
РОЗДІЛ 12 

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  

 

Структурні підрозділи Міністерства достатньо численні і часто зміню-

ються. В наш час в структурі Міністерства є 3 служби, 2 агенції, 8 управлінь, 

6 департаментів, 41 відділ і  7 секторів.  

 

Урядові органи державного управління у складі Міністерства екології 

та природних ресурсів України 

Державна екологічна інспекція 

Державна служба заповідної справи 

Державна служба геології та надр 

 

Державна екологічна інспекція 

У складі Мінекоресурсів діє Державна екологічна інспекція, основним 

завданням якої є здійснення державного контролю за додержанням вимог 

природоохоронного законодавства. 

У першому півріччі 2007 року відбулося реформування територіальних 

органів Мінекоресурсів шляхом виділення з їх складу екологічних інспекцій, 

які отримали статус спеціальних підрозділів міністерства.  

Крім того, охорону навколишнього природного середовища морів здій-

снюють три державні морські екологічні інспекції. 

Державна екологічна інспекція та спеціальні підрозділи Мінекоресурсів 

взяли курс на підвищення ефективності інспекційної діяльності, перевірку 
екологічно небезпечних об'єктів державного та регіонального рівнів, які за-

вдають найбільшої шкоди довкіллю. 

У своїй діяльності державні екологічні інспекції роблять акцент на кон-

троль аварійних ситуацій та оперативне інформування Держекоінспекції та 

Мінекоресурсів не тільки про сам факт надзвичайної ситуації, але й про хід 

усунення екологічних наслідків таких аварій, про величину нанесених збит-

ків, пред'явлення претензій, позовів та передачі матеріалів до правоохорон-

них органів. 

Особливу увагу зосереджено на необхідності попередження екологічних 

порушень, їх профілактиці, пропаганді та інформованості як дієвому механі-

зму впливу на суб’єкти господарювання за додержанням ними вимог приро-

доохоронного законодавства. Адже головним завданням державних екологі-
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чних інспекцій є запобігання правопорушенням, а у разі їх скоєння – неми-

нучості покарання винних осіб. 

 

Державна служба заповідної справи 

Для забезпечення державного управління природно-заповідним фондом 

в системі Мінекоресурсів у 1995 році було створено Головне управління на-

ціональних природних парків і заповідної справи, яке у 2001 році було реор-

ганізоване в урядовий орган - Державну службу заповідної справи.  

Нині з 40 установ природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення (біосферні та природні заповідники, національні природні парки) 

19 підпорядковані Мінекоресурсів, інші - органам виконавчої влади, вищим 

навчальним закладам, державним науковим організаціям (Міносвіти, Держ-

комлісгосп, Держуправсправами, НАН України, УААН, КНУ ім. Тараса Ше-

вченка). У більшості з них заповідна справа не є пріоритетним напрямом ді-

яльності. Тому Мінекоресурсів сьогодні працює над створенням цілісної 

державної системи управління природно-заповідним фондом, для чого необ-

хідно підпорядкувати всі установи єдиному природоохоронному відомству.  

На сучасному етапі розвитку України є нагальна потреба затвердити 

комплекс заходів щодо забезпечення належних умов для реалізації єдиної 

державної політики у сфері розвитку заповідної справи. З цією метою Міне-

коресурсів було забезпечено розроблення, а Кабінетом Міністрів України 

схвалено та направлено на розгляд до Верховної Ради України проект закону 

України «Про затвердження загальнодержавної цільової екологічної програ-

ми розвитку заповідної справи на період до 2020 року».  Прийняття цієї про-

грами дасть змогу поліпшити умови розвитку заповідної справи в Україні, 

вдосконалити управління заповідними об’єктами, підвищити їх матеріально-

технічну базу, довести площу природно-заповідного фонду до 10,4 відсотка 

загальної площі держави, прискорити формування національної екомережі 

як складової Пан'європейської екомережі. 

Велику увагу Мінекоресурсів приділяє підтримці та розвитку існуючих 

природно-заповідних об’єктів, резервуванню цінних для заповідної справи 

територій. 

 

Державна служба геології та надр 

Державна геологічна служба як урядовий орган державного управління 

у складі Мінекоресурсів здійснює стратегічне планування та геологічне ви-

вчення надр і наслідків надрокористування з урахуванням потреб суспільст-
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ва. Україна належить до провідних мінерально-сировинних держав світу, 

надра якої містять практично всі види мінеральної сировини для забезпечен-

ня сталого функціонування та розвитку економіки. Відкрито близько 8 тис. 

родовищ, в яких міститься понад 90 видів корисних копалин. За запасами та 

видобутком корисних копалин Україна посідає одне з провідних місць серед 

країн світу, а за кількістю та якістю родовищ обіймає перше місце в Європі. 

Україна володіє десятою частиною загальносвітових запасів залізних і 

близько двох п’ятих марганцевих руд. Геологічною службою виявлено регі-

они з нетрадиційними для України корисними копалинами: Закарпаття – зо-

лото, срібло, Український щит – золото, метали платинової групи, Донбас – 

золото, срібло. У приазовському регіоні створюється сировинна база з видо-

бутку і переробки рідкісних та рідкісноземельних металів.  

Для підвищення безпеки проживання населення України значна роль ві-

дводиться моніторингу небезпечних геологічних процесів, підземних вод та 

геохімічного стану ландшафтів. 

Крім того, Держгеологслужба здійснює контроль за дотриманням кори-

стувачами надр вимог законодавства України про надра, а також встановле-

них стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення і використання 

надр під час видобування корисних копалин. 

Безпосередньо державний геологічний контроль проводять створені у 

складі Державної геологічної служби Управління державного геологічного 

контролю та територіальні інспекції державного геологічного контролю: За-

хідна територіальна інспекція (у Львові), Північна (у Києві), Південна (у 

Дніпропетровську), Східна (Донецька) територіальна інспекція (в Артемів-

ську), Міжрегіональна інспекція (у Полтаві), яка контролює роботи з геоло-

гічного вивчення нафтогазоносних надр та видобування вуглеводнів. 

Крім того, до головних служб Міністерства екології та природних ре-

сурсів України з 2010 року ввійшли два агентства на рівні державних коміте-

тів, а саме: Державне агенство водних ресурсів України та Державне агенст-

во екологічних інвестицій України. 

 

Структура центрального апарату Міністерства екології та природ-

них ресурсів України 

Керівництво міністерства 

Міністр 

Перший заступник Міністра 

Заступник Міністра 
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Дипломатичний радник 

Департамент забезпечення діяльності Міністра та кадрової роботи 

Відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) 

Відділ організаційно-аналітичної роботи 

Відділ кадрового забезпечення 

Відділ роботи з підпорядкованими установами, підприємствами та організа-

ціями 

Відділ документального забезпечення та роботи із зверненнями громадян 

Юридичний департамент 

Відділ нормативного регулювання та експертизи проектів нормативних актів 

Відділ представництва інтересів міністерства в правоохоронних та судових 

органах 

Відділ правового забезпечення 

Відділ взаємодії з Верховною Радою України та регуляторної діяльності 

Департамент економіки та фінансів 

Відділ бюджетних програм 

Відділ координації екологічних фондів 

Відділ заробітної плати 

Сектор методології, бухгалтерського обліку та зведеної звітності 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності центрального апарату 

Департамент екологічної безпеки 

Відділ контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів 

Відділ поводження з відходами та небезпечними речовинами 

Відділ дозвільно-ліцензійної діяльності 

Відділ екологічної безпеки 

Департамент державного екологічного моніторингу та атмосферного 

повітря 

Відділ моніторингу довкілля 

Відділ атмосферного повітря 

Відділ забезпечення вимог конвенцій в галузі охорони атмосферного повітря 

Відділ моніторингу озоноруйнівних речовин та парникових газів 

Департамент біорізноманіття, охорони землі та екомережі 

Відділ охорони земельних ресурсів 

Відділ охорони рослинного світу 

Відділ охорони тваринного світу 

Відділ розвитку екомережі та біобезпеки 

Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції 
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Відділ міжнародного співробітництва, протоколу та координації проектів зо-

внішньої допомоги 

Відділ з питань європейської інтеграції 

Управління екологічної політики та стратегічного планування 

Відділ стратегічного планування 

Відділ регіональної політики та цільових екологічних програм 

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю 

Відділ взаємодії із ЗМІ 

Відділ зв'язків з громадськістю та інформаційного забезпечення 

Управління державної експертизи 

Відділ державної екологічної експертизи 

Відділ екологічного аудиту, страхування та сертифікації 

Управління водних екосистем та ресурсів 

Відділ регулювання водних ресурсів 

Відділ річкових та морських басейнів 

Управління майном, корпоративних прав держави та матеріально-

технічного забезпечення 

Відділ майна та корпоративних прав держави 

Відділ матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва 

Управління контрольно-ревізійної роботи 

Відділ контрольно-ревізійної роботи у сфері бюджетних установ 

Відділ контрольно-ревізійної роботи з перевірки державних підприємств та 

організацій 

Управління інвестицій, координації роботи наукових установ та вико-

нання науково-технічних програм 

Відділ координації роботи наукових установ 

Відділ інвестицій та впровадження науково-технічних програм 

Сектор взаємодії з КМУ та ВРУ 

Сектор охорони праці 

Сектор режимно-секретного забезпечення та мобілізаційної роботи   

Сектор контролю та перевірки виконання актів і доручень вищих органів 

державної влади 

Сектор тендерних процедур 

Сектор запобігання та протидії корупції  

 

Структура Держаного управління охорони навколишнього 

природного середовища (у областях) 
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Номер Назва структури підрозділу та посад 

1. Начальник Держуправління 

2. Перший заступник начальника Держуправління 

3. Заступник начальника Держуправління 

4. Головний спеціаліст-юристконсульт 

Відділ фінансово-господарської та адміністративної роботи 

1. Начальник відділу, головний бухгалтер 

2. Головний спеціаліст 

3. Головний спеціаліст з кадрових питань 

4. Провідний спеціаліст 

5. Завідуючий господарством 

6. Водій автотранспортних засобів 

Відділ моніторингу, комунікації та документального забезпечення 

1. Начальник відділу 

2. Головний спеціаліст 

3. Два провідних спеціалісти 

4. Спеціаліст I категорії 

5. Оператор комп’ютерного набору 

Відділ дозволів та природоохоронних програм 

1. Начальник відділу 

2. Три головних спеціалісти 

3. Два провідних спеціалісти 

Відділ охорони земель, надр, заповідної справи та екомережі 

1. Начальник відділу 

2. Три головних спеціалісти 

4. Два спеціалісти I категорії 

Сектор державної екологічної експертизи та аудиту 

1. Завідуючий сектором  
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2. Головний спеціаліст 

Відділ комплексного управління природоохоронною діяльністю 

1. Начальник відділу 

2. Заступник начальника відділу 

3. Головні спеціалісти у районах області 

Основним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади 

в Україні з питань екології та охорони навколишнього середовища, в наш час 

є Міністерство екології та природних ресурсів або Мінекоресурсів. На поча-

тку, коли його було організовано відповідно до закону УРСР від 13 травня 

1991 року і Ухвалою Кабінету Міністрів України № 200 від 14 вересня 1991 

року, воно носило назву “Міністерство охорони навколишнього природ-

ного середовища” скорочено Мінприроди. Надалі до нього було додано 

“...і ядерної безпеки”. У скороченому варіанті вживалися дві назви “Мінеко-

ресурсів”,   “Мінекобезпеки”.   З   грудня   1999   року  в  результаті змін в 

 

Структура обласної Державної екологічної інспекції ( у областях) 
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структурі центральних органів виконавчої влади утворено Міністерство 

екології і природних ресурсів України на базі: Міністерства охорони на-

вколишнього природного середовища і ядерної безпеки України, Комітету 

України з питань геології і використання надр, Комітету України з питань 

гідрометеорології, Державної адміністрації ядерного регулювання України, 

Головного управління  геодезії, картографії і кадастру, Державної Комісії у 

справах випробувань реєстрації способів захисту і регуляторів зростання 

рослин і добрив, які були ліквідовані. Окрім цього, координація Кабінетом 

Міністрів України діяльності Державного комітету України із земельних ре-

сурсів і Державного комітету лісового господарства України також здійс-

Начальник державної екологічної інспекції у  

області 

Заступник начальника  

Перший заступник началь-
ника 

Відділ екологічного конт-
ролю та радіаційної безпе-

ки на держкордоні Відділ екологічного контро-

лю за використанням і охоро-

ною земель та надр 

Відділ екологічного контро-

лю біоресурсів та екомережі 

Відділ екологічного контро-

лю водних об’єктів, атмосфе-
рного повітря та поводження 

з відходами 

Відділ оперативного екологі-

чного міжрайонного контро-

лю 

Відділ інструментально-

лабораторного контролю 

Відділ бухгалтерського обліку,  

кадрового забезпечення, конт-
ролю виконання та зв’язків з 

громадкістю та ЗМІ 

Юридичний сектор  
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нюється через нове міністерство. Таким чином, в Мінекоресурсів України 

зосереджені в наш час величезні сили і резерви, які раніше були розрізнені. 

Крім того, Мінекоресурсів України виконує функції спеціально уповнова-

женого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологіч-

ної, а також топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Воно орга-

нізовує і контролює виконання законів і інших актів і рішень Уряду України 

з питань, віднесених до його компетенції. 

Рішення Міністерства з цих питань є обов'язковими для всіх під-

приємств, установ і організацій і можуть бути оскаржені в судовому по-

рядку. 

Головні завдання Мінекоресурсів України 

Міністерство має дуже широке коло завдань, направлених на збе-

реження екологічно безпечного стану навколишнього природного середо-

вища, на раціональне використання природних ресурсів і інших завдань його 

компетентності. Серед основних завдань відповідно до “Положення про 

Міністерство ОНПС України”:  

− забезпечення реалізації на території України єдиної державної полі-

тики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонально-

го використання природних ресурсів – землі, надр, поверхневих і підземних 

вод, атмосферною повітря, лісів і іншої рослинності, тваринного світу, мор-

ського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континенталь-

ного шельфу і виняткової (морської) економічної зони України, екологічної, 

ядерної і радіаційної безпеки, а також (гідрометеорологічної, топографо-

геодезичної і картографічної діяльності, створення екологічних передумов 

для сталого розвитку України); 

−  здійснення комплексного управління і регулювання у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання відно-

влених природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної радіаційної 

безпеки а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної картографіч-

ної діяльності; 

−  забезпечення належного функціонування державної геологічної і гід-

рометеорологічної служб, а також розвитку топографо-геодезичної картогра-

фічної діяльності; 

−  здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодав-

ства із охорони навколишнього природного середовища, раціонального ви-

користання природних ресурсів, екологічної безпеки, а також державного 

спостереження  та контролю за станом ядерної і радіаційної безпеки. 
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Головні функції Мінекоресурсів України 

Положення про Мінекоресурсів України передбачає великий перелік 

функцій. Це легко з'ясувати, враховуючи право наслідування тих організацій, 

що увійшли до його складу. Не дивлячись на їх велику кількість доцільно на-

вести ці функції повністю, перш за все тому, що вони допоможуть ниніш-

ньому студенту, майбутньому фахівцю, зорієнтуватися в здобутті певної 

спеціалізації, відповідно до своїх потреб (інтересів), в т.ч. і напряму сво-

їх наукових зацікавленостей, до можливого майбутнього працевлаштуван-

ням або інших цілей. 

Отже, Мінекоресурсів України відповідно до покладених на нього 

завдань в порядку, встановленому законодавством: 

1) готує пропозиції щодо формування і реалізації державної полі-

тики у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання і відновлення природних ресурсів, 

забезпечення екологічної, ядерної і радіаційної безпеки, а також 

гідрометеорологічної, топографо-геодезичної і картографічної ді-

яльності; 

2) бере участь у розробці проектів Державної програми еконо-

мічного і соціального розвитку України і Державного бюджету 

України; 

3) організовує розробку і реалізацію загальнодержавних програм із 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання відновлення природних ресурсів, забезпечення 

екологічної, ядерної радіаційної безпеки, а також гідрометеоро-

логічної, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, 

сприяє розробці регіональних програм з цих питань і координа-

ції їх виконання; 

4) реалізовує єдину науково-технічну політику у сфері охорони на-

вколишнього природного середовища, раціонального викорис-

тання і відновлення природних ресурсів; 

5) координує діяльність центральних і місцевих органів виконав-

чої влади у сфері охорони навколишнього природного середо-

вища, раціонального використання і відновлення природних ре-

сурсів;  

6) здійснює державне регулювання ядерної і радіаційної безпеки; 

7) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за 

дотриманням норм і правил у сфері використання і охорони 
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природних ресурсів, зокрема землі, її надр, поверхневих і під-

земних вод, атмосферного повітря, лісів, інших об'єктів рос-

линного і тваринного світу, морського середовища;  

8) організовує і здійснює державну екологічну експертизу; 

9)  видає у встановленому законодавством порядку дозволи (лі-

цензії) на пошук (розшук) і експлуатацію родовищ корисних 

копалин; 

10)  видає в установленому порядку дозволи (ліцензії) на спеціальне 

використання природних ресурсів, спеціальні дозволи на користу-

вання надрами, дозволи на викиди і скидання забруднювальних 

речовин в навколишнє природне середовище; 

11)  затверджує або погоджує в установленому порядку ліміти і 

квоти на використання або добування природних ресурсів зага-

льнодержавного значення; 

12) забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біотичної і 

ландшафтної різноманітності, формування національної екоме-

режі, ведення Червоної і Зеленої книг України, здійснює держав-

не управління з питань організації, охорони і використання те-

риторій і об'єктів природно-заповідного фонду України; 

13) організовує  міжнародну співпрацю у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища, раціонального використання 

природних ресурсів; 

14) сприяє екологічній освіті і екологічному вихованню громадян, 

здійснює співпрацю з природоохоронними об'єднаннями грома-

дян, затверджує положення як громадський контролер у сфері 

охорони навколишнього природного середовища; 

15) виконує інші повноваження і функції, передбачені законодавст-

вом. 

 

Функції та ієрархія державної системи екологічного управління 

На підставі біотичних принципів гармонізації життєдіяльності і зба-

лансованого розвитку наведемо головні напрями державного екологічного 

управління: 

· екологічне оздоровлення деградованих природних об'єктів, 

ландшафтів і стабілізація екологічного стану держави; 

- відновлення природного потенціалу, заощадливе природокористу-

вання; 
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- формування національної екологічної мережі; 

- оборона навколишнього природного середовища; 

- забезпечення екологічної безпеки, зменшення антропогенного тиску і 

забруднення відходами; 

- екологізація загальних функцій управління державою; 

- екологізація соціально-економічного розвитку, впровадження 

принципів збалансованого розвитку; 

- розвиток національного екологічного партнерства. 

На сьогодні найрозвиненішими є напрями охорони навколишнього 

природного середовища і забезпечення екологічної безпеки. Вони мають 

свою досить розвинену природоохоронну законодавчу базу і є самостійними 

галузями екологічного управління. Розвиненим напрямом також є 

управління природокористуванням, однак йому ще бракує належної 

заощадливості й раціональності. 

У державній системі екологічного управління всі перелічені напрями є 

цільовими і здійснюються на підставі закону України "Про охорону навко-

лишнього природного середовища" і Земельного, Водного та інших кодексів 

України, які забезпечують правову регламентацію переважно охоронних 

функцій, функцій державного дозволу і контролю, не поширюючись на про-

цеси гармонізації життєдіяльності суспільства в природному середовищі, на 

процес збалансованого розвитку всіх його складових. При цьому слід 

зазначити, що більшість із перелічених цільових напрямів управління вже 

мають певну законодавчу базу (наприклад, закон України "Про формування 

національної екологічної мережі"). 

Постійне вдосконалення систем екологічного управління є однією з 

вимог міжнародної та європейської системи стандартизації екологічного 

управління. Для державної системи екологічного управління це означає її 

функціональне розширення й систем но-методологічне поглиблення. Йдеть-

ся не тільки про охоронні функції, а й про освоєння функцій гармонізації. 

Отже, системно-методологічне поглиблення — це освоєння нових су-

часних механізмів екологічного управління, їх підпорядкування природному 

механізмові біотичного регулювання навколишнього природного середови-

ща і принципам збалансованого розвитку. 

У ДСЕУ застосовується загальне управління, яке здійснюється в особі 

державних законодавчих, виконавчих, правових органів, і уповноважене, або 

спеціальне, управління, яке здійснюється суб'єктами, шо мають 

спеціальнеповноваження на екологічне управління відповідно до чинного 
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законодавства. Цей поділ має своє відображення в структурі функцій ДСЕУ 

— загальні і спеціальні. 

До загальних функцій належать: 

Законодавче регулювання. Визначення основних напрямів державної 

екологічної політики, яка забезпечує гармонізацію відносин суспільства і 

природи, збалансований розвиток, формування й розвиток 

законодавчоправової бази та регулювання відносин у галузі охорони навко-

лишнього природного середовища, використання природних ресурсів, 

екологічної безпеки й екологічного управління державою. 

Прогнозування. Отримання науково обґрунтованих варіантів 

тенденцій розвитку показників якості навколишнього природного середови-

ща та здоров'я населення, показників природно-рссурсного потенціалу, 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного ха-

рактеру, індикаторів збалансованого розвитку. 

Планування. Виважена передбачуваність використання, відновлення й 

охорони навколишнього природного середовища; розробка міждержавних, 

державних, регіональних, місцевих екологічних програм; планування заходів 

щодо попередження й реагування на надзвичайні ситуації щодо забезпечен-

ня екологічної безпеки. 

Організація. Забезпечення реалізації державної екологічної політики 

на національному й міжнародному рівнях у контексті збалансованого роз-

витку, максимальне сприяння виконанню законів та інших нормативних 

актів з охорони навколишнього середовища, використання природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, організація екологічного 

управління державою. 

Координація. Координування діяльності міністерств, відомств, 

підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та 

підпорядкування, у галузі охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання й відновлення природних ресурсів та 

екологічної рівноваги. 

Погодження. Максимальна погодженість поточних і перспективних 

планів роботи галузей, підприємств, установ та організацій в питаннях охо-

рони навколишнього природного середовища і використання природних 

ресурсів. 

Контроль і нагляд. Забезпечення додержання вимог законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища всіма державними ор-
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ганами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від 

формвласності та підпорядкування, а також громадянами. 

До спеціальних функцій належать: 

Біовпорядження. Формування національної екологічної мережі з 

біосферними ядрами (центрами), збереження й примноження біологічного 

різноманіття, посилення біотичного механізму регулювання навколишнього 

середовища. 

Ресурсовпорядження. Здійснення просторово-територіального устрою 

природних ресурсів та об'єктів: землеустрою, лісовпорядкування, паспорти-

зації водних об'єктів тошо, а також встановлення територій з особливим ре-

жимом користування та охорони. 

Розподіл і перерозподіл природних ресурсів. Механізм пронесу надан-

ня природних ресурсів у користування (власність) та припинення права ко-

ристування (власності) природними ресурсами. 

Облік природних ресурсів. Ведення приролоресурсних кадастрів 

(сукупність кількісних, якісних та інших характеристик екологічного, госпо-

дарського та правового стану природних ресурсів): земельного, водного, 

лісового, рекреаційного, родовищ корисних копалин, рослинного й тварин-

ного світу, Червоної книги України, територій та об'єктів природно-

заповідного фонду, відходів, екологічно небезпечних об'єктів і територій 

тощо . 

Спеціалізований контроль. Державний контроль за додержанням 

норм і правил у галузі охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання й відновлення природних ресурсів, у тому числі 

землі, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, інших 

об'єктів рослинного й тваринного світу, морського середовища та природних 

ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної 

(морської) економічної зони, територій та об'єктів приролно-запояілного 

фонду України, а також у сфері поводження з відходами, додержання норм 

екологічної безпеки. 

Лімітування. Затвердження для підприємств, установ та організацій 

лімітів використання чи видобування природних ресурсів, лімітів викидів і 

скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, а та-

кож лімітів на утворення й розміщення відходів. 

Нормування. Визначення нормативів гранично допустимих викидів і 

скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та 

інших видів шкідливого впливу на нього, а також нормативів плати за за-
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бруднення навколишнього середовища і розміщення відходів. Впровадження 

стандартів екологічного управління й аудиту. 

Експертиза. Забезпечення проведення екологічного дослідження, 

аналізу, оцінки об'єктів чи діяльності, спроможних безпосередньо чи в 

процесі реалізації (застосування, впровадження тощо) негативно впливати на 

стан навколишнього природного середовиша і здоров'я населення, а також 

забезпечення процесу підготовки висновків про їхню відповідність 

екологічним вимогам. 

Моніторинг. Спостереження, збирання, обробка й передавання, 

зберігання й аналіз інформації про стан навколишнього природного середо-

вища, оцінка й прогнозування його змін та ступеня небезпечності, розробка 

науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень. 

Вирішення спорів. Врегулювання розбіжностей між суб'єктами 

екологічних правовідносин та захист порушених екологічних і пов'язаних із 

ними суб'єктних прав. 

Забезпечення відповідальності за екологічні правопорушен-

ня. Складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопору-

шення в галузі охорони навколишнього природного середовиша і викори-

стання природних ресурсів; подання позовів про відшкодування збитків і 

втрат, заподіяних урезультаті порушення законодавства про охорону навко-

лишнього природного середовища; обмеження чи призупинення (тимчасове) 

діяльності 

підприємств та об'єктів, незалежно від форм власності та підпорядкування, 

якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання 

природних ресурсів, з перевищенням лімітів і нормативів гранично допусти-

мих викидів і скидів забруднювальних речовин. 

Стандартизація. Розробка і встановлення комплексу обов'язкових 

правил, вимог, норм і нормативів у галузі використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших 

шкідливих впливів, забезпечення екологічної безпеки. 

Аудит. Збирання інформації та оцінка відповідності екологічного ста-

ну, діяльності, заходів, умов, а також системи екологічного управління 

об'єкта аудиту (суб'єкт господарювання, природний об'єкт, програма, проект 

тощо) екологічним вимогам, розробка рекомендацій щодо поліпшення його 

екологічних аспектів. 
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Сертифікація. Визначення, перевірка й документальне підтвердження 

об'єкта сертифікації встановленим екологічним вимогам. 

Ліцензування. Екологічне обгрунтування, адміністративно-правове й 

державне економічне регулювання, а також екологічний контроль за вироб-

ництвом і сферою послуг шляхом видачі дозволів на здійснення певної 

діяльності, пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин, за-

хоронения (складування) відходів, екологічно небезпечна діяльність тощо. 

Страхування. Встановлення відповідальності страхувальника 

(страхової фірми) за ризики, пов'язані з понаднормативним забрудненням 

навколишнього природного середовища. 

Організація освіти. Організація екологічного виховання, забезпечення 

безперервної екологічної освіти населення та обов'язкової екологічної 

підготовки керівних кадрів. 

Інформування. Забезпечення систематичного й оперативного 

інформування населення, органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, 

захворюваності населення. 

Постійне вдосконалення управління. Процес систематичного 

оцінювання діяльності ДСЕУ, розробка і впровадження заходів щодо 

підвищення ефективності й результативності екологічного управління. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Які основні урядові органи державного управляння входять до складу 

Мінекоресурсів? 

2. Охарактеризуйте функції та особливості діяльності: 

а) державної екологічної інспекції; 

б) державної служби заповідної справи; 

г) державної служби геології та надр. 

3. Опишість структуру центрального апарату Мінекоресурсів. 

4 Наведіть структуру Державного управління навколишнього приро-

дного середовища (ДУОНПС) у вашій області.  

5 Хто здійснює комплексне управління природоохоронною діяльністю 

у районах області? 

6 Наведіть структуру обласної Державної екологічної інспекції.  

7. Які головні завдання Мінекоресурсів  ви знаєте? 

8. Коротко охарактеризуйте основні функції Мінекоресурсів.  
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9. Назвіть функції та ієрархію державної системи екологічного управ-

ління 

 


