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Одним із наіІсфективнішнх інстру
ментів забсзnечеІІНЯ реалізанії nравових 
форм, на думку вчсних-nравознавців, є 
контроль, який ямяєсобоюоднуз най
Іk'lЖJНtвіших фуІІІщій державного уnрав
;І іІІІІЯ в сфері екології, засобом забе:те

чення дієвості законодавства, його 
ре&lізацїі всіма суб'єктами відnовідної 
діяльності. 

ВідnовідІІодо Земельного кодексу 

Украї11и завдаt ІІІЯ державного контролю 
·за використшІІІНМ і охоро1ююземель nо

,lягшоть узабезnечеюІідонержаt ІНЯ всіма 
, LержаВНІ1ШІ Та Гf>О\ІадСЬКІ1М 11 органа \111, 
а також nішlрнсмствам І t, установами, 

організаціями і гро~tадянами вимог зе

мельІюrо закоtюдавства з .\1етою ефек
шm юго ви користан ня та охоро11и зе\tел ь. 

Регіон&1ЬІІІІіі контроль у uій сфері 
здійснюютьдержавні уnраІ.ІліІІня екології 
та нрирод11их ресурсів в областях, ~·ticrdX 
Кttєві та Севастопо,1і, Мінекоресурсів 
Україн н, ~~ існеві державні орган 11 зе
мел ьtІ их ресурсі в Держкомзе:-.Іу УкраЇІІН 
та органи місцевого самоврндуван ня. 

Загальна КОМПеТеІІ!lіЯ ІLИХ оргаІІіВ 
шнначена у Законі України" Про ;\tісцсвс 
са,юврядуваtІІНІ в Україні" та відпові

дних по,1оженнях (скажімо," Положен
ня про державне упрамін ня екології та 
природних ресурсів в областях. містах 
Kttcвi та Севастополі"; "Тиnове поло
ження про ~Іісневі державні органи зе

мельних ресурсів)" . 
Разомзпtм, слідзазІШ•І ити, шоособ

ливоїактуальності набуває nитання 
ШОДО ре гул 101331 ІІІН ПОрЯдКу Зді ЙСІ ІСІ 11 ІЯ 
регіонаnьного контролюза використан

ня м і охороною земель. Ue пов'язаноз 
ПрИЙНЯТТЯМ ціЛОЇ НИЗКИ НОр\ІаТИВНО
nраВОВИХ актів, які регулюють ЗС;\tе,lьні 

сусПіJІІ,Ні відІ ІОСИІІИ. 
Так, відповіднадо Указу Президен

та Україmt від ЗО травня 200 І р ... Про 
основні напрямки земельної рефоршt в 
Україні на 2001-2005 роки", персдбаче
' Ю Ш13113ЧеННЯ ОСНОВІ І ИХ засад реформу
ВаННЯ земельних відносІІІІ ІІа основі ра
ціОJІ&1ьного та ефекпtвного ви користан

ня зе~Ілі, гарантування громадянам, 

юридttчним особам, тсриторіаnьним гро
мадам сіл, селиш та ~·tіст права власності 
ІІа Jе\ІЛЮ, фор\Іування ефективного \fе
хаІІіЗ\ІУ регулюван ня земел ь11 их відно-
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син ідержавного управ..1іння Jеж;Іьни
:-.tн рссурса\Іи. 

Серед основtІнх напрямівдержавної 
nолітики у сфері регулюваннн земельних 
відносин у цьо;\ІУ Указі виділяється не
обхідність поліпшеннн організації кон

тролю за ви користан ням та охоро1 юю зе

мель. З цісю метою персдбачеt ю удоско
налити порядокздійснення контролюза 
використанням та охоро1 юю зе\Іе..lь; заn

ровадити еконо~1 іч 11е сш~tул ювання охо

рони земель, спря~юваІІС на під ви t І tсння 
заt tікавленості в..1ас ників і землекорис
тувачів у захисті зе\Іель від негативних 
нас,l ідків госпо.ііарської дінльності: 
удосконалити лінльність орган ів, які 

здійснюютьдержавний контроль за ви

кори<-'ТШІІІЯ\fта охороноюзе\Іе,tь, поря

док їх взаЄ\юдії з прокурюурою. органа
\ІИ внутріш ніх справ та заnровадити 
практику систематич ного проведеІІІ ІН 

СПілЬНІ1Х КО\ІІІЛеКСНИХ перевірокдодер

ЖаННЯ суб'єктю111 земельних відносин 
зе;\tельtюгозакоІ юдавства; оnраuювати 

питанш1 створенн н координаІLійних 
орган і в 11 юдо зді йсненнн на міжвідомчі й 
основі контро,1ю за використаннюt зе

мель. 

У зв'юку із наведенюt необхідно в 
земсльномузаконодавсгві України перед

бачити відповідну пpoue.:rypy діяльності 
державНІ ІХ орга11 і в 11 юдо ви конання кон
тралших функній, розробити та затвер
дити на рівні КабінетуМ іністрів Украї
ни ПОЛОЖСННЯНрО ПОрядОК ЗдіііСІІСННЯ 

регіонального контро.1юза вtІКОРІІстан
ня~І та охороною 3е\Іель, а також поло

жен нн нро координаніюта взас\юдію 
державних і правоохоронних органів у 

проІtссі вnрова.·rжеІ ІІІЯ регіонального зе

\fельного контролю. 

Важ..1ивим на11ря~юм удосконален

ня peгiottШl ьного земельного коtІтролю с 

правова регла~Іентаuін діяльності гро
~ІадСЬКІІХ еКО.1ОГіЧНІ І Х організаuій, ЯКі 

здійснюютьокрбІі повноваження в га
;Іузі охорони навколишнього середо ви
ша, зокрема контроль за додержанн я м 

вимог JС\ІС,lьного законодавства. Не
обхінно в законодавстві закріпити по

ложеІІІІЯ стосошю шійснення рсгіона%
ними громадсьКІt\111 екологіч ними ор
ганізаціями контрольІІНХ фуІІкцііі за вн
користаtІ НЯ\\ та охороною зе \!СЛ ь. 

/7роблемупЩтопленняземельв 
Україні Всеукраїнська екологічна Ліга 
пЩнімає протягом останніх двох років. 

У травні 200 1 р. ВЕЛ звернулася до 
фракції Народно-демократичної партії 
у Верховній Раді України з цього питан
ня. За запитом ВЕЛ фракція НДП на
правила депутатські звернення до 
Міністерства екології та природних ре

сурсів України, Державного комітету 
України з водного господарства, Міні
стерства аграрної політики України, 

Української академії аграрних наук з 
проханням повЩомити точку зору цих 
установ на проблему, а також проінфор
мувати про роботу в цьому напрямі. Оз
найомившись з вЩповідями переліче
них організацій на депутатське звер
нення, депутати дійшли висновку щодо 
термінової необхідності подальшого, 
більш широкого і детального обгово
рення наслЩків впливу діючого водо
господарського комплексу на навко

лишнє природне середовище, тобто на 
умови проживання людей. У листопаді 
2001 р. фракція НДП разом з ВЕЛ орга
нізувала круглий стіл "ПЩтоплення зе
мель на Херсонщині: проблеми та шля
хи подолання", у якому взяли участь 

народні депутати, представники проф
ільних державних комітетів і провЩні 
вчені наукових установ. Учасники круг
лого столу запропонували заходи пол

іпшення ситуаціі; а також пЩтримали 

пропозицію фракції НДП про необхЩ
ність винесення розв 'язання даноїпро
блеми на найвищий державний рівень. 
Тому вЩ фракції НДП було направлено 
депутатське звернення з пропозицією 
розглянути питання пЩтоплення на за

сіданні Ради національної безпеки і 
оборони України, а також пропозиції, 
що були напрацьовані науковцями. 
Президент Українидавдоручення Каб
інету Міністрів опрацювати порушене 
питання і внести узгоджені пропозиціі: 
Про хід розв'язання цієї проблеми ми 
будемо Вас інформувати і надалі. 

Україна має велике багатство -
різноманітні і дуже родючі грунти . 

Сільськогосподарська ОСІЮСІІість тери
горії України станови гь 72.2 % (на 
О 1.01.1998 р.). розоранісІ ь- 57, І, •шст
ка ріллі в загальній площі сільськогос
подарських угідь- 79 %. 

ВиконаІІа !нспtl)'ГО\1 аграрної еко
номіки УААН економічнаоцінкаефек
тивності використання продукшвного 
нотенціалузе~tель України показала. шо 

найвищі nоказники продуктивності. 
ОКУП І ЮСТ і ВІ !Трат та дифереІ щі а 1 ЬІІОГО 
доходу маютьсі.%ськогосІ юдарські у гід
дя західного регіону, де11ю менші 

UентраqьногоЛісостспута Полісен і наіі

ІІІІЖ'Utх ЗІІаЧеІ І ЬДОСЯгаЮТЬ )' СТСПОВІ ІХ об-
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