 

які використовують для оцінки стану здоров’я та рівня життя людей, стану 

довкілля на окремій території, кількісна оцінка впливу людської діяльності на 

стан довкілля і на стан здоров’я людей, якість і тривалість їхнього життя. Ці 

показники мають бути єдиними для загальної оцінки певної території чи 

порівняльної оцінки декількох територій [336].  
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Слід зауважити, що для кожного населеного пункту повинні бути 

розроблені власні індикатори сталого розвитку, які дозволяють раціонально 

використовувати природні ресурси, охороняти і відновлювати природу. 

Необхідність витрат на охорону і відновлення довкілля повинна 

усвідомлюватися як виробниками, так і споживачами.  

Такі індикатори вимірюються через: 1) в соціальній сфері: середню 

тривалість життя; співвідношення середньої і мінімальної заробітної плати; 

чисельність населення, яке проживає в екологічно небезпечних умовах; темпи 

росту зайнятості населення; зниження дитячої смертності; 2) в економічній 

сфері: темпи росту внутрішнього валового прибутку на одного жителя; зміну 

характеру особистого споживання продуктів харчування; використання 

природних ресурсів одним жителем; 3) в екологічній сфері: споживання 

водних ресурсів, у т.ч. чистої води; площу природно-рекреаційних зон; обсяги 

викидів в атмосферу забруднюючих речовин; обсяги побутових відходів та 

стічних вод; обсяги промислових відходів і т. ін. [337]. 

На регіональному рівні спроби щодо оцінки сталості розвитку регіонів 

було прийнято, зокрема, у сформованій стратегії сталого розвитку міста Києва 

до 2025 року. В рамках зазначеної стратегії передбачено реалізацію 

комплексної довгострокової програми охорони навколишнього середовища та 

переходу міста на засади сталого розвитку. Окрім цільових показників 

розвитку міста, в стратегії виділено групу екологічних індикаторів: викиди 

шкідливих речовин; частка переробки твердих побутових відходів; частка 

переобладнання системи екологічно небезпечних каналізаційних та очисних 

споруд; відсоток регенерованих забруднених територій; частка підприємств, 

які використовують процедури екологічного і соціального управління (ISO 

14000); забезпеченість зеленими зонами загального користування. 

Відзначений перелік індикаторів безумовно є досить узагальненим. У 

ньому, наприклад, не враховано такі важливі показники, як показники 

радіоактивного, хвильового та шумового забруднення, ступінь виснаженості 

ресурсів, у тому числі й питної води. 
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Отже, спрямованість зазначених індикаторів присвячена більшою мірою 

оцінці досягнення певного рівня розвитку, але не ресурсомісткості досягнення 

поставлених цілей. 

У Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року [338] за 

основу оцінки сталого розвитку узята наступна група індикаторів: «1) сталий 

економічний розвиток (макроекономічна; фінансова; зовнішньоекономічна; 

інвестиційна; науково-технологічна та інноваційна; енергетична; виробнича; 

продовольча сфери); 2) сталий соціальний розвиток (доходи та витрати; 

безробіття; забезпеченість житлом; демографія і стан здоров’я; споживання 

продуктів харчування); 3) сталий екологічний розвиток (атмосферне повітря; 

вода; відходи). 

А от, наприклад, у Стратегії розвитку Рівенської області на період до 

2020 року [339], хоча і є згадка про необхідність дотримування умов сталого 

розвитку, індикатори, за якими цей розвиток можливо було б оцінити, взагалі 

відсутні. Натомість широко представлені підходи щодо прогнозування 

основних показників розвитку області з використанням статистичних даних, 

на основі яких і вироблено стратегічні цілі та пріоритети. 

Вважається необхідним також відзначити й стратегію Івано-

Франківської області до 2028 року [340]. Дана стратегія містить Стратегічний 

напрям В. «Місто енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури», 

який включає в себе:  

1) здійснення просторового розвитку та привабливого зовнішнього 

вигляду міста: розвиток зелених, рекреаційних зон на території міста; 

проведення та затвердження прозорого коригування містобудівної 

документації та формування правил забудови центральної частини міста; 

впровадження сучасної концепції зовнішньої реклами в місті; реставрація, 

відновлення та освітлення архітектурних пам’яток;  

2) підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних 

джерел енергії: енергоаудит та моніторинг комунальних об’єктів в місті; 

впровадження комплексної програми з використання енергозберігаючих 
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технологій та альтернативних джерел енергетики; збільшення парку 

громадського електротранспорту; розвиток мережі безкоштовних заправок 

(зарядок) для електромобілів; 

3) модернізація комунальної інфраструктури міста: модернізація 

об’єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкових 

територій; реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, міських 

очисних споруд; реконструкція котелень міста; модернізація системи 

поводження з твердими побутовими відходами на території міста; 

забезпечення доступності міста для мало мобільних груп населення; 

4) розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку: розвиток дитячих 

клубів за інтересами; будівництво сучасних спортивних споруд на території 

міської ради; створення у місті сучасних громадських просторів; 

5) розвиток транспортної інфраструктури міста: впровадження 

сучасної комплексної транспортної системи міста; розвиток вело 

інфраструктури; будівництво мостів; забезпечення нульової смертності на 

вулицях міста шляхом створення сучасної дорожньої інфраструктури; 

будівництво муніципальних паркінгів. 

Отже виникає практична дилема відповідності зазначених програм 

критеріям, затвердженим на міжнародному рівні. Крім того, певна частина 

стратегій сталого розвитку населених пунктів містить занадто узагальнені 

положення, які не розкривають усіх наявних екологічних проблем населених 

пунктів, і тим паче, не показують шляхи їх вирішення. 

Наприклад, як ми вже відзначали, досить узагальненими є екологічні 

індикатори сталого розвитку міста Києва, що наводяться в Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

14 травня 2015 року № 463/1327 [341] (викиди шкідливих речовин; частка 

переробки твердих побутових відходів; частка переобладнання системи 

екологічно небезпечних каналізаційних та очисних споруд; відсоток 

регенерованих забруднених територій; частка підприємств, які 
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використовують процедури екологічного і соціального управління (ISO 

14000); забезпеченість зеленими зонами загального користування). 

В той-же час, рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 

року № 412/1416 затверджений План заходів на 2016–2018 роки з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року [342], де одним із напрямів 

поліпшення комфорту життя містян обрано зниження негативного впливу на 

навколишнє середовище, передбачалося здійснювати шляхом: 1) вирішення 

питань перебування на території міста об’єктів підвищеної небезпеки; 2) 

забезпечення населення чистою водою; 3) створення нових зелених зон 

відпочинку; 4) заходи щодо утилізації твердих побутових відходів.  

Проте, не всі з перелічених заходів були реалізовані вчасно. Зокрема, 

вищенаведеним рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року 

№ 412/1416 «Про затвердження Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» було поставлено завдання 

демеркуризувати (видалення ртуті (її сполук) із забруднених поверхонь, а 

також зниження концентрації парів ртуті у приміщеннях до гранично 

допустимої) території ВАТ «Радикал», розташованого на території 

Деснянського району м. Києва як особливо небезпечного підприємства 

хімічної промисловості, але через ряд причин, описаних ще в рішенні 

Київської міської Ради від 15 вересня 2016 року № 16/1020 «Про звернення 

депутатів Київської міської ради до Кабінету Міністрів України» [343] 

самостійно, через відсутність належних коштів Київська міська Рада виконати 

зазначене завдання не змогла. Хоча й були спеціалізовані підприємства, які 

подали заяви на участь у тендері на проведення зазначених робіт [344]. 

Ряд інших питань, окреслених у вищенаведеному рішенні Київської 

міської ради № 412/1416 переплітаються із завданнями, визначеними ще в 

рішенні Київської міської ради № 5/665 від 25 січня 2007 року «Про 

затвердження Основних напрямів охорони навколишнього природного 

середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності у місті Києві» [345], 

зокрема: 1) вдосконалення системи збирання та переробки побутових та 
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промислових відходів; 2) поліпшення екологічного стану повітряного і 

водного басейнів, земельних ресурсів та якості питної води; 3) збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття; 4) благоустрій та озеленення 

міста; 5) екологічна освіта та виховання.  

Основними шляхами ефективного вирішення екологічних проблем у 

місті, відповідно до зазначеного документу, названо: 1) розвиток 

промислового комплексу міста на інноваційній основі; 2) розробка основних 

засад енергетичної політики в промисловому комплексі міста з урахуванням 

політичних та екологічних аспектів; 3) екологізація виробництва з метою 

зниження рівня техногенного навантаження на довкілля, перехід на екологічно 

безпечні технології; 4) розвиток галузей і технологій, пов’язаних з 

використанням відновлювальних ресурсів; 5) удосконалення робіт по 

виділенню земельних ділянок; 6) збільшення площі земель природно-

заповідного фонду у місті; 7) формування ринку екологічних технологій та 

послуг; 8) розширення економічних механізмів в управлінні охороною 

навколишнім природним середовищем в умовах соціально орієнтованої 

ринкової економіки; 9) обов’язкове проведення екологічної експертизи, 

експертизи з енерго- та ресурсозбереження, впровадження системи 

екологічного менеджменту та аудиту (EMAS, ISO 14001-97) та оцінки 

очікуваного впливу на довкілля планів соціально-економічного розвитку 

міста. Фактично даний нормативний акт є найоптімальниішим у визначенні 

необхідних природоохоронних заходів на території міста, положення якого є 

актуальними і сьогодні. 

Ще одним документом, спрямованим на реалізацію положень Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року є Комплексна міська цільова програма 

екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки [346]. В рамках цієї 

комплексної програми затверджено дві самостійні програми: 1) Програма 

охорони довкілля на 2019-2021 роки (охорона і раціональне використання 

водних ресурсів, земель, рослинних ресурсів, збереження природно-

заповідного фонду, раціональне використання рослинних відходів та ін.); 2) 
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Програма організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 

2019-2021 роки (благоустрій земель водного фонду, об’єктів зеленого 

господарства, просвітницька діяльність, формування екологічної політики 

тощо).  

Чомусь по за увагою зазначеної Програми залишилось питання охорони 

атмосферного повітря від різного виду забруднень, в тому числі 

автомобільним транспортом. Зазначене питання є вкрай актуальним з точки 

зору останніх кліматичних подій, а також ухвалених на міжнародному рівні 

рішень про зниження викидів парникових газів. Зокрема, напередодні 

кліматичного саміту ООН у Нью-Йорку (вересень 2019 року) глави 32 держав 

та урядів підтримали нову кліматичну ініціативу, висунуту президентом 

Австрії, а саме: відмовитися від інвестування в економіку, пов’язану з 

викопними видами палива [347]. 

Слід відзначити, що свого часу на території міста Києва діяла міська 

програма «Екологія транспорту», затверджена рішенням Київради від 29 

листопада 2001 р. № 157/1591 [348], термін виконання якої закінчився у 2010 

році, що спрямовувалася на зниження шкідливих викидів забруднюючих 

речовин автотранспортом шляхом запровадження серійного виробництва та 

встановлення на автотранспорт газо-паливної апаратури, сервісних центрів 

для встановлення та обслуговування газових балонів і т. ін. 

Кардинально вирішити екологічну проблему забруднення довкілля 

автотранспортом може система дієвих організаційно-технічних заходів, у 

тому числі, запровадження в місті Києві екологічних стандартів Євро-4 та 

вище як для автомобілів, так і моторних палив, обмеження руху вантажного (в 

тому числі, транзитного автотранспорту) містом, будівництво нових 

розв’язок, шляхопроводів, мостів, терміналів на в’їзді в місто та звичайних 

паркувальних ділянок поблизу транспортних вузлів. Будівництво нової 

кільцевої автомобільної дороги (дозволить відвести транзитні транспортні 

потоки від міста), вдосконалення системи керування дорожнім рухом, 

розвиток мережі наземного і підземного електротранспорту та вдосконалення 
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юридично-правових важелів впливу до порушників екологічних норм на 

транспорті також сприятиме поліпшенню екологічної ситуації [349, c. 147–

148].  

Крім забруднення атмосферного повітря, міський транспорт та його 

супутня інфраструктура є головними забруднювачами водних об’єктів і 

ґрунтів нафтопродуктами. Негативно впливають на стан довкілля й відходи 

автотранспортних засобів, які утворюються в процесі їх експлуатації, а саме: 

відпрацьовані мастила, витратні матеріали машин, акумулятори, 

відпрацьовані шини, деталі та корпуси автомобілів та інше, утилізацію яких 

належним чином ще не налагоджено. 

Сьогодні ж світова спільнота перевагу надає автотранспорту з 

електричними двигунами, що є логічним рішенням в рамках виконання 

Паризької кліматичної угоди. Україна, як суб’єкт міжнародних відносин також 

пдписалась під цією Угодою, однак заходів щодо переходу на екологічно 

чистий вид транспорту в Законі України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики на період до 2030 року» не передбачається, 

лише перехід на екологічно безпечніші джерела пального, хоча в Додатку до 

Закону, серед основних показників реалізації державної екологічної політики 

передбачається збільшення електротранспорту з 0,1 відсотка у 2020 році до 10 

відсотків у 2030 році (скоріш за все за власний рахунок громадян України та 

без належної державної програми). 

Що стосується організації благоустрою зеленої зони м. Києва то окрім 

вищезазначеної програми в місті Києві діє також рішення Київської міської 

ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку 

видалення зелених насаджень на території міста Києва» [350] відповідно до 

якого, зокрема, у випадку наявності на земельній ділянці, на якій 

передбачається знесення зелених насаджень (або яка передається у власність 

чи користування), дерев віком понад 30 років, пріоритетним передбачається їх 

збереження шляхом укладення охоронних договорів на зелені насадження 
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відповідно до цього рішення та збереження їх при проектуванні та будівництві 

об’єктів містобудування (п. 4.4. Порядку). 

При здійсненні обстеження інших зелених насаджень пріоритетним 

заходом їх збереження передбачається пересадка зелених насаджень, а не їх 

видалення (п. 8 Порядку). 

Низка рішень Київської міської ради та Київської міської державної 

адміністрації деталізують й положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 

року щодо поводження з відходами. Так, затверджено рішення від 14 грудня 

2017 року № 697/3704 «Про деякі питання щодо поводження з побутовими 

відходами на території міста Києва» [351], яким вирішено провести конкурс з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

міста Києва в установленому порядку та затвердити план заходів на 2017–2025 

роки у сфері поводження з відходами у місті Києві. 

Крім того, розробленою Концепцією поводження з твердими 

побутовими відходами, які утворюються в місті [352] заплановано перейти від 

небезпечного методу захоронення до сортування, в тому числі на побутовому 

рівні, до переробки сміття. Це, на думку розробників, допоможе покращити 

екологічну ситуацію в місті та на його околицях, оскільки мова йде про 

впровадження нових європейських практик поводження з відходами. 

Відповідно до даної Концепції, сьогодні у м. Києві утворюється близько 

1,2 млн тонн ТПВ, з яких на сміттєспалювальний завод «Енергія» йде 253,8 

тис. тонн, на полігони та звалища відправляється 946,2 тис. тонн (у т.ч. на 

полігон № 5 прийнято 315,7 тис. тонн, на полігон № 6 прийнято 97,8 тис. тонн, 

решта 532,7 тис. тонн розміщено на невстановлених звалищах області). Тому 

планується реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія» зі 

створенням сучасної системи газоочищення та побудова п’яти сучасних 

сміттєпереробних підприємств, потужністю – від 350 тис т/рік до 450 тис т/рік. 

Подібна Концепція сьогодні розроблена і для Київської області [353]. 

Діють на території міста Києва й розроблені у 2012 році Державним 

підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 
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інститут міського господарства» «Схеми санітарного очищення м. Києва», що 

містять відповідний розділ «Порядок організації збору від населення 

небезпечних відходів в частині побутових (хімічні джерела струму, ртутні 

люмінесцентні лампи, високотехнологічне сміття та інше) та подальшої їх 

утилізації», хоча сам документ не містить жодного «порядку організації», а 

наводить перелік загальнодержавних та місцевих нормативних документів на 

підставі яких здійснюється діяльність, пов’язана з поводженням з відходами, 

в тому числі й небезпечними [354]. 

Для реалізації питання регулювання поводження з відходами рішеннями 

Київської міської ради розроблено також й: Правила благоустрою міста Києва 

від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, Схему санітарної очистки м. Києва [355] 

від 14 березня 2002 року № 365/1799 та ін. 

В проектному стані сьогодні знаходиться такий важливий для міста 

документ, як Водна стратегія міста Києва 2018-2025 рр. [356]. Головна мета 

реалізації даної Стратегії – збереження та оздоровлення водних об’єктів міста 

Києва до 2025 року.  

Найважливішими завданнями Стратегії визначено: 1) поліпшення стану 

водних об’єктів міста, збереження водних об’єктів для наступних поколінь 

шляхом впровадження наступних ініціатив: а) заборони знищення 

(каналізування або осушення) природних та істотно змінених водних об’єктів 

міста, припинення забудови прибережних захисних смуг; б) скорочення 

забруднення водних ресурсів за рахунок поступового зменшення та повної 

ліквідації скидів неочищених стоків зі всіх (точкових, дифузних, пересувних) 

джерел забруднення: до 2025 року на 50 % у порівнянні з 2018 роком; в) 

забезпечення ефективного використання водних ресурсів міста; г) 

інвентаризація і паспортизація водних об’єктів столиці; д) створення сучасної 

інформаційної бази у сфері водного середовища; е) створення ефективної 

системи контролю якості водойм міста Києва; 2) впровадження інструментів 

інтегрованого управління водними ресурсами міста; 3) створення сучасної 

системи моніторингу водних об’єктів та забезпечення доступом до інформації 
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щодо якості води та санітарного стану водних об’єктів столиці; 4) створення 

нових об’єктів публічного простору навколо водних об’єктів, залучення 

громадськості до розв’язання екологічних проблем у сфері водного 

середовища; 5) поліпшення водного партнерства та кооперації між всіма 

заінтересованими сторонами; 6) вдосконалення інституціональних засад та 

нормативно-правової бази у сфері використання та охорони водних об’єктів 

столиці. Співпраця в рамках створення концепції Водної Стратегії міста Києва 

– соціальне і адміністративне партнерство між інститутами громадянського 

суспільства, представниками органів місцевого самоврядування, комунальних 

підприємств, бізнесу та науковими співробітниками задля збереження і 

відновлення столичних водойм. 

На виконання законодавчого положення про утворення цільового 

екологічного фонду та положення про нього в населених пунктах, рішенням 

Київської міської ради від 24 вересня 1998 року № 10/111 було затверджено 

Положення «Про Київський міський фонд охорони навколишнього 

природного середовища» [357], а рішенням від 26 квітня 2018 року № 

799/4863, затверджено перелік природоохоронних заходів у м. Києві, що 

фінансуються з Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища [358]. 

Крім того, розпорядженням КМДА від 11 липня 2018 року № 1215 

прийнято рішення «Про забезпечення на 2018 рік природоохоронних заходів 

у місті Києві, перерозподіл видатків та передачу бюджетних призначень, 

передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік 

у бюджеті міста Києва» [359]. Такого роду розпорядження приймаються 

щорічно. 

З метою інформування населення про екологічно небезпечні аварії та 

ситуації, стан довкілля, a також про заходи, що вживаються для його 

поліпшення, рішенням КМДА від 22 лютого 2007 року № 167/828 затверджено 
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Положення щодо інформування громадськості міста Києва про стан 

забруднення навколишнього природного середовища. 

Це не повний перелік нормативних документів затверджених та 

здійснюваних на території відання Київради та КМДА. В рамках реалізації на 

місцевому рівні положень екологічної складової стратегії сталого розвитку 

сформований та діє значний масив законодавства про поводження з відходами; 

виконується План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Києва на період 

2018-2020 років, затверджений рішенням Київради від 17.05.2018 р. № 

818/4882 [360]; діє Генеральний план міста Києва на період до 2020 року [361] 

та Правила забудови м. Києва [362], в яких враховані вимоги екологічного 

законодавства та багато інших. 

З урахуванням виявлених під час реалізації Генерального плану міста 

Києва екологічних проблем, їх вирішення пропонується зробити у 

розробленому проекті Генерального плану розвитку м. Києва та його 

приміської зони до 2025 року [363] і т. ін.  

Однак, не зважаючи на прийняття значної кількості нормативних актів 

органами місцевого самоврядування м. Києва, 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 [364]. 

З цією метою необхідно виробити єдине стратегічне бачення та науково 

обґрунтовану концепцію, яка б лягла в основу правового регулювання 

відносин в екологічній та природоресурсній сфері. 

Децентралізація влади як одна з головних засад формування 

спроможного місцевого самоврядування, та його належного реформування, в 
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тому числі секторальні реформи у відповідному напрямку, повинні 

здійснюватися в єдиній площині та узгоджуватися між собою.  

 

Висновки до розділу 2 

 

За результатами проведеного дослідження організаційно-правових 

заходів охорони довкілля у населених пунктах зроблено наступні висновки. 

1. Встановлено, що організаційно-правові заходи з охорони довкілля 

населених пунктів – це взaємoдія зусиль розгалуженої системи органів 

державної влади та місцевого самоврядування, виробничих структур, а також 

громадських організацій, які беруть учaсть в упрaвлінні щoдo здійснення 

кooрдинaційних, кoнтрoльнo-нaглядoвих, превентивнo-oбмежувaльних, 

інфoрмaційних, ліцензійних, сертифікaційних тa інших функціoнaльнo-

рoзпoрядчих дій тa 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. 

2. Доведено, що важлива роль в правовій охороні довкілля населених 

пунктів належить державним органам загальної та спеціальної компетенції, до 

складу яких входить певна система органів різної ієрархічної приналежності.  

До органів загальної компетенції у цій сфері належать: Верховна Рада 

України; Президент України разом з Радою національної безпеки і оборони 

України; Кабінет Міністрів України. До органів спеціальної компетенції: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Державна 

екологічна інспекція України; Державне агентство водних ресурсів України; 

Державна служба геології та надр України; Державне агентство лісових 
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ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; 

Міністерство охорони здоров’я України; Міністерство розвитку громад та 

територій України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій та Державна служба України з 

питань праці; Державна інспекція ядерного регулювання України; 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів; Міністерство інфраструктури України разом з 

Державною авіаційною службою України, Державною інспекцією України з 

безпеки на наземному транспорті, Державною службою морського та 

річкового транспорту України, Державною адміністрацією залізничного 

транспорту України та ін. 

Запропоновано відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби 

у якості самостійного органу державної виконавчої влади. Однією з причин 

висунення такої пропозиції є покладення функції санітарно-епідеміологічного 

контролю у містобудівній сфері на Міністерство розвитку громад та територій 

України, а у сфері якості і безпечності продуктів харчування – на Державну 

службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, яка підзвітна Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, що фактично визначає самоконтроль у 

відповідних сферах діяльності держави. 

3. Для визначення ефективної ролі органів місцевого самоврядування у 

здійсненні природоохоронної діяльності було обрано практику діяльності 

Київської міської ради. 

Встановлено, що до природоохоронного напряму в структурі Київської 

міської ради сьогодні задіяно: Департамент земельних ресурсів; Департамент 

міського благоустрою та збереження природного середовища (управління 

контролю за благоустроєм; управління з питань надзвичайних ситуацій); 

Управління екології та природних ресурсів. 



180 
 

З’ясовано, що окрім Київської міської ради на території м. Києва 

природоохоронні повноваження покладені й на Київську міську державну 

адміністрацію, частина яких дублюється з повноваженнями Київської міської 

ради, що є неприпустимим у формуванні дієвої екологічної політики. 

4. Аналіз особливостей організаційно-правових заходів з охорони 

довкілля у населених пунктах показав, що залучення значної кількості органів 

до врегулювання зазначеного питання є показником ефективної реалізації 

принципу екологізації усіх сфер суспільного виробництва, однак, в той-же час, 

призводить до дублювання частини повноважень та виступає породженням 

невиконання встановлених функцій на практиці. Тому пропонується здійснити 

ефективне реформування системи державного та місцевого екологічного 

управління в частині розмежування повноважень в природоохоронній сфері. 

Наприклад, в рамках реалізації принципу екологізації усіх сфер суспільного 

виробництва, пропонуємо закріпити в положеннях галузевих центральних 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обов’язок 

періодично звітувати перед органами з охорони довкілля про заходи щодо 

зменшення шкідливого впливу на довкілля, які вживаються у відповідній 

сфері суспільного виробництва, які в подальшому мають висвітлюватися 

Міндовкілля України у квартальних та щорічних звітах. 

5. З’ясовано, що сучасні зміни пріоритетів та цілей екологічного 

управління, відхід від централізованого жорсткого впливу державних органів, 

формування економіки, що ґрунтується на різних формах власності, 

приватизація значної частки підприємств ведуть до збільшення ролі 

виробничого та об’єктового екологічного управління як першооснови 

формування злагодженої еколого безпечної політики держави. Запропоновано 

застосовувати до суб’єктів господарювання більш жорсті заходи юридичної 

відповідальності за порушення екологічного законодавства у зв’язку з 

розвитком екологічного нігілізму. В містобудівній діяльності це 

прослідковується при: розробці містобудівної документації з порушенням 

умов зонування; незаконне будівництво і здійснення різноманітних видів робіт 
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без погодження з експлуатуючими підприємствами. В діяльності населених 

пунктів – в першу чергу при поводженні з відходами; боротьбі із забрудненням 

атмосферного повітря автотранспортом, забруднення водойм і т. ін. 

В рамках децентралізаційних процесів та реформування контрольно-

наглядової функції в природоохоронній сфері, важливого значення набуває й 

громадське екологічне управління. 

Підтримана наукова позиція щодо поліпшення механізмів залучення 

громадськості до формування та реалізації державної політики в сфері 

довкілля на рівні органів державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування через посилення представництва громадськості, профільних 

науково-експернтих установ, екологічних організацій в консультативно-

дорадчих органах, у складі спільних координаційних рад при прийнятті 

екологічно важливих рішень, а також обов’язкового залучення громадськості 

до обговорення формування місцевих природоохоронних бюджетів, місцевих 

екологічних програм, заходів, а також подальшого їх моніторингу виконання. 

6. 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 



182 
 

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. 

З’ясовано, що сьогодні відсутній належний контроль (як державний так 

і громадський) за виконанням програм у сфері охорони довкілля населених 

пунктів; відбувається недостатнє фінансування таких програм та малі 

ймовірності залучення позабюджетних коштів. 

З цією метою виникає потреба у виробленні єдиного стратегічнрго 

бачення та науково обґрунтованої концепції, яка б лягла в основу правового 

регулювання відносин в екологічній та природоресурсній сфері населеного 

пункту. 

Наголошено на тому, що децентралізація влади як одна з головних засад 

формування спроможного місцевого самоврядування, та його належного 

реформування, в тому числі секторальні реформи у відповідному напрямку, 

повинні здійснюватися в єдиній площині та узгоджуватися між собою.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

представлено вирішення наукового завдання, що полягає у з’ясуванні сутності 

й змісту правової охорони довкілля у населених пунктах України. У результаті 

вирішення поставлених завдань одержано і сформульовано наведені нижче 

висновки та пропозиції: 

1. Встановлено, що правова охорона довкілля населених пунктів є 

комплексним міжгалузевим субінститутом 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 проектування, 

будівництва та експлуатації населених пунктів і в кінцевому результаті 

спрямовані на гарантування державою забезпечення реалізації міжнародного 

принципу сталого розвитку. 

Правова охорона довкілля населених пунктів також є невід’ємною 

складовою національної екологічної політики, а також ефективним засобом 

подолання екологічної кризи в окремих регіонах та в державі в цілому. Вона є 

вагомим інструментом просторового регулювання соціально-економічного 

розвитку, оскільки саме через механізми регіональної екологічної політики, як 

важливого елемента загальнодержавної екологічної стратегії, можна 

активізувати внутрішні потенціали населених пунктів для соціально-

економічного зростання територій і держави в цілому.  

Визначено, що правова охорона довкілля населених пунктів – це система 

правових заходів, спрямованих на забезпечення сприятливого стану 

навколишнього середовища населених пунктів і підтримання екологічної 

рівноваги у процесі розміщення і розвитку населених пунктів. 
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З’ясовано, що рівень забруднення довкілля населених пунктів залежить 

напряму від специфіки здійснюваної на їх території шкідливої діяльності. У 

зв’язку з чим усі населені пункти в науці пропонується класифікувати на: 

населені пункти -промислові центри; міста з переважним розвитком певної 

галузі виробництва: а) міста з розвиненою гірничою промисловістю; б) міста з 

розвиненою металургійною промисловістю; в) міста з розвиненою хімічною 

промисловістю тощо; багатофункціональні міста; міста-курорти та туристичні 

ценрти; сільськогосподарські райони і т. ін. 

Вважаємо, що наведена класифікація населених пунктів за рівнем їх 

шкідливого впливу на довкілля в подальшому могла б лягти в основу 

формування спеціального законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища населених пунктів, оскільки саме така класифікація 

дозволяє обрати найоплимальніші варіанти вирішення екологічних проблем 

на місцях, а також слугуватиме інформаційною довідкою про екологічні 

характеристики відповідного населеного пункту. 

2. Дослідження ґенези законодавства про охорону довкілля населених 

пунктів дозволило виділити такі його періоди формування: 1) від стародавніх 

часів до 19 століття, що характеризувався прийняттям поодиноких 

нормативних актів, пов’язаних з санітарним очищенням міст; 2) від 19 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, 

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, що характеризується правовим регулюванням охорони 

довкілля населених пунктів нормативними актами різної юридичної сили, що 

належать не лише до сфери екологічного, але й інших галузей права 

(санітарного, містобудівного, транспортного, адміністративного тощо).  
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3. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері регулювання охорони 

довкілля населених пунктів доцільно диференціювати на декілька блоків. Це 

міжнародно-правові документи, якими встановлюються: 1) загальні вимоги 

щодо реалізації принципу сталого розвитку та його екологічної складової 

всіма країнами світу; 2) спеціальні вимоги щодо сталого розвитку населених 

пунктів, враховуючи їх екологічну складову; 3) вимоги щодо охорони 

навколишнього середовища. 

4. Організаційно-правові заходи з охорони довкілля населених пунктів – 

це взaємoдія зусиль розгалуженої системи органів державної влади та 

місцевого самоврядування, виробничих структур, а також громадських 

організацій, які беруть учaсть в упрaвлінні щoдo здійснення кooрдинaційних, 

кoнтрoльнo-нaглядoвих, превентивнo-oбмежувaльних, інфoрмaційних, 

ліцензійних, сертифікaційних тa інших функціoнaльнo-рoзпoрядчих дій тa їх 

санкціонування, спрямованих на охорону та підвищення якості та безпечності 

довкілля населених пунктів, ефективність яких залежатиме від: 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. 

5. Не зважаючи на місцевий характер екологічних проблем, з приводу 

яких формується спеціальне законодавство про охорону довкілля населених 

пунктів, до їх вирішення продовжує залучатися значна кількість 

загальнодержавних органів влади. До них належать як органи загальної, так і 

органи спеціальної компетенції. 

До органів загальної компетенції у цій сфері належать: Верховна Рада 

України; Президент України разом з Радою національної безпеки і оборони 

України; Кабінет Міністрів України. До органів спеціальної компетенції: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Державна 

екологічна інспекція України; Державне агентство водних ресурсів України; 
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Державна служба геології та надр України; Державне агентство лісових 

ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; 

Міністерство охорони здоров’я України; Міністерство розвитку громад та 

територій України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій та Державна служба України з 

питань праці; Державна інспекція ядерного регулювання України; 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів; Міністерство інфраструктури України разом з 

Державною авіаційною службою України, Державною інспекцією України з 

безпеки на наземному транспорті, Державною службою морського та 

річкового транспорту України, Державною адміністрацією залізничного 

транспорту України та ін. 

6. Сучасною метою реформування екологічного напряму державної 

політики має стати поглиблений розвиток регіональної екологічної політики, 

що має включати в себе не лише питання розроблення загальної стратегії й 

тактики узгодженого розвитку суб’єктів господарювання в інтересах прогресу 

всіх сторін регіонального життя, а й питання їх ефективного виконання, 

враховуючи подолання корупційної складової. 

Провідну роль у врегулюванні цього питання відіграють органи 

місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради) та їх виконавчі 

органи (державні адміністрації, виконавчі комітети). Аналіз повноважень 

зазначених органів у досліджуваній сфері дозволив виділити наступні 

проблеми їх ефективності: 1) дублювання повноважень органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; 2) недостатнє 

фінансування програм з охорони довкілля населених пунктів; 3) незначний 

контроль за станом виконання програм з охорони довкілля населених пунктів; 

4) неефективне управління природоохоронною сферою на місцях; 5) 

недостатня підготовка фахівців з охорони довкілля населених пунктів; 6) 
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низькі показники екологічного інформування населення про природоохоронні 

заходи; 7) процвітання екологічного нігілізму. 

У зв’язку з цим пропонується здійснити ефективне реформування 

системи місцевого екологічного управління в частині розмежування 

повноважень місцевих рад та їх виконавчих підрозділів в природоохоронній 

сфері; надати додаткові джерела надходження коштів для фінансування 

програм з охорони довкілля населених пунктів; вивести на відповідний рівень 

державний та місцевий контроль за станом навколишнього природного 

середовища; запровадити обов’язкову переатестацію фахівців з охорони 

довкілля населених пунктів; запровадження екологічного моніторингу у всіх 

населених пунктах України, а також дієві заходи боротьби з екологічним 

нігілізмом. 

7. Важливим заходом з охорони довкілля населених пунктів визначено 

залучення громадськості до цього процесу. Громадяни та інші фізичні особи 

можуть реалізовувати таке право як одноособово так і шляхом об’єднання в 

громадські екологічні організації. 

Основними формами участі громадян у прийнятті екологічно значимих 

рішень є: референдум; звернення громадян (скарги, зауваження, пропозиції); 

робота з депутатами; збори громадян за місцем їх проживання (збори, мітинги, 

демонстрації), що включають громадські (публічні) обговорення (включаючи 

стратегічну екологічну оцінку та оцінку впливу на довкілля). 

Екологічні неурядові громадські організації: надають допомогу 

громадянам в захисті їх екологічних, соціальних та інших прав; забезпечують 

населення еколого-правовою інформацією про стан довкілля, плани щодо його 

покращення; беруть участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів 

з питань екології, підготовці місцевих екологічних програм; беруть участі у 

різних формах освітньо-виховної та просвітницької роботи; здійснюють 

громадський екологічний контроль та залучаються до екологічного аудиту 

тощо. 
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Однак, вищенаведені екологічні права продовжуть порушуватись на 

практиці. В такому разі, слід підтримати наукову позицію щодо поліпшення 

механізмів залучення громадськості до формування та реалізації державної 

політики в сфері довкілля на рівні органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування через посилення представництва 

громадськості, профільних науково-експернтих установ, екологічних 

організацій в консультативно-дорадчих органах, у складі спільних 

координаційних рад при прийнятті екологічно важливих рішень, а також 

обов’язкового залучення громадськості до обговорення формування місцевих 

природоохоронних бюджетів, місцевих екологічних програм, заходів, а також 

подальшого їх моніторингу виконання. 

8. Правові заходи охорони довкілля населених пунктів включають в себе 

розгалужену систему екологічних вимог, встановлених як до органів 

місцевого самоврядування так і до юридичних та фізичних осіб, спрямованих 

на екологобезпечний та сталий розвиток населених пунктів. Вони мають 

виконуватись як на етапі розміщення і розвитку населених пунктів так і під 

час їх функціонування.  

Встановлення екологічних вимог до розміщення і розвитку населених 

пунктів включає в себе: прогнозування розвитку територій, їх планування 

(генеральна та місцеві схеми планування території, детальний план території, 

містобудівні умови та обмеження, зонування), проведення стратегічної 

екологічної оцінки містобудівної документації та оцінка впливу запланованої 

діяльності на довкілля. 

Сучасний стан реалізації зазначених екологічних вимог вимагає 

активізації органів місцевого самоврядування щодо розроблення 

містобудівної документації (в першу чергу схем планування територій 

районів, зонінгу територій сільських рад та генеральних планів населених 

пунктів) як інструмента стратегічного планування та оперативного управління 

територіями, їх резервування для майбутніх містобудівних потреб з 
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врахуванням вимог містобудівного, земельного, санітарного, екологічного, 

природоохоронного та іншого законодавства. 

Встановлення екологічних вимог при функціонуванні населених пунктів 

включає в себе, в першу чергу, розробку і затвердження екологічних програм 

розвитку населених пунктів. Сьогодні в цьому напряму 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, 

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.  

Актуальними залишаються й питання запровадження та реалізації на 

територіях населених пунктів заходів з екологічного моніторингу, 

ефективного виконання заходів екологічного обліку, дозвільної системи у 

природокористуванні, належному формуванні фондів з охорони 

навколишнього природного середовища і т. ін. 
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З’ясовано, що головним фактором вчасного та ефективного формування 

екологічної політики населених пунктів є наявність у них стабільної 

фінансової бази, однак саме цей фактор сьогодні є найголовнішою проблемою 

подальшого розвитку населених пунктів. 

Наголошено й на тому, що децентралізація влади як одна з головних 

засад формування спроможного місцевого самоврядування, та його належного 

реформування, в тому числі секторальні реформи у відповідному напрямку, 

повинні здійснюватися в єдиній площині та узгоджуватися між собою. З цією 

метою виникає потреба у виробленні єдиного стратегічного бачення та 

науково обґрунтованої концепції, яка б лягла в основу правового регулювання 

відносин в екологічній сфері населеного пункту. Мова, насамперед, йде про 

вироблення єдиної моделі програм з екологічного розвитку населених пунктів, 

які виступають складовими програм сталого розвитку населених пунктів. 

9. Система правових заходів, які сприяють поліпшенню довкілля 

населених пунктів, не отримала належного комплексного закріплення у 

вітчизняному законодавстві. Така система правових заходів, у їх сучасному 

викладенні, не тільки не гарантує належний рівень захисту компонентів 

довкілля, але і не забезпечує формування цільового науково обгрунтованого і 

збалансованого підходу до вирішення складних екологічних проблем в 

населених пунктах. 

Запропоновано на законодавчому рівні закріпити основні екологічні 

вимоги до населених пунктів, з урахуванням особливостей класифікації 

населених пунктів за рівнем їх небезпечності для довкілля. 

10. Запропоновано шляхи вдосконалення національного законодавства з 

питань правової охорони довкілля населених пунктів. Зокрема, 

запропоновано: а) законодавчо закріпити усталені визначення таких понять: 

«населений пункт», «місто», «селище», «село», «навколишнє природне 

середовище», «навколишнє середовище», «природне середовище», 

«середовище життєдіяльності», «довкілля»; б) відновити діяльність санітарно-

епідеміологічної служби у якості самостійного органу державної виконавчої 
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влади; в) уніфікувати масив нормативно-правових актів, що містять вимоги 

охорони довкілля населених пунктів, в рамках єдиного нормативно-правового 

акту та удосконалити ст. 59 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», закріпивши в ній положення про те, що «До 

діяльності населених пунктів встановлюється система екологічних вимог, яка 

різниться в залежності від рівня шкідливого впливу населеного пункту на 

довкілля. Особливості визначення таких екологічних вимог визначені у 

спеціальному законодавстві»; г) внести зміни і доповнення до наказу 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 року 

№ 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони 

довкілля» в частині відповідності його положенням Концепції реформування 

системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища про офіційне працевлаштування та оплатність послуг 

громадських інспекторів. 
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звернення: 12.12.2019). 

211. Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 244-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2018-%D1%80 (дата звернення: 

12.12.2019). 

212. Про затвердження Указу Президента України «Про оголошення 

окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, 

Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної 
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ситуації»: Закон України від 31.07.2008 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-17 (дата звернення: 12.12.2019). 

213. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

06.05.2015 р. «Про стратегію національної безпеки України»: указ Президента 

України від 26.05.2015 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n2 (дата звернення: 18.10.2019). 

214. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

25.04.2013 р. «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів 

держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених 

пунктах України»: Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 350/2013. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350/2013#n2 (дата звернення: 

10.10.2019). 

215. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

25.04.2013 р. «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення 

моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з 

відходами в Україні»: Указ Президента України від 18.10.2013 р. № 572/2013. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572/2013#n2 (дата звернення: 

10.10.2019). 

216. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

29.03.2013 р. «Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій»: Указ Президента України від 15.05.2013 р. № 265/2013. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/2013#n2 (дата звернення: 10.10.2019). 

217. Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp171106?an=1&ed=2017_10_25 (дата 

звернення: 10.10.2019). 
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218. Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних 

ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС: розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 371-р. Офіційний вісник 

України. 2015. № 31. Ст. 907. 

219. Про внесення змін до плану заходів з виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони: постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 р. № 

1005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1005-2019-%D0%BF (дата 

звернення: 20.02.2020). 

220. Про затвердження Положення про Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України: постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.11.2014 р. № 676. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF (дата звернення: 

03.02.2020). 

221. Про затвердження Положення про Державне агентство України з 

управління зоною відчуження: постанова Кабінету Міністрів України від 

22.10.2014 р. № 564. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2014-

%D0%BF (дата звернення: 03.02.2020). 

222. Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України: 

постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. № 77. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2018-%D0%BF (дата звернення: 

03.02.2020). 

223. Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки, 

погодження та затвердження Місцевих планів дій з охорони навколишнього 

природного середовища: наказ Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 05.12.2012 р. № 618. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0618737-12 (дата звернення: 18.12.2018). 
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224. Національна доповідь про реалізацію національної екологічної 

політики. Міністерство екології та природних ресурсів України. Київ, 2016. 

120 с.  

225. Про затвердження програми охорони довкілля міста 

Хмельницького на 2016–2020 роки: рішення Хмельницької міської ради від 

16.03.2016 р. № 31. URL: https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-

programy-ohorony-dovkillya-mista-hmelnyckogo-na-2016-2020-roky (дата 

звернення: 18.08.2019). 

226. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища м. Бахмута на 2019–2020 роки: рішення Бахмутської міської ради 

від 28.11.2018 р. № 6/123-2352. URL: http://artemrada.gov.ua/22535?page=1 

(дата звернення: 18.08.2019). 

227. Програма охорони навколишнього природного середовища на 

2018-2020 роки: рішення Іванівської селищної ради Іванівського району 

Херсонської області від 22.02.2018 р. № 64. URL: 

http://ivanivka.gromada.org.ua/docs/172153/ (дата звернення: 18.08.2019). 

228. Про Програму охорони навколишнього природного середовища 

Нижньосироватської сільської ради на 2018–2022 роки: рішення 

Нижньосироватської сільської ради від 23.02.2018 р. URL: 

https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0002-4.pdf 

(дата звернення: 18.08.2019). 

229. Про затвердження Екологічної програми села Велика Костромка на 

2014–2020 роки: рішення Великокостромської сільської ради Апостолівського 

району Дніпропетровської області від 07.02.2014 р. URL: 

http://apvkostrsil.dp.gov.ua/selrada/apostolivskij/velikokostromska_silrada.nsf/doc

s/5D3CAD17961B2396C2257C7C00436B8D?opendocument (дата звернення: 

18.08.2019). 

230. Офіційний веб-портал Державної екологічної інспекції України. 

URL: https://dei.gov.ua/posts?category_id=4&post_type_id=2 (дата звернення: 

07.11.2019). 
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231. Про утворення територіальних органів Державної екологічної 

інспекції: постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 995. 

Офіційний вісник України. 2011. № 74. Ст. 2769. 

232. Про затвердження Положення про територіальні та міжрегіональні 

територіальні органи Держекоінспекції: Наказ Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України від 07.04.2020 р. № 230. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#n9 (дата звернення: 28.04.2020). 

233. Про затвердження Положення про органи рибоохорони 

Державного агентства рибного господарства України: Наказ Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 19.01.2012 р. № 26. Офіційний 

вісник України. 2012. № 22. Ст. 864. 

234. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 

України від 19.11.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

(дата звернення: 08.05.2019). 

235. Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони 

здоров’я України: постанова Кабінету міністрів України від 24.01.2020 р. 

№ 90. Урядовий кур’єр від 19 лютого 2020 року № 32. 

236. Про затвердження Положення про державний санітарно–

епідеміологічний нагляд в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 

22.06.1999 р. № 1109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-

%D0%BF (дата звернення: 15.08.2019). 

237. Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та 

державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із 

проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних 

факторів: постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 р. № 420. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-95-%D0%BF (дата звернення: 

04.04.2019). 

238. Про біологічну безпеку України: рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 27.02.2009 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-09 (дата звернення: 04.04.2019). 
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239. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 

технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які 

надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення: 

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 25.06.2014 р. № 179. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1062-14 (дата звернення: 01.06.2019). 

240. Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу 

вод: постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 758. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF (дата звернення: 

02.06.2019). 

241. Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що 

справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем 

централізованого водовідведення: наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. 

№ 316. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18 (дата звернення: 

02.06.2019). 

242. Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента 

населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон: 

наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.2019 р. 

№ 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0125-19 (дата звернення: 

02.06.2019). 

243. Про затвердження Порядку повторного використання очищених 

стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих 

концентрацій забруднюючих речовин: наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

12.12.2018 р. № 341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0075-19 (дата 

звернення: 02.06.2019). 

244. Про затвердження Методики роздільного збирання побутових 

відходів: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
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комунального господарства України від 01.08.2011 р. № 133. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11 (дата звернення: 05.06.2019). 

245. Пpo затвердження Положення про Державну архітектурно–

будівельну інспекцію Укpaїни: постанова Кабінету Міністрів Укpaїни від 

09.07.2014 р. № 294. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-

%D0%BF (дата звернення: 30.08.2019). 

246. Про затвердження Положення про Державну службу України з 

питань праці: постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF (дата звернення: 

30.08.2019). 

247. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон 

України від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 

20.02.2019). 

248. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об’єктів: Закон України від 09.07.2010 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17 (дата звернення: 12.12.2018). 

249. Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з 

радіоактивними відходами: Закон України від 17.09.2008 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/516-17 (дата звернення: 03.01.2019). 

250. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове 

забезпечення: Закон України від 13.12.2001 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2893-14 (дата звернення: 03.01.2019). 

251. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: 

Закон України від 11.01.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1370-

14 (дата звернення: 03.01.2019). 

252. Про затвердження Положення про Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України: постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 р. № 459 в редакції постанови від 
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11.09.2019 р. № 838. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-

%D0%BF (дата звернення: 18.03.2020). 

253. Пpo затвердження Положення про Державну службу України з 
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