
НАЦІОНАЛЬНА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ ЯКОСТІ

 

   вих.№14 від 23.09.2022 р.  

Народному депутату України 
Криворучкіній Олені Володимирівні 

e-mail: kryvoruchkina@rada.gov.ua  

Шановна пані Олено, 

 Цим листом висловлюємо Вам свою повагу та просимо розглянути нашу пропозицію 
стосовно реформування  діяльності Державної екологічної інспекції України. 
 З огляду на Вашу активну позицію, як представника Комітету Верховної Ради України з 
питань екологічної політики та природокористування у питаннях запровадження в Україні 
екологічного страхування, контролю за діяльністю забруднювачів атмосферного повітря, а також 
щодо діяльності Державної екологічної інспекції України, хочемо повідомити Вам, що нами було 
вивчено поточні проблеми у даних сферах, у зв’язку з чим, групою наших експертів були 
розроблені пропозиції щодо реорганізації та реформування діяльності Державної екологічної 
інспекції України. 
 Принагідно звертаємося до Вас  з пропозицією розглянути питання щодо недоцільності 
винесення на голосування у другому читанні, через  неповну відповідність проекту Закону України 
№3091 вимогам євроінтеграції України, неврахування у ньому рекомендацій ЄС та вимог 
профільних Євродиректив, а також відсутність у Державному бюджеті Україн необхідного 
фінансування, якого буде вимагати реалізація проекту №3091 (ініціатор - народний депутат 
України, Маріковський О.). 

При цьому звертаємо увагу, що запропонована нашими експертами концепція 
реформування органів екологічного нагляду (контролю) виключає необхідність додаткового 
фінансування на реформування Держекоінспекції.

Наші експерти готові зустрітися з Вами та спеціалістами Держекоінспекції, з метою 
представлення експертами нашої Асоціації презентації пропонованого проекту та при потребі 
публічного обговорення нагальності даної тематики.

 В додатку до цього листа направляємо  презентацію, яка пояснює наше бачення існуючих 
проблемних питань Держекоінспекції, а також шляхи їх вирішення . 
  

З повагою,  

Виконавчий директор  Асоціації 
«Національна дорожня асоціація якості»                        Ігор Жданюк 

адреса : Україна, 01021, м.Київ, вул.Шовковична, буд.11/1, офіс 18 
тел: +38-(050)-596-34-03, e-mail:zhdaniuk.igor@icloud.com

НА ЗАХИСТІ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

mailto:zhdaniuk.igor@icloud.com
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ПОТОЧНИЙ СТАН СПРАВ

Забруднення внаслідок воєнних дій

Побутове 
забрудненняПромислове забруднення



ЕКОЛОГІЧНА ШКОДА ВИЗНАЧЕНА ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЄЮ
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(за період з 24.02.2022 р. по 31.08.2022 р.)

забруднення атмосферного повітря забруднення, засмічення землі

природно-заповідний фонд (ПЗФ)

Під час збройної агресії*

* Розраховані по діючим станом на 01.09.2022 р. методикам,
які були затверджені в квітні – червні 2022 р.



Здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища, раціонального 
використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКЦІЇ У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД
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ПРОБЛЕМИ В 
ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ 
(по результатам 

реформи 2017 року)
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До чого це призводить?

Рівень зносу професійного обладнання

назва % зносу

атомно-абсорбційні спектрофотометри 100%

хроматографи 100%

рН-метри (72% від загальної к-сті) 100%

іономіри (74% від загальної к-сті) 100%

киснеміри (62% від загальної к-сті) 100%

аналізатори (85% від загальної к-сті) 100%

димоміри 92%-100%

ротаметри (98% від загальної к-сті) 100%

сушильні шафи (65% від загальної к-сті) 100%

муфельні печі (92% від загальної к-сті) 100%

2020 2021 2022 (8 міс.)
Витрачено на підвищення
кваліфікації персоналу, 
тис.грн. 71 316 33



Висновок: 
При вказаному розвитку подій середня номінальна заробітна плата працівників знизиться до 10,68 
тис.грн. (на 14% менше від середньої заробітної плати у 2020 році).

Оскільки індекс споживчих цін** серпня 2022 р. до серпня 2021 р. склав 123,8%, а серпня 2021 р. до 
серпня 2020 р. – 110,2% (сукупний за 2 періоди – 136,4%), середня заробітна плата у серпні 2022 
року за цінами 2020 р. складає 8,67 тис. грн. (на 30% менше 2020 р.)

Заробітна плата працівників Держекоінспекції
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2020 рік 2021 рік
2022 

(з урах. змін)
2023 

(проект)*
Заробітна плата, 
тис.грн./міс. 24 892 25 064 23 851 21 528

Кількість працівників (ос.) 2 016 2 016 2 016 ??

* - згідно з проектом Закону України «Про державний бюджет на 2023 рік» №8000 від 14.09.2022 р.
** - згідно з даними Мінстат України (https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/isc/isc_u/arh_iscpm_u.html) 

https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/isc/isc_u/arh_iscpm_u.html


Інформація:
З урахуванням індексу
споживчих цін серпень
2022 / серпень 2020 р., а
також прогнозу інфляції
на 2023 рік у розмірі 30%,
для забезпечення
збереження купівельної
спроможності працівників
на рівні 2020 р.,
середня заробітна
плата у 2023 році
має скласти 21,9

тис.грн.

* штатна чисельність
працівників – 2016 осіб
(серпень 2022 р.)

Заробітна плата працівників Держекоінспекції

Що потрібно для збереження у працівників Держекоінспекції заробітної плати з 
купівельною спроможністю хоча б як у 2020 році?

ШЛЯХ І: активне 
скорочення 
персоналу

Скорочення 
на 52% 

(до 983 осіб)

ШЛЯХ ІІ: поступове 
скорочення 
персоналу

Зменшення 
персоналу на 10% до 

1819 осіб 
(залишення на 2023 рік 

рівня окладів 2022 року) 

ШЛЯХ ІІІ: 
реформування, 
оптимізація та 

залучення 
фінансування

Для 2016 осіб 
потрібно 22,6 
млн.грн./міс. 

додатково



НАСЛІДКИ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ

Збільшення екологічних збитків (за 2020-
2021 р.р. рівень розрахованої заподіяної 

шкоди зріс у 2 рази) 

Ненадходження коштів до 
Державного бюджету (за 

2020-2021 р.р. несплачено 6 
млрд.грн. екологічних збитків)

Збільшення кількості відмов судами у 
задоволенні рішень Держекоінспекції 

(за даними ЄДРСР кількість відмов 
збільшилась з 10% до майже 20%)

Потенційна неможливість стягнення з 
агресора екологічних збитків (станом 

на вересень 2022 р. ДЕІ не має 
відповідних повноважень)



РЕЗЮМЕ ЩОДО ПОТОЧНОГО СТАНУ ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ

Не забезпечує право людей на чисте 
довкілля

Управлінські рішення приймаються 
суб’єктивно

Більшість управлінських рішень 
стосуються порушень, а не 

превентивних дій (для суб’єктів 
господарювання)

Не забезпечує комплексну оцінку 
екологічної шкоди та стягнення її 

компенсацій до Державного 
бюджету

Держекоінспекція – непотрібний 
інспекційний орган, який варто 

знищити.
А має бути з точністю до навпаки



Проблеми → Рішення  

Недостатнє фінансування

Відсутність потрібного функціоналу

Недосконала законодавча база

Пасивне залучення громадськості

Відсутність міжнародної співпраці

Дублювання інспекційних функцій іншими 
ЦОВВ

Реформування системи фінансування

Розширення необхідного функціоналу

Зміна законодавчої бази, імплементація 
Євродиректив і Рекомендацій ЄС

Створення прозорої громадсько-
орієнтованої установи

Налагодження міжнародної співпраці, 
виконання Угоди з ЄС

Передача інспекційних функцій у сфері НПС в 
один ЦОВВ



Очікувані результати

Об’єктивність процесу прийняття управлінських рішень

Створення єдиного центру екологічного нагляду (контролю)

Належне фінансування, оптимізація кадрів

Активна участь громадськості в роботі органу нагляду (контролю)

Робота органу за принципом сервісної служби

Запровадження виконання органом превентивної функції



Реформування 
системи екологічного 
нагляду (контролю)



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ В ЄВРОПІ

Приклад роботи 
GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA



ЧОМУ ПОЛЬЩА ТА ПОЛЬСЬКА ІНСПЕКЦІЯ?

Польща стала членом 
Європейського Союзу у 2004 
році 

Природоохоронне 
законодавство Польщі 
відповідає вимогам ЄС

GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY 
SRODOWISKA є окремим 
органом влади 
підпорядкованим Раді Міністрів

Польща має помірно морський 
клімат з переходом на 
континентальний 

ОСНОВНА ЗАДАЧА GIOS – створення і діяльність сучасної, професійно керованої державою установи, що надає інструменти для
проведення ефективної екологічної політики, висловлюючи турботу про стан довкілля для нинішніх і майбутніх поколінь.



СТРУКТУРА GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA

Дані з сайту 
https://www.gov.pl/web/gios
/schemat-organizacyjny-gios

Головний інспектор охорони 
навколишнього середовища

Генеральний директор Головного 
інспекторату Заступник Головного інспектора

Бюро Генерального 
директора

Адміністративно-фінансовий 
департамент

Департамент з питань 
екологічних злочинів

Центральна дослідницька 
лабораторія

Юридичний департамент

Підрозділ по контролю та 
аудиту

Інспекційний департамент

Департамент контролю відходів

Департамент транскордонного 
переміщення відходів

Департамент моніторингу 
довкілля

Регіональна референтна 
лабораторія якості повітря

Регіональна референтна 
лабораторія якості поверх вод

Департамент інформатизації

https://www.gov.pl/web/gios/schemat-organizacyjny-gios


СТРУКТУРА GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA

Дані з сайту 
https://www.gov.pl/web/gios
/schemat-organizacyjny-gios

https://www.gov.pl/web/gios/schemat-organizacyjny-gios


ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA, 
які відсутні у Держекоінспекції України

•Моніторинг атмосферного повітря
•Моніторинг поверхових вод
•Державний моніторинг довкілля
•Моніторинг грунтів та земель
•Моніторинг шуму
•Моніторинг електромагнетичних полів та іонізаційного випромінювання

Моніторинг довкілля 
(Директива 2008/50/ЄС)

•Контроль за усуненням екологічної шкоди, нагляд за відновленням довкілля
•Здійснення контролю (в т.ч. з правоохоронним органами) контролю за суб’єктами, які використовують 
довкілля
•Організація контролю за дотриманням суб’єктами законодавства про моніторинг
•Інформування державних органів та суспільства про стан довкілля
•Аналіз та дослідження причин, що призводять до екологічної шкоди, розробка механізмів її запобігання
•Заходи по усуненню екологічної шкоди та недопущенню повторних екологічних загроз

Запобігання екологічній 
шкоді 

(Директива 2004/35/ЄС)

•Інформування громадськості про стан довкілля
•Контроль за діяльністю та постійна комунікація з регіональними інспекторами з охорони довкілля
•Підготовка звітів про стан довкілля
•Здійснення заходів по участі громадськості по охороні навколишнього природного середовища
•Участь у введенні в експлуатацію об’єктів або установок, які мають значний (потенційно значний) вплив на 
довкілля
•Контроль за експлуатацією установок захисту довкілля від забруднення

Робота з громадськістю 
та суб’єктами 

•Ведення справ і розкриття злочинів проти довкілля
•Позапланове втручання в діяльність учасників суспільних відносин щодо розкриття екологічних злочинів 
та їх запобігання
•Ведення баз даних, в т.ч. щодо діяльності та осіб, що мають високий ризик екологічних злочинів
•Діяльність на ринку деревини та лісоматеріалів
•Контроль за діяльністю суб’єктів щодо речовин, які руйнують озоновий шар

Боротьба з екологічними 
злочинами 



ОПИС РЕАЛІЗАЦІЇ
GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA проекту по моніторингу (на прикладі моніторингу повітря)

Основні етапи реалізації
• 14.06.2016 р. було профінансовано Europejskiego Funduszu Spójności угоду на проведення 

дослідження щодо встановлення референтних та калібрувальних лабораторій 
• 2017 – 2020 р.р.: модернізація та розширення інфраструктури калібрування та калібрування 

Національної еталонної та калібрувальної лабораторії, додано 460 стаціонарних постів моніторингу
• 23.07.2021 р. проект було успішно завершено

Фінансування
• Фондом профінансовано 2 млн.злотих (орієнтовно 0,4 млн.євро) на дослідження
• В червні 2017 р. підписано додаток про збільшення фінансування для початку модернізації та 

розширення інфраструктури
• В жовтні 2018 доповнено фінансування проекту до загальної суми в 52,7 млн. злотих (орієнтовно 10,5 

млн.євро) 



ПРИКЛАД РОБОТИ
проекту по моніторингу атмосферного повітря (АП)

Основні функції
(які відсутні в процесі
моніторингу в Україні):
- Аналіз та прогнозування

стану АП
- Банк даних з 2000 року

(щорічно)
- Фіксація порушень

(перевищення ДГК)
- Стан виконання

регіональних програм з
захисту АП

- Можливість прийняття
Головним інспекторатом
управлінських рішень за
даними системи
моніторингу



Про що говорить Рекомендація Європейського Союзу?

Рекомендація 2001/331/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Що передбачає мінімальні критерії
щодо екологічних інспекцій у державах-членах" від 4 квітня 2001 року

Перевірка відповідності 
об’єктів та діяльності суб’єктів 
господарювання екологічним 

вимогам

Моніторинг впливу об’єктів та 
діяльності суб’єктів 

господарювання на довкілля 
(для доцільності перевірки або 
позбавлення ліцензії, дозволу) 

Відвідування місць діяльності, 
контроль за стандартами якості 

довкілля

Здійснення заходів для 
досягнення високого рівня 

захисту довкілля 
(превентивна функція)

Під екологічними інспекціями передбачено наступну діяльність:



Мета реформування Держекоінспекції України

Мета реформування - створення ефективної державної системи екологічного
нагляду (контролю) 
(1) у формі єдиного інтегрованого інспекційного державного 
природоохоронного органу відповідального за стан навколишнього
природного середовища і 
(2) запобігання екологічним правопорушенням
(3) шляхом моніторингу стану довкілля та зниження тиску на бізнес-
середовище через 
(4) незалежне (інструментальне) прийняття управлінських рішень та 
(5) залучення громадськості до діяльності такого органу



Задачі реформування Держекоінспекції

Створення прозорої 
автоматизованої системи 
прийняття управлінських 

рішень *

Встановлення чітких та 
прозорих вимог і правил 

роботи суб’єктів 
господарювання *

Введення системи екологічної 
відповідальності та інтеграція 

інспекційного органу в 
загальноєвропейську систему 

екологічного нагляду 
(контролю)  *

Залучення громадськості 
через консультативно-дорадчі 

органи та реформування 
інституту громадських 

інспекторів

Забезпечення права громадян 
на повноцінний доступ до 

інформації про стан 
навколишнього природного 
середовища, про потенційні 

екологічні ризики та про 
управлінські рішення, які 

приймаються у сфері нагляду 
(контролю), а також стан їх 

виконання *

Створення єдиного центру 
відповідальності за довкіллям 
через усунення дублювання 

повноважень по нагляду 
(контролю) іншими ЦОВВ

Збільшення відрахувань до 
державного бюджету 

(штрафи, збитки), а також
запобігання втратам

бюджету через запобігання
екологічним злочинам

Оновлення матеріально-
технічної і лабораторної

бази інспекції, збільшення
фінансування органу та 

працівників 

* Передбачено вимогами директив та рекомендацій ЄС



Етапи реформування

ЕТАП І
• Реформування Держекоінспекції шляхом внесення змін до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України №616 від 31.05.2017 «Про схвалення Концепції 
реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища»

• Внесення змін до законів України та постанов КМУ з метою реалізації концепції 
реформування

• Необхідний час реалізації 2022 – 2024 р.р. 

ЕТАП ІІ
• Створення оновленого органу державного екологічного нагляду (контролю) 

шляхом прийняття спеціального закону України
• Реалізація європейських принципів та норм закладених в законопроект 3091 у 

новому спеціальному законі про органи екологічного нагляду (контролю)
• Необхідний час реалізації 2024 – 2027 р.р. (з огляду на завершення ЕТАПУ І у І-му 

півріччі 2024 році)



Основні заходи ЕТАПУ І 

•Реформування Держекоінспекції
•Виявлення сильних та слабких сторін у діяльності підрозділів та персоналу (в т.ч. в регіонах)
•Систематизація роботи Держекоінспекції в контексті концепції реформування

Створення офісу реформ у складі
Держекоінспекції

•Узагальнення концепції реформування шляхом внесення змін до Розпорядження КМУ №616, Постанови КМУ №275, інших підзаконних 
НПА

•Системне внесення змін до діючих законів, введення понять «екологічна шкода», «підвищена екологічна небезпека», реалізація 
екологічного страхування, підвищення відповідальності

Внесення змін до системи законодавства

•Використання результатів автоматизованого моніторингу для прийняття управлінських рішень
•Здійснення будь-яких заходів нагляду (контролю) виключно на основі результатів моніторингу

Реалізація системи моніторингу за станом 
довкілля

•Створення єдиного центру екологічної відповідальності 
•Ведення реєстрів екологічних злочинців, осіб та суб’єктів, які мають високий ступінь ризику
•Акумулювання первісної інформації про стан довкілля з метою прийняття виважених управлінських рішень та інформування суспільства
•Здійснення функцій камерального нагляду (контролю) за діяльністю всіх суб’єктів у сфері довкілля

Передача функцій нагляду (контролю) у 
сфері довкілля від інших ЦОВВ

•Формування сервісно-орієнтованої служби підтримки суб’єктів господарювання
•Постійна взаємодія з бізнесом
•Запобігання (попередження) випадкам екологічної шкоди, яку можуть заподіяти суб’єкти господарювання

Введення системи «сервісної» підтримки 
для суб’єктів господарювання 



Основні заходи ЕТАПУ І (продовження)

•Запровадження додаткового фінансування (гранти – на реформування та оновлення лабораторного 
обладнання, встановлення систем моніторингу стану довкілля, реалізацію програм державного моніторингу)
•Запровадження можливості створення спецфонду за рахунок надання платних послуг  спеціалізованими 
підприємствами (консультативно-інформаційна підтримка, вимірювання, висновки)   

Реформування системи фінансування

•Активізація системи консультативно-дорадчих органів
•Реформування інституту громадських інспекторів
•Залучення молоді до проблем довкілля, створення напряму дитячо-юнацького руху
•Забезпечення вимог гендерної рівності

Створення двосторонньої комунікації з 
громадськістю

•Створення електронного кабінету екологічного інспектора
•Реалізація системи автоматизованого прийняття управлінських рішень на основі встановлених алгоритмів
•Тайм-менеджмент персоналу
•Нівелювання можливих корупційних ризиків

Автоматизація системи прийняття 
управлінських рішень Держекоінспекції

•Оптимізація персоналу, можливість підвищення кваліфікації шляхом профілювання працівників
•Автоматизація матеріально-технічної та лабораторної бази

Реорганізація територіальних органів 
Держекоінспекції

•Формування ефективної роботи державного сектору
•Наповнення державного бюджету
•Надання інших сервісних послуг у сфері захисту та охорони довкілля
•Ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу та прогнозування НПС

Створення (або передача в управління) 
при Держекоінспекції спеціалізованих 

державних підприємств



Внесення змін до законодавства України

• Зміни до Розпорядження КМУ №616 від 31.05.2022 р. 
• Зміни до постанов КМУ, якими затверджено положення про Держекоінспекцію, Державну службу геології та 

надр, Держлісагентство, Держводагентство, Держрибагентство

Щодо концепції 
реформування 

Держекоінспекції

• Внесення змін до Законів України (Про охорону НПС, Про охорону АП, Кодекс цивільного захисту, Кодекс про 
надра, Лісовий кодекс, ЦКУ) щодо введення понять екологічної шкоди, екологічної відповідальності, прирівнення
діяльності у сфері НПС до діяльності джерел підвищеної небезпеки

• Підготовка Закону України про екологічне страхування
• Підготовка підзаконних актів щодо визначення переліку робіт, обладнання, що відноситься до еко-модернізації

Системне введення 
поняття екологічної 
відповідальності та 

суміжних (доповнюючих) 
понять 

• Унормування повноважень Держекоінспекції та віднесення до них функцій інших ЦОВВ щодо здійснення 
інспекційної діяльності

• Розробка законодавчих методик щодо застосування заходів реагування у сфері нагляду і контролю на основі 
даних моніторингових систем, їх затвердження підзаконними НПА

• Застосування камерального принципу нагляду за забруднювачами на основі встановлених моніторингових 
систем, введення обов’язку суб’єктів господарювання на встановлення моніторингових систем (через НПА)

Щодо регулювання 
інспекційної діяльності у 

сфері охорони НПС



Поточна система прийняття управлінських рішень
(під час воєнного стану, з урахуванням Постанови КМУ №303 від 13.03.2022 р. «Про припинення заходів
державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану») 
виглядає так:

Система моніторингу за станом довкілля (на даний час)

Заявник подає до 
ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ 

скаргу з питання 
порушення 

природоохоронного 
законодавства 

ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЯ 
здійснює аналіз (?) 

зазначених подій та разом 
зі своїми висновками 

(пропозиціями) направляє 
до МІНДОВКІЛЛЯ

Відсутній інструментальний 
контроль

МІНДОВКІЛЛЯ здійснює 
аналіз (?) наданої 

інформації та погоджує (не 
погоджує) рішення про 
проведення перевірки 

зазначеної інформації про 
порушення 

природоохоронного 
законодавства

Відсутній інструментальний 
контроль.

Наявний ризик 
суб’єктивного судження

Наявний ризик 
суб’єктивного судження



Прийняття будь-яких управлінських рішень повинно бути визначене затвердженими алгоритмами та базуватися на 
основі даних незалежного моніторингу стану довкілля інструментальним методом

Система моніторингу за станом довкілля (концепція реформи)

Фіксація 
забруднення

Аналіз 
інформації та 
визначення 

алгоритму дій

Заходи 
реагування 
(перевірка)

Зменшення 
забруднення



Етапи реалізації системи моніторингу за станом довкілля

•Можливість за 
результатами 
моніторингу 
приймати 
управлінські 
рішення
•Обгрунтування

системи роботи 
моніторингу (як 
об’єктивний 
процес)

Наукове та 
законодавче 

підгрунтя

•Залучення цільового 
(грантового) 
фінансування
•Закупівля 

обладнання
•Розробка (адаптація) 

програмного 
забезпечення

Отримання 
фінансування

•Атмосферне повітря
•Водні ресурси 
•Морські води
•Лісові ресурси
•Земельні ресурси
•Надра 
•ПЗФ

Реалізація проекту 
моніторингу по 

напрямах



Передача функцій нагляду (контролю) Держекоінспекції

Держекоінспек
ція

Держводаге
нтство

Держлісаген
тство

Держрибаге
нтство

Держгеонад
ра

Міндовкілля



Введення системи сервісної підтримки для суб’єктів господарювання

Сервісна підтримка (надання адміністративних послуг) в частині виконання
суб’єктами господарювання вимог чинного природоохоронного законодавства
матиме ефект:
- Допомога бізнесу
- Формування позитивного іміджу ДЕІ



Реорганізація територіальних інспекцій у регіональні управління (головні управління) Держекоінспекції у 
відповідних областях та створення зі складу головних управлінь за функціонально-територіальним принципом 
департаментів 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
(створення регіональних департаментів, діючих у структурі ЦОВВ)

Західний департамент: Волинська, 
Рівненська, Хмельницька, Львівська, 
Тернопільська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Чернівецька області

Центральний департамент (окремо 
може бути виділено Київський 
департамент): Житомирська, 
Чернігівська, Сумська, Київська, 
Полтавська, Вінницька, 
Кіровоградська, Черкаська, 
Дніпропетровська області

Східний департамент: Харківська, 
Луганська, Донецька області. 

Південний департамент: Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, Запорізька 
області та АР Крим.



Схема роботи інституту громадських інспекторів, включаючи виконання
ними природоохоронних повноважень ОМС

Органи місцевого 
самоврядування 

пропонують 
кандидатури осіб

Держекоінспекція 
проводить відбір 

кандидатур на 
конкурсних умовах

Громадські інспектори 
виконують також 

функції 
відповідального 

догляду за станом 
довкілля 

(повноваження ОМС)

Діяльність 
громадських 
інспекторів 

контролюється 
Держекоінспекцією



Схема роботи електронного кабінету екологічного інспектора

Автоматизоване повідомлення 
про пошкодження/знищення 

елементу довкілля

•Інформація приходить з 
системи аналізу (серверу), який 
збирає та аналізує інформацію 
з усіх пунктів моніторингу

Система формує чіткий 
алгоритм дій, який має 
здійснити по інструкції 

екологічний інспектор (ЕІ), в т.ч. 
питання, порядок фіксації та 
перелік документів, по яким 

працює ЕІ

•При розробці алгоритмів 
роботи ЕІ враховується досвід 
попередніх років та практичне 
застосування законів і 
підзаконних актів

•Дані мають бути синхронізовані 
з державними реєстрами, 
реєстрами договорів 
страхування, реєстрами ОПНів

На планшеті у ЕІ наявний 
постійний алгоритм, за яким він 
працює по вказаному випадку, 

використовуючи відеокамеру та 
інші методи фіксації (в т.ч. 

фіксації недопуску суб’єктом до 
перевірки і т.д.)

•Інформація, яка збирається 
екологічним інспектором 
під час виконання 
алгоритму автоматично 
копіюється на «хмарний» 
сервер, що унеможливлює 
суб’єктивність та порушення 
ЕІ процедури



Зміна системи фінансування установи 

Бюджетн
е 

фінансува
ння

Витрати 
ДЕІ 
(на 

розслідув
ання)*

Гранти на 
фінансува

ння

Міжнаро
дна 

технічна 
допомога 

(МТД)

Гранти на 
реформу

вання

Загальний та спеціальний фонд Держекоінспекції

Лабораторна 
та 

матеріально 
технічна база

Офіс реформ 
ДЕІ

* Вводиться як оплата послуг Екологічного Інспектора (аналогічно до вартості 
послуг державного виконавця)



ЗАПЛАНОВАНІ ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТАПУ ІІ 

№ Заходи Очікуваний результат

1 Створення у складі органу екологічного контролю 
підрозділу (служби) розслідування екологічних злочинів

- Убезпечення та запобігання тяжким наслідкам
- Обладнання такого підрозділу новітнім 

обладнанням

2 Забезпечення встановлення автоматизованих систем 
контролю: 
- За рухом деревини, лісоматеріалів
- За потенційними джерелами викидів та забруднення
- За діяльністю суб’єктів, що мають підвищену

екологічну небезпеку та обігом небезпечних речовин

- Виконання превентивних заходів щодо 
недопущення подій екологічної шкоди

- Об’єктивне (усунення людського фактору) 
реагування на загрози та виклики, а також 
порушення природоохоронного законодавства

- оперативне реагування та прийняття 
управлінських рішень по наперед визначених 
алгоритмах + доказова база

3 Забезпечення введення автоматизованої 
моніторингової системи нагляду і контролю у всіх 
напрямах господарської діяльності, які становлять 
підвищену екологічну небезпеку (ГМО; утилізація; 
відходи, в т.ч. військові; промислове забруднення; 
побутові забруднювачі (авто, домогосподарства і т.д.)

- Об’єктивна оцінка дій громадян та суб’єктів 
господарювання

- Формування доказової бази
- Зменшення викидів та скидів у навколишнє 

природне середовище

4 Активізація роботи з населенням (діти, молодь, 
ветерани)

- Підвищення статусності професії еколога



ЗАПЛАНОВАНІ ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТАПУ ІІ (продовження) 

№ Заходи Очікуваний результат

5 Реалізація функціоналу автоматичної видачі дозволів та 
ліцензій у природоохоронній діяльності виключно на 
базі оцифрованої інформації та законодавчо-
визначених підстав:
- «білі» бенефіціари
- відсутність в базі порушників природоохоронного 

законодавства
- інші чіткі фактори та підстави

- Усунення механізму «ручного» та непрозорого 
прийняття рішень при видачі дозволів, ліцензій

- Формулювання чітких та прозорих підстав 
можливості роботи в екологічному напрямку 

- Знання потенційних порушників «в обличчя»
- Нівелювання корупційних випадків 

6 Впровадження системи запобігання екологічної шкоди 
та дотримання екологічних стандартів шляхом 
стандартизації бухгалтерської (фінансової) звітності 

- Виявлення (камеральне) видів господарської 
діяльності та суб’єктів господарювання, які 
потенційно можуть становити загрозу довкіллю

7 Міжнародна співпраця та взаємодія з екологічними 
інспекціями інших країн, обмін досвідом та 
інформацією

- Обмін спеціальною інформацією (про 
бенефіціарів, забруднювачів, напрями їх 
діяльності)

- Перенесення міжнародного досвіду та 
технологій




