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А.П.Гетьман, 

доктор юридичпих наук 

ПРОЦЕСУ АЛЬНИЙ ПОРЯДОК 
ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Під процесуальним nорядком або nровадженням із здійснення еко

логічного контролю слід розуміти діяльність сnеціально вловноваже

них державних органів управління використанням, відтворенням і охо

роною довкілля й інших суб'єктів права з нагляду й перевірки відповід

ності природоохоронної діяльності підконтрольних суб'єктів прийня

тим у законодавстві екологічним імперативам. 

Практична значущість зазначеного провадження nолягає в тому, 

що тут відбувається реалізація (застосування) матеріально-правових 

норм екологічного права, які регулюють сусnільні відносини, пов'язані 

зі збором інформації, їі оnрацюванням та оцінкою щодо використання 

й охорони nідконтрольними суб'єктами земель, надр, поверхневих і 

nідземних вод, атмосферного nовітря, лісу й іншої рослинності, твари

нного світу, територій та об'єктів nриродно-заnовідного фонду, морсь

кого середовища та природних ресурсів територіальних вод, континен

тального шельфу й виключної (морсько'!) економічної зони. 

Така реалізація є об'єктивно необхідною основою для планування, 

моніторингу, nрогнозування й інформування у сфері використання і 

охорони довкілля, здійснення екологічної ексnертизи, стандартизації і 

нормування у галузі охорони природного середовища. 

У теорії nрава екологічний контроль розглядається у двох асnек

тах: як функція уnравління; як специфічна форма діяльності 1
• Такий 

підхід до розуміння контролю не залишається nоза увагою в юридич

ній науці, в тому числі в науці екологічного nрава. 

Так, О.К.Голіченков, досліджуючи теорію й nрактику правового 

регулювання екологічного контролю, зазначає: "Екологічний контроль 

можпа розглядати на трьох рівнях: як функцію, гарантію і nравову 

форму екологічної діяльності" 2. Такий nідхід до розгляду матер іально
nравового асnекту екологічного контролю за своєю основою є пра-

1 Див.: І 'оршенев В.М: Шахов И.Б. Контроль как nраRовая форма дсятсльtюс
ті. - М., 1987.- С. 23-35. 
2 Див.: Голичеиков А.К. Зкологический контроль: теория и nрактика nравоnого 
регулирования. Дис. д-ра юрид. наук. - М., 1992.- С. І 06. 
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вильним. Що ж до nровадження з виконання екологічного контролю, 

то nропоновані рі вні контролю не такі вже й важливі для nроцедури 

його здійснення. Тому nровадження з виконання екологічного контро

шо f єдиним безвідносно до того, чи виступає контроль як функція, чи 

як правова форма екологічної діяльності , чи як їі гарантія. 

У залежності від nоресурсової спрямованості зазначене провадже

ння можна класиф ікувати на такі види здійснення контролю: за вико

ристанням і охороною земель; за використанням, відтворенням та охо

роною лісів та іншої неп ісової рослинності ; за використанням і охоро

ною вод; за використанням і охороною надр; за використанням , відт

воренням і охороною тваринного світу; за використанням і охороною 

територій та об'єкті в nриродно-заnовідного фонду; за охороною атмо

сферного повітря. 

У провадженні зі здійснення екологічного контролю можна виді

лити послідовн ість виконуваних дій, певну стадійність. У юридичній 

літературі позначилися різні підходи до виділення стадій контрольного 

nровадження. Загалом виділяють від трьох до семи його стадій. При 

цьому такі стадії розглядаються в аспекті загальної теорії права, безвід

носно до галузевої специфіки провадження. Так, провадження з еколо

гічного контроJІЮ залишилося поза увагою в дисертаційному дослід

женні О.К.Голіченкова, де аналізувались nитання екологічного контро

лю як функції управління в сфері природокористування 1
• Як правило, 

в юридичній літера1ур і називають так і стадії: J) планування контролю і 

ор1·анізаційних заходів щодо його проведення; 2) підготовка до nереві

рки; З) проведення перевірки; 4) складання , обговорення і прийняття 

контролюючим органом акту перевірки, прийняття рішень стосовно пеї 

і ознайомлення з ними зацікавлених орган і в та осіб, трудових колекти

вів ; 5) реал ізація схвалених за матеріалами перевірки рішень; 6) роз
гляд можливих скарг на nрийняте рішення ; 7) контроль за фактичним 
виконанням рішень, а також пропозицій і рекомендацій, що м істяться в 

акті перевірки 2
• При цьому слід мати на увазі, що окрем і автори по

різному виділяють як кількість зазначених стадій, так і саме їх поняття. 

Для процесуального nорядку здійснення екологічного контролю 

характерна специфіка, яка зумовлена екологічним фактором. Але й 

1 Див. : Голиче11ков А.К. 3колО1'И'Іеский контроль: теория и практика правового 
регулирования. )(ис. локт. юрид. наук.- М., 1992. - 325 с. 
2 Див. : Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного 
уnравления в СССР. - М., 1981 . - С. 23; Упраоленческие процедурь1 /Оrв. 

ред . Б. М. Лазарев. - М., 1983. - С. 106; Горtиенев В.М. , Шахов И.Б. Кон

троль как правовая форма деятельности. - М. , 1987. - С. 86. 
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загальний порядок здійснення контролю, що досліджується в юридич

ній літературі, є важливим елементам для розкриття стадій екологічно

го контролю. Виходячи з наведених точок зору щодо стадій загального 

коfгrролю, а також із норматив~Іих актів, що регулюють порядок діяль

ності органів по виконанню контрольних функцій у сфері екології і 

практики їх застосування, можна виділити такі стадії провадження із 

здійснення екологічного контролю: а) організаційно-підготовча; б) пе

ревірка фактичних обставин, їх аналіз та ухвалення юридично значу

щого рішення; в) перевірка виконання рішень. 

Основним завданням організаційно-підготовчої стадії є визначення 

підконтрольних суб'єктів, вибір видів, форм і методів проведення кон

тролю, а також формування суб'єктного складу, на який покладається 

здійснення екологічного контролю. 

Організаційно-підготовча стадія в діючому екологічному законо

давстві як самостійна не виділяється. У поресурсових кодексах і зако

нах, а також у підзаконних нормативних актах сформульовані лише 

загальні положення стосовно досліджуваної стадії провадження. 

Тим часом у раніше діючому законодавстві було передбачено ви

конання процесуапьних дій, які становили зміст організаційно-nід

готовчої стадії, а саме: складання планів nроведення контролю ; коор

динація сnільних дій природоохоронних органів і nроведення поперед

ніх перевірок тощо. 

Початковим етаnом цієї стадії є терміни, встановлені планами здій

снення контролю. Періодичність перевірок визначається у кожному 

конкретному випадку в залежності нід стану використання й охорони 

об'єктів природи і впливу на них виробничо-господарської діяльності. 

Перевірки в цих випадках проводяться за спеціальними програмами, в 

яких зазначаються мета й завдання наміченої ко~Ітрольної діяльності з 

урахуванням особливостей підконтрольних об'єктів, що перевіряються. 

Окрім планових контрольних заходів, можуть nроводитися й nоза

планові - за завданням виt~:~;их органів, за nоданням правоохоронних 

органів тощо. 

Суб'єктами здійснення державного екологічного контролю є поса

дові особи (інспектори) органів державного управління використанням 

і охороною довкілля: Державна екологічна інспекція Міністерства охо

рони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Ук

раїни ; Держкомітет України по земельних ресурсах, Держкомітет Ук

раУни по водному господарству; Держкомітет України по геології і ви

користанню надр; Держкомітет України по нагляду за охороною праці; 

Держкомітет України no лісовому госnодарству; Держкомітет України 
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з рибного господарства й рибної промисловості; Держкомітет України 

з гідрометеорології; Міністерство охорони здоров'я України; Міністер

ство агроnромислового комплексу України та ін. 

Суб'єктами здійснення відомчого екологічного контролю є посадо

ві особи уnравлінь і інших підрозділів охорони природи різних галузе

вих міністерств і відомств (Держкомітет України з газу і нафти та ін.) . 

Суб'єктами виконання виробничого контролю є лабораторії проми

слових nідnриємств, їх відділи та окремі посадові особи · (головний 

енергетик, інженер з охорони nраці та ін .), яким ставлять за обов'язок 

контролювати дотримання інженерно-геологічних і екологічних нор

мативів у виробничій діяльності підконтрольних їм nідnриємств. 

Суб'сктами здійснення громадського контролю є громадські орга

нізації та інші громадські об'єднання, а також окремі громадяни, що 

мають nраво на таку діяньність. 

До nроведення комnлексних перевірок у сфері екології можуть за

лучатися сnеціалісти інших державних орrанів, nідnриємств, установ 

чи організацій (наnриклад, науково-дослідних і nроектно-конструк

торських інститутів, пощукових партій та ін.) . Так, згідно з Поло

женням про державний r·сологічний контроль за веденням робіт із гео

логічного вивчення надр України, затвсрдженим nостановою Кабінету 

Міністрів України від 17 березня 1993 р., органи державного геологіч
ного контролю мають право залучати за домовленістю сnеціалістів 

інших підnриємств, установ і організацій для участі у проведенні дер

жавного геологічного контролю за веденням робіт із геологічного вив

чення надр 1
• Тимчасовим положенням про порядок здійснення держа

вного контролю за використанням і охороною земель також передба

чена можливість залу•1ення за домовленістю спеціалістів для участі у 

nроведенні обстеження земель . 

Необхідною умовою організаційно-підготовчої стадії є складання 

єдиної nрограми обстеження підконтрольних об'єктів. У ній мають бу

ти відображені такі асnекти: об'єкт і nредмет екологічного контролю; 

основні питання, що nідлягають з'ясуванню; період, за який має бути 

проведений контроль, кінцеві й проміжні терміни; характер і обсяг ма

теріалу вивчення; метод збирання матеріалу. Якщо nередбачається ви

конання комnлексних nеревірок, то у nрограмах обстеження слід також 

визначити координуючий орган, nеріодичність nроведення спільних за

сідань із nроміжним підсумком контролю, а також контрольні функції 

кожного учасника провадження зі здійснення екологічного контролю. 

1 ЗП Украї11и.- 1993. - N2 9.- Ст. 143. 
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Програма обстеження підконтрольних об'єктів підписується керів

ником (або всім кер івництвом, якщо виконується комплексна перевір

ка) державного органу управління в галузі використання і охорони до

вкілля, якому доручено здійснення екологічного контролю. Факт під

писання програми означає завершення організаційно-підготовчої стадії 

nровадження з і здійснення екологічного контролю. 

Настуnною стадією провадження з екологічного контролю є nере

вірка фактичних обставин, їх аналіз та nрийняпя юридично значущого 

рішення. 

Завдання цієї стадії полягає в тому, щоб зіставити ре>ультати фак

тичного стану справ у підконтрольному об'єкті з ~имогами екологічних 

імперативів, наявних у діючому екологічному законодавстві і , на цій 

підстав і, дати оцінку діяльності підконтрольного суб'єкта щодо забез

ІІечення раціонального використання й охорони довкілля. 

У законодавстві ця стадія врегульована найповніше у порівнянні з 

іншими стадіями провадження зі здійснення екологічного контролю. 

Так, у Земельному кодексі України, законах Укра·іни "Про тварин

ний світ", "Про охорону атмосферного повітря" , "Про nриродно-запо

відний фонд України" визначені суб'єкти аналізовано"!" стаді"і, завдання , 

що вирішуються на ній, основні напрями контрольної діяльності, а в 

окремих законах - процесуальні повноваження державних органів зі 

зді йснення екологічного контролю. Ці положення знаходять свій роз

виток у підзаконних нормативних актах , де конкретизуються і деталь

ніше регулюються напрями контрольно"!" діяльності, права й повнова

ження (в тому числі процесуальні) органів, що виконують державний 

екологічний контроль, а також визначається система державних орга

нів і їх посадових осіб, котрі мають право здійснювати екологічний 

контроль. 

Суб'єктами, що беруть у•1асть на стадії перевірки фактичн их об

ставин, їх аналізу й nрийняпя юридично значущого рішення є: а) кон

кретні посадові особи (або групи, що складаються із посадових осіб і 

залучених за домовленістю чи згодою сnеціалістів) - представники 

тих органів, на які покладене здійснення державного, відомчого, виро

бничого чи громадського контролю; б) підконтрольн і суб'єкти. П ідкон

трольними суб'єктами можуть бути: державн і промислові, сіль

ськогосподарські , транспортні, гірничодобувн і та і нші підприємства, 

установи й орrанізацїі; n ідприємства, установи й організації із зміша

ною і приватною формою власності ; громадяни. Як зазначено в законі 

Укра"іни "Про охорону навколишнього природного середовища", еко

логічний контроль сnрямований на забезпечення дотримання вимог 
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законодавства про охорону довкілля всіма державними органами, nід

приємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власно

сті й nідnорядкування, а також громадянами. 

Початком проведення стадії слід вважати первісне фактичне здійс

нення заходів щодо nеревірки й аналізу справ на nідконтрольному 

суб'єкті. Як правило, для обстеження фактичного стану справ на nід

контрольному суб'єкті, контролюючі орt·ани відвідують для nеревірки 

підприємства, установи, організації, інші підконтрольн і органи і на 

місці проводять аналіз фактичного стану сnрав. І з цією метою суб'єк

там, шо виконують контроль, надане nраво безnерешкодно відвідувати, 

пред'явивши службове посв ідчення установленого зразка. підконтроль

ні суб'єкти для перевірки. Адміністрація таких об'єкті в зобов'язана за

безпечити доступ для здійснення перевірок відпов ідним оргааам чи 

їхнім посадовим особам. У ряді виnадків фактичн і обставини на nід

контрольних суб'єктах аналізуються шляхом ознайомлення з різнома

нітними документами, котрі відображають природоохоронну діяль

ність таких об'єктів, їі ефективність і якість. При цьому контролюючі 

органи вимагають надання їм відомостей, а також довідкових, інфор

маційних та інших матеріалів, необх ідних для перевірки. На nідставі 

звіряння, зіставлення й аналізу різноманітних облікових та інших до

відково-інформаційних матеріалів робляться висновки про роботу під

контрольних суб'єктів в частині забезпечення ними раціонального ви

користання nриродних ресурсів і охорони довкілля. 

Аналіз і з'ясування фактичного стану справ на п ідконтрольному 

суб'єкті має свою сnецифіку, зумовлену виробничо-господарською і 

технологічною діяльністю підконтрольного об'єкта, а також предмет

ною спрямованістю виконуваного контролю. 

Так, nри здійсненні контролю за використанням і охороною земель 

особлива увага надаtїься перевірці : проведення заходів із охорони 

грунтів, запровадження комплексу організаційно-господарських , агро

технічних, л ісомеліоративних, гідротехнічних , протиерозійних заходів ; 

збереження лісозахисних насаджень і протиерозійних гідротехнічних 

сnоруд, виконання заходів щодо попередження і ліквідації процесів 

засолення й заболочення грунтів, заростання кущами і дрібноліссям 

сільськогосподарських угідь; відвернення забруднення земель в ідхода

ми nромислових, сільськогосподарських, комунально-побутових та 

інших виробництв стічними водами; псування земель nри будівництві, 

розробці корисних копалин, проведення пошукових та інших робіт. 

Перевірка підприємств, діяльн ість яких впливає на підземні води і 

водні об'єкти рибогосnодарського, господарсько-питного й культурно-
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побутового водокористування, в необхідних випадках проuодиться за 

участю представників органів геологіLtного контролю, держсавнагляду, 

рибоохорони та інших заuікавлених органів. Перевірка ефективності 
роботи очисних споруд і дотримання вимог зі скидання стіLfІІИХ вод 

здійснюються разом із працівниками гідрохімічної лабораторії. При 

проведенні обстеження спочатку вивчається затверджена nроектно

кошторисна документація щодо використання й охорони вод, а nотім 

визначається відповідність існуючої системи водопостачання, водовід

ведення, очищення стоків і утил ізації відходів і окремих водогосподар

ських та водоохоронних сnоруд затвердженому nроекту. Особлива ува

га nриділяється установці на обстежуваному об'єкті необхідної контро

льно-вимірювальної апаратури і дотриманню водокористувачем існу

ючих термінів державної атестації цієї апаратури, веденню журналів 

первинного обліку використання вод. 

Державний геологічний контроль здійснюється за обгрунтованістю 

напрямків пошукових, розвідувальних, інших робіт із геологічного 

вивчення надр; обгрунтованістю застосовуваної методики й технології 

ведення робіт із геологічного вивчення надр, їхньої стадійності, якості, 

комплексності й ефективності ; повнотою та достовірністю вихідних 

даних про кількість запасів осrювних і сум і сних з ними залягаючих 

корисних копалІІІ-І і наявних у них компонентів; виконанням державних 

програм геологорозв ідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень; 

відповідністю геологічних робіт і наукових досліджень державним ко

rпрактам та замовленням, а також проектам на nроведення таких робіт; 

наявністю СІJеціального дозволу (ліцензіі) на здійснення пошуків 

(розвиток) родовищ корисних коnалин; своєчасністю і nравильністю 

реєстрації робіт із геологічного вивчення надр тощо. 

Під час здійснення державного контролю за використанням, від

творенням, охороною та захистом лісів особлива увага приділяється: 

виконанню планів лісовідновлення, лісорозведення, охорони й захисту 

лісів і заходів щодо догляду за лісом, nідвищенню продуктивності лі

сів; якості лісогосподарських робіт, впровадженню нової техніки, про

гресивної технології та передового досвіду ведення робіт у лісах, що 

забезnечують економічну ефективність виробництва і відповідають 

вимогам ведення лісового господарства й збереження природного се

редовища; проведенню заходів щодо nосилення водоохоронних, захис

них, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, інших функцій лісу; дотриман

ню визначених правил і умов заготівлі деревини, живиці, другорядних 

лісоматеріалів і здійснення nобічних лісовикористань; дотриманню 
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порядку використання лісосировинних баз і лісос ічного фонду довгот

ривалого використання тощо. 

Змістовною стороною державного контролю у галуз і використання 

відновлення і охорони тваринного світу є перевірка: дотримання nра

вил, норм, термінів, інших вимог щодо охорони й використання тва

ринного світу; виконання режиму охорони видів тварин, занесених до 

Червоної книги України і до переліку видів тварин, що підлягають 

особливій охороні на території Автономної Ресnубліки Крим; здійс

нення заходів запобігання загибелі тварин під час nроведення вироб

ничих процес і в; nравильності й своєчасності розробки та nроведення 

заходів із збереження середовища перебування, умов розмноження і 

шляхів міграції тварин; забезпечення охорони об'єктів тваринного сві

ту на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, а також від 

шкідливого вnливу продуктів біотехнології тощо. 

Державний контроль у галуз і охорони атмосферного повітря здійс

нюється шляхом проведення організаційно-господарських, технічних, 

інших заходів щодо забезпечення виконання умов і вимог, передбаче

них у дозвол і на викиди забруднюючих речовин, інший шкідливий 

вплив; забезnеченням безперебійної ефективної роботи і утриманням у 

належному стан і споруд, устаткування й апаратури для очищення ви

кидів і зменшення рівнів іншого шкідливого вnливу ; здійсненням захо

дів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і знижен

ня шкідливого впливу фізичних і біологічних чинників; виконанням 

заходів щодо зменшення обсягів і складу забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря; наявністю попередньо розроблених 

спеціальних заходів із охорони атмосферного повітря на випадок ава

рійних ситуацій та несnриятливих метеорологічних умов тощо. 

Державний контроль у галузі організації, охорони й використання 

природно-запов ідного фонду України має на меті: дотримання право

вого режиму територій і об'єктів nриродно-запов ідного фонду; забез

печення заходів щодо нагляду за природним, господарським і право

вим станом заповідних комплексів та об'єктів; виконання умов охорони 

територій і об'єктів природно-заповідного фонду під час проведення 

господарської, управлівської, іншої діяльності, розроблення проектної 

і проектно-nланової документації, проведення екологічних експертиз; 

здійснення інших заходів з метою охорони й раціонального викори

стання територій та об'єктів природно-заnовідного фонду. 

Процесуальні nрава й обов'язки органів, які здійснюють еколоr·іч

ний контроль, характеризуються великою різноманітністю і відбиваю

ться як у законах, так і в n ідзаконних актах. Так, пом іж прав посадових 
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осіб органів контролю у сфері охорони, використання й відтворення 

тваринного світу слід виділити такі: давати обов'язкові для виконання 

вказівки про усунення порушень у сфері охорони, використання і від

творення тваринного світу , зупиняти трансnортні (плавучі) засоби і 

здійснюва1 и огляд речей , транспортних засобів і суден, засобів nолю

вання й рибальства, добутої продукції й інших nредметів; вимагати від 

громадян і посадових осіб письмових чи усних пояснень у зв'язку з 

порушенням ними законодавства про тваринний світ (ст. 55 закону 
"Про тваринний світ''). 

Служби охорони територій і об'єкті в природно-заповідного фонду 

мають такі процесуальні права: безnерешкодно відвідувати підприєм

ства, установи, організації, судна, інш і транспортні засоби в межах в ід

повідних територій, об'єктів nриродно--заnовідного фонду, їх охорон

них зон для nеревірки дотримання законодавства про охорону природ

но-заповідного фонду; вимагати від громадян і посадових осіб nояс

нень у зв'язку з nорушенням режиму відnовідних територій nриродно

заnовідного фонду, nроводити особистий огляд осіб, речей, трансnорт

них засобів і nеревірку продукції природокористування, а також деякі 

інші (ст. 6\ закону "Про природно-заповідний фонд України"). 
Органам державного геологічного контролю надане право зді йс

нювати в межах своєї комnетенції перевірку діяльності підприємств, 

об'єднань, установ і організацій з питань геологічного вивчення надр; 

залучати за домовленістю спеціалістів інших n ідприємств, установ та 

організацій для участі в здійсненні державного геологічного контролю; 

заслухонунати інформації представників міністерств, в ідомств, підпри

ємств, їх об'єднань, установ та орган ізацій з питань, що входять до 

комnетенції орt,анів державного геологічного контролю, а також вима

гати й отримувати від них пояснення щодо nорушення nравил і норм 

ведення з геологічного вивчення надр тощо (п. 6 Положення про дер
жавний геологічний контроль). 

Аналогічні nроцесуальні nрава мають і інші органи, що здійсню

ють державний контроль за використанням і охороною земель, вод, 

лісів, тваринного світу, але з урахуванням сnецифіки цих nриродних 

об'єктів. 

Питання про nовноваження різних органів у галузі контролю грун

товно досліджене представниками юридичної науки '. Не лишилося 

1 Див.: f 'артенев В.М. . Шахов И.Б. І Іазвюш nраця. - С. 123-128. 
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воно поза увагою і в еколого-правовій літературі 1
, проте, назване nи

тання тут розглядалося в межах загальних прав і обов'язків органів 

екологічного контролю бе:~відносно до їхнього процесуального аспек

ту. На нашу думку, процесуальну правомочність органів екологічного 

контролю слід класифікувати, взявши за основу запропоновану в теорії 

права класифікацію контрольних повноважень 2• 

Першу груnу складають повноваження, пов'язані з проведенням 

перевірок, обстежень і ревізій, безперешкодним в ідвідуванням підкон

трольних суб'єктів, можливістю отримати від останніх необхідну доку

ментацію, статистичні звіти, дов ідки, інші матеріали, пояснення поса

дових осіб, які відображають зміст їхньої природоохоронної діяльнос

ті. Цьому праву кореспондують обов'язки nідконтрольних суб'єктів 

створювати органам контролю необхідні для роботи умови. 

До другої групи належать повноваження давати в необхідних ви

падках підконтрольним суб'єктам вказівки обов'язкового характеру 

щодо усунення виявлених порушень діючого екологічного законодав

ства. Цьому nраву коресnондує зобов'язання підконтрольних органів 

щодо усунення допущених nорушень і їхніх наслідків. 

Третю групу становлять повноваження, пов'язані з можливістю 

притягнення посадових осіб лідконтрольних суб'єктів, винних у nору

шенні приnисів екологічного законодавства, до юридичної відпові

дальності, застосування до них заходів державного чи громадського 

впливу. Право притягнення до адміністративної відnовідальності нада

ється органам Міністерства охорони навколишнього природного сере

довища і ядерної безпеки України, Держкомітету України з лісового 

господарства, Держкомітету УкраїЮІ по нагляду за охороною праці та 

ІН. 

Четверта група об'єднує повноваження щодо учас.ті в розробці nра

вил і норм прев~нтивного характеру. Ці nовноваження реалізуються в 

процесі перевірок, виявлення і вивчення причин конкретних nрорахун

ків та порушень, умов, що їх викликали, вироблення й nроведення ло

лереджувальних заходів організаційного та виховного характеру. 

1 Див. : Колбасов О.С. Зкология : nолитика - nраво. - М., 1976.- С. 176-22 1, 
Петров В. В. Зкология иправо.- М .. 198 1.- С. 125-142; Шемшученко ІО.С. 
Правовь1е nр~JлемьІ JКОJІОГИИ. - К. , 1989. -- С. 128-150, Голичеиков A.f(. 
Названа дис. - С. 197-243. 
2 Шорzша /;:;. В. Названа прщя. - С. 205-2 11; Горшеиев В. М., Шахов И.Б. ІІаз
вана праця. - С. 123- 127. 
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За результатами проведених перевірок органами екологічного кон

тр()лю схвалюються в ідnов ідні рішення, формою яких є правові акти у 

вигляді оф;ційних документів. Офіційне документальне закріплення 

добутих результатів є невід'ємним компонентом однієї із стадій 

провадження екологічного контролю, що відображає П формально

юридичний асnект. Без цього стадія nеревірки фактичних обставин і їх 

аналізу є по суті незавершеною. 

Рішення, що nриймаються в результаті перевірок, мають форму 

акту індивідуального характеру. В останніх формуJІюються nрава й 

обов'язки в конкретних взаємов ідносинах учасників nровадження зі 
здійснення екологічного контролю . Юридична nрирода таких актів 

nолягає в тому, що вони є формою державно-владних повноважень 

ком петентних контрольних органів. 

Акти як форма ухвалюнаних рішень можуть nрийматись у вигляді 
протоколів, nриписів, власне актів, заключень тощо. Всі вони можуть 

бути віднесені до категорії документів, що закріплюють в різні способи 

інформацію про факти , події, явища об'єктивної ді йсності і розумової 

діяльності людини. Зокрема, nри виявленні порушень земельного зако
нодавства державні інспектори із використання і охорони земель скла

дають nротоколи. Акт складається за результатами nеревірки водоохо

ронної діяльності суб'єпів-водокористувачів. Органи Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки, 

органи санітарно-еnідеміологічної служби і деякі інші складають при

писи про виявлені nорушення на підконтрольних суб'єктах. При вияв

ленні nорушень екологічного законодавства можуть також складатися 

й інші необхідні документи. 

Акти складаються учасниками перевірки nриродоохоронної діяль

ності підконтрольних суб'єктів і є найпоширенішим видом актів інди

відуального характеру. Вони приймаються безвідносно nри наявності 

чи відсутності у діяльності підконтрольних суб'єктів nорушень еколо

гічних імnеративів. 

Приnиси складаються суб'єктами провадження зі здійснення еколо

гічного контролю за результатами виявлених nорушень і є nопереджу

вальним заходом , який пересл ідує мету усунення виявлених порушень, 

поліпшення організації nриродоохоронної роботи на підконтрольних 

суб'єктах. Правове значення приписів nолягає в тому, що вони є юри

дичним актом, який nороджує зобов'язання суб'єктів, котрим вони ад

ресовані, усунути виявлені порушення. 

Протоколи складаються суб'єктами провадження зі здійснення еко
логічного контролю за результатами допущених конкретними фізич-
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ними особами (посадовими особами або громадянами) адміністратив

них проступків у галуз і використання, відтворення природних ресурсів 

і охорони довкілля. 

Заключення, як правило, складаються суб'єктами провадження зі 

здійснення екологічного контролю за результатами позапланових 

перевірок, що проводяться за ініціативою вищих органів, за nоданням 

правоохоронних органів або заявами громадських орган ізацій чи окре

мих громадян про наявні факти порушень екологічного законодавства, 

за виступами nреси тощо. 

У структурі документі в, шо приймаються в результаті контрольних 

перевірок, слід виділити три частини : вступна, констатуюча, резолю

тивна . Кожна з н.их відповідає певним вимогам. У вступній частин і 

зазначається найменування контрольного органу: місце і час винесення 

акту; вказівка на підконтрольний суб'єкт. У констатуюч ій часшні ви

юІадається стан справ на підконтрольному суб'єкті; дається анал із фак

, ИLJНИХ обставин справи, їх доказове значення; робляться висновки про 

стан справ на підконтрольному суб'єкті, вказуються юридичні норми, 

що беруться за основу ухвалюваного контрольного акта-документа. 

Резолютивна частина містить остато•1 ні висновки зі з'ясованих фактич

ІІИХ обставин і пропозиції щодо пол і пшення стану справ. 

Прийняте рішення фіксується в спеціальному, пронумерованому й 

скріrшсному печаткою журналі (ставиться на контрОJІЬ), який ведеться 

органом, що здійснює екологічний контроль. Реєстрація (фіксаці я) 

рішень є важливим чинником для проведення наступної стадії провад

ження - стадії nеревірки виконання рішення. 

Фіксанією схваленого рішення в спеціальному журнал і завершу

ЄТІ,ся стадія перевірки фактичних обставин, їх аналізу й прийнятrя 

юридично зна<rущого рІшення. 

Завершується nровадження із здійснення екологічного контролю 

стадією перевірки вико1юння рішення. 

Завданням цієї стадії є нагляд органів, шо здійснюють екологічний 

контроль, за своєчасним і правильним виконанням підконтрольними 

суб'сктами виданих їм вказівок, аналіз отриманих від них відnовідей , 

перев ірка здійснюваної діяльності щодо усунення виявлених порушень 

діючого екологічного законодавства. Вона допускає взятrя на контроль 

фактичних обставин , з'ясованих у результаті перевірки; визначення 

процесуальних термінів надання підконтрольними суб'єктами і нфор

мації (у nисьмовій формі) про виконання виданих приписів; звіт під

контрольних суб'єктів nеред органами, що здійоооють екологічний 

контроль тощо. 
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Ця стадія в екологічному законодавстві практично не врегульова

на. Так, лише в окремих підзаконних актах передбачений обов'язок 

підконтрольних суб'єктів щодо розгляду пролозицій і рекомендацій 

контролюючих суб'єктів, усунення виявлених порушень і прорахунків у 

природоохоронній дія:льності, nовідомлення про це відnовідним ін

спекціям. Зокрема, органи державного геологічного контролю мають 

право вимагати й отримувати від nредставників міністерств, відомств, 

підприємств, їх об'єднань, установ і організацій пояснень щодо пору

шень правил і норм ведення робіт із геологічного вивчення надр (n. б.Д 
Положення про державний геологічний контроль). 

Діючим законодавством не визначені також і терміни розгляду рі

шень, nриnисів; інших актів індивідуального характеру та надання ін

формації відповідним органам. На практиці термін розгляду і подання 

необхідної інформації визначається органами, які здійснюють еколо

гічний контроль за реалізацією прийнятих ними рішень, nодань, вис

новків і актів. Протоколи про допущені конкретними фізичними осо

бами адміністративні nравоnорушення в галузі використання, відтво

рення природних ресурсів і охорони довкілля виконуються в строки, 

nередбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Стадія перевірки виконання рішень, як правило, nроводиться тими 

контрольними органами, що виконували попередні стадії nровадження 

зі здійснення екологічного контролю. В окремих випадках для перевір

ки виконання рішень залучаються інші організації - науково-дослідні, 

проектно-конструкторські установи або окремі спеціалісти. На цій ста

дії можуть виконуватися такі nроцесуальні дії: а) взятrя під контроль 

важливих рішень із зазначенням, на кого конкретно покладається 

подальше здійснення контролю, б) звіт nідконтрольних суб'єктів nеред 

контрольними органами в період визначених процесуальних термінів, 

nодання відnовідної інформації про виконання схвалених рішень. 

Під час подальшого проведення контролю за виконанням схвале

них рішень конкретні органи безпосередньо перед перевіркою мають 

ознайомитися з документами, де відбито аналіз фактичного стану 

справ на підконтрольному об'єкті. Це є однією з головних умов об'єк

тивного проведення стадії перевірки виконання рішень. 

Після ознайомлення із відповідними документами контрольні ор

гани безпосередньо починають перевірку виконання прийнятих раніше 

р1шень. 

Звіт підконтрольних суб'єктів завжди повинен мати письмовий ха

рактер. Формою звітів можуть бути різноманітні довідки, інформаційні 

листи про проведені заходи тощо. У звітах відображається фабула рі-
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шень із переліком допущених порушень і запропонованих рекоменда

цій, схвалених контрольними органами за результатами проведеного 

контролю, а також заходи, проведені підконтрольними суб'єктами 

щодо усунення виявлених порушень. 

Завершується стадія перевірки виконання р ішень зняттям з конт

ролю (анулюванням) чаданого підконтрольним суб'єктам рішення. Цим 

фактом завершується в цілому провадження зі здійснення екологічного 

контролю. 

Досл ідження питання про провадження щодо здійснення екологіч

ного контролю показало, що чинним еколого-процесуальним законо

давством процедура його проведення врегульована не повною мірою. 

Це створює певні труднощі при практ~ній реалізації матеріальних 

норм екологічного права, які регулюють суспільні відносини в сфері 

екологічного контролю. Прийняті в нинішній період підзаконні норма

тивні акти в сфері контролю (Положення про державний геологічний 

контроль за веденням робіт ло геологічному вивченню надр, Тимчасо

ве положення про порядок здійснення органами Держкомзему держав

ного контролю за використанням і охороною земель) практично не 

зачіпають його процесуального аспекту. Основний їх зміст, як і в нор

мативних актах такого роду, що діяли ран іше, спрямований на реrулю

ванюt матеріальних відносин, які виникають при проведенні контролю. 

Більше того, уявляється не зовсім виправданою тенденція, що по

значилась у законодавстві : розробки і прийняття нормативних актів у 

розглядуваній сфері на відомчому рівні, як це має місце щодо Тимча

сового положення про контроль за використанням і охороною земель. 

Положення про порядок здійснення контролю за використанням і 

охороною окремих природних ресурсів повинні затверджуватись Кабі

нетом Міністрів України, а не галузевими міністерствами і в ідомства

ми . В таких нормативних актах слід зосередити як матеріальні , так і 

процесуальні норми, які відображують сnецифіку проведення контро

лю за використанням і охороною того чи іншого об'єкта природи . У 

nерспективі з метою уніфікації еколого-процесуальних норм, що регу

люють суспільні відносини у сфері здійснення екологічного контролю, 

можна ставити питання про розробку єдиного нормативного акту, зо

крема, Положення про порядок проведення державного екологічного 

контролю. Тут мають бути зосереджені як матеріальні норми, що регу

люють екологічний контроль, так і процесуальні норми, що регулюють 

порядок його проведення, а саме: стадії nровадження ; суб'єкти та інші 

учасники провадження ; nроцесуальні права і обов'язки осіб, які беруть 
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участь у даному провадженні; гарантії здtиснення прав і обов'язків; 

зміст nроцесуальної діяльності на відnовідних стадіях; nроцесуальні 

строки та ін. 

Така уніфікація матеріальних і nроцесуальних норм, які забез

печують регламентацію суспільних відносин у сфері nроведення еко

логі•tного контролю, дала б змогу удосконалити механізм правового 

регулювання в цій сфер і, визначити основні напрямки загального конт

ролю Міністерства охорони навколишнього nриродного середовища та 

ядерної безпеки та оперативного контролю інших спеціальних органів 

уnравлінської та контрольної сnрямованості, розмежувати їх матері

альн і і процесуальні права та обов'язки. 
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