
Визнач~&юІ ж поюптя "рослинний світ", його складників (флори, 
рослИнНосn;· :ttидів poc.JPІR ·щщо) та їх закріплення в .екологічному за
кщІодавстві спршrrиме-окресленню .йоrо правового t:тан)т (положения); 

вНі>іmенню mrtaнь власності на рослинний світ (на жаль, заКdноДзвсr-
ва ·Не .чістить відповідних положень), проблеми корисТуван'юі, охорони 

й 'Від'І'Воре~цього нздзвwmйно важливого прир_6Дного об'.є:КТа: 

• l;ЩlCOІf JJi,;.epamypu: 1. Барна ММ .. ' 'Ботаніка.. Термі'!И. Поияn:я; Персоналії.· - К.: 
Ви.ц. це.нтр "AQ,д~jя·~ •. l997.- 272с. 2. Б.иоЛоrнческиіі :JЩtиклоnедический словарь!/ Г.11: 
реД. ·м.С.ГUЛJІров,- М.: Сов.знцикл., 1986. - 831с. 3. Бринчук М.М . .Зколоrическое праао. 
(fІ'раво окружающей среДЬІ): Уче6иик Для вь•~ш. юрид. учео: завед. - М.: ІОрнсть; J99s: -
688с. 4. 'ВідомоСті Верховноі Ради .України. !9. Гетьман 'АЛ. Проблеми юридичної тер. 
мінолоrіі 'в еttоЛогічному·за:конодавстві Укр~їни// Укр. державність: становлення, досвід, 
nрqблеми: ~.наук. ст./. Х.,-2001. -. С. 111-113. 6.,Жуковск,ий ПМ. КущrурнЬІе растенц 

и;w;,с~~1о~и.- .jl.: ,Ко~~':• 1964. ;- 79с2с. 7.11ск_~ян А.Б. Правовое регулирование охрЗНЬІ 
и использования растите.Jіьноrо мира (нелеснои раС'nІТельности). - Ереван: Изд-во Еро

ван. ун-ц, - 198'7: - І32с: 8. Крассов О.И. Право 'лесопользования в СССР. - М.: На уц 
1990. - 238с. 9. Лсспая :WЦІЦQІопедия: В 2-х т. ·- Т.2./ Гл.ред. Г.И.Воробьев - М.: 
СоІІ:~!!J.\ИІСJ11~ _19~6. - 63lc. tii.' Новuкова Е.В. Теоретические проблемЬІ рІІЗвития :JколоПІ
ч.~~о~о1. ~коиодатсльства 11 ресПублике ; Казахстан: -:: М.: ~рнсть, 1999. - 200с. 
11. Dpild8 і:.Н: •И др. ЯдоІІИТЬІе ЖИІІОТИЬІе и . растения СССР: Справочное пособие/ 
БЯ.Орлов, Д.Б:ГепаШвWІU, А.Н.Ибрагимов. - М.: Вщ.ш. шк., 1990. - 272с. 12: ОфіціЙ.ииІ' 
11існик України. 13 •. ПопОв В .• Гетьман А. ПравоІІі проблеми ви кориСТІІнщІ і . охорон• 

рослинирrо сІІіТу// Право Украіни. - 2000. - N2 J. - С. 51-54. 14. Советский. з~;~циКJ;Іоп.~ 
дический сло11арь ІНауч.-ред. co11er. А.М. Прохоров (предс.), М.С. Л~ляров, КМ. Жуков,~ 
др.- м.) Сов. знцихл., .. 1980. "' 1600с. lS. Зколоrия: Юрид. знцикл: СЛОІІар!іІ''ПоД ' реJt 
С.А. Боголюбова.- М: Изд-во НОРМА, 2000.- 448с. . . · .! ' · . ,.: .,, .. ,. 
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' СИСТЕМА І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА 
·ОРГАНІВ УІІРАВЛШНЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ · 

- І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Адміністративно-nра~а е'хоронз nрироди як пр~вовз форМа.:~
JІЬНості .адійеmосrься ПрезИдентом. Верховною Радою УJq)аїнн; opnh 
RаМИ державноrо . ;уnравління, ,4НШИМJІ· державііJtМИ .:j rрсімадСЬКИ~· 

органами й орJ1ЗНіgаціямн. На думку В.В. Петром, ·Ю.С. ·Шемшученd;; 
це •перш за .все НQрми, які •3Зкріплюють nорядок уnр<tв.nіНня в. · г.шу:!І 

охорони природи, встановлений . відповідними предсr-авницЬкими ОР" 
rанами, Кабінетом .Мініоrрі'в, .Міністерством охорони навколншн.ьоrо 
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природного середовища України, його органами на місцях, у тому чи

слі спеціально уповноваженими державними орІ;'анамий об'єднаннями 

громадян [5, с.42; 6, .с. 19]. У цьому зв'язку можна погодитися із 

Ю,А. Ізраєлем, який вважає що, адміністратИвно-правова охорона 
природи - це насамперед державним управліннJw, системою виконав
чо-розпорядчих органів спеціальної компетенції [3, с.ЗЗ]. Слід, однак, 

ураховувати, що чинне з.аконодавство про охорону прирQди 1 пр:;~ктика 

його застосування дозволяють зробитц висновок, що державнс:: . управ

ління в галузі охорони довкілля здійснюється не тільки виконавчими 

органами спеціальної і загальної компетенції, а й органами місцевого 

самоврядування, громадськими формуваннями, а правове регулювання 

- ще й місцевими представницькими органами. 

Одним з голОІІНИХ напрямків державного упра~ління екологією за

:шшається вдосконалення . системи органів виконавчої влади в Цій сфе
рі, встановлення їх правового статусу на всіх рівнях . Процес форму

вання системи цих органів і законодавства про них відбувається під 

впливом розмежування предметів відання між центром і · на місцях, 

підприємствами, установами й організаціями. 
На наш погляд, система органів управління, які мають :~~ідношення 

до .забезпечення охорони екології і природних ресурсів Украіни, має 

такий вигляд: 

1) Кабінет Міністрів України- вищий орган у системі органів ви-

конавчої влади; . . . . 
2) Міністерство охорони навколишньqго приррдного середовища 

України- центральний орган виконавчої влади; · 
З) інші центральні органи виконавчої влади (міністерства, держа

вні комітети (державні сдужби) та центральні органи виконавчої вЛади 
зі спеціальним статусом); 

4) Уряд Автономної Республіки Крим- Рада Міністрів Автоном

ної Республіки Крим; 

5) місцеві державні адміністрації - місцеві органи виконавчої 

влади; 

б) органи місцевого самоврядування (міські, селищні, сільські 

громади, радпта їх виконавчі органи) ; 

7) адміністрації підприємств, організацій, установ : • 
Діяльність ~мадських об' єднань. у сфері охороЩІ довкілля здійс

юоється згідно з законодавством У країни на підста13і . їх с;га.ту:rі:в.). До

ложення про громадсь.кий контр.оль у галузі охорони навколишнього 

природного середовища [2; 1996.- Т.З.- Cr. 91]. ·, 
Громадсь.кі інqrекторц мають праВо: . •г 
- безперешкодно відвідувати об'єкти в будь-який чцс і)(. роботи при 
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nред' явлеюrі посвідчення; 

- одержувати інформацію про стан довкілля, джерела негативного 
вnливу н~ нього й заходи щодо покращання екологічної ситуації; 

. . .. - брати у<І(іСТЬ у nроведенні разом з nрацівинками підрозділів Міні • 
. стерства .. охорони навколишнього природного середовища УкраїНІt, 
іншими спеціально уповноваженими . оргЩІами контроцю в галузі охо

рони навколишнього природного . середовища рейдів і nеревірок доде. 

ржання nЩприємствами, установами, організаціями і . ,rром:щщщм11 
природоохорОІJНОrо закон;одавства, норм еколоrі~ої беЗпеки і вик~ри
<;rання приро,щщх.ресурсів;. 

- провадити ц~евірки і складати протоколи про порушення зако
нодавства npo охорону природи і представляти відповідному підрозді
лу матеріал про nритягнення винних до відповідальності. 

У випадку неможливості встановлення особи порушника на місці 

rромадський інспектор може доставити порушника в органи внутрі
шніх справ та інші органи державної виконавчої влади. 

Метою управління в галузі охорони навколишнього природного се

редовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимоr 
екологічної безпеки, забезпечення проведения ефективних і компле:кс.
них заходів по охороні довкілля, раціональному використанню приро. 
дних ресурсів, досягнення погодження у діях між державними і rpoo 
мадськими органами в процесі такої діящ.ності. 

Державна політика у сфері екології і природних ресурсів відповjд. 

но до Конституції України визначається Верховною Радою України, 
яка: 

а) приймає закони, які визначають засади використання природних 

ресурсів, виключної(морськоі) зони, континентального шельфу, осво

єння космічного простору, організації й експлуатації природних ресур
сів; 

б) затверджує загальнодержавні проrрами охорони довкілля; 

в) затверджує nротягом двох днів з моменту звернення Президента 

України укази npo введення надзвичайного стану в Україні або в окро
МЩ{ їі місцевостях, про оголошення окремих місцевостей зонами надо 

звичайної екологічної ситуації; . 
г) визначає основні напрямки державної поліrнки у сфері oxoposf 

навколишнього nриродного середовища; . 
д) визначає правові основи реrушованнЯ віднрснн у галузі охоро 

дов~5:і.лля, у ·тому . числі щодо прийняття. рішень про . обмеження, зу 
нення (тимчасове) або припинення діяльності підприєм:ств та об' є 

у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнь 

природного середовища; 
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є) визначає повноваження, порядок організації й діяльності органів 

уnравління охороною природи, використання природних ресурсів і 
забезпечення екологічної безпеки · · 

Органи виконавчої влади, іцо ' здійсню10ть уііравлі:Ння екологією і 
nрироднимИ ресурсами, поділяють на: ' .. и .. 

1) органн управління загальної компетенції (Кабінет Міністрів · 

України; уряд Автономної Ресnубліки Крим, місцеві державні адмініс
трації); 

2) органи управління спеціальної (галузевої, міжгалузевої) компе
тенції (Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

України та його органи на місцях, а також інші державні органи, до 
компетенції яких належить здійснення функцій по організації раціона
льного використання й охорони приро;дних ресурсів - Державний ко
мітет лісов·ого господарства України, Державний комітет УкраінИ по 
земельним рес:УРсах та ін.). 

Президент Украі"1Іи відповідно до Конституції й Закону України 

"Про охорону навколишнього природного середовища": 

- забезпечує державну незалеЖність, націонЗльну безпеку і право-
наступництво держави; · 

- приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в 
окремих їі місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 

необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологі

чної сиrуації з насrупним затвердженням цих рішень Верховною Ра

дою України [1; 1991. -N!! 41.- Ст.546 ). 
Кабінет Міністрів України згідно з Конституцією й Законом 

України "Про охорону навколишнього природного середовища": 

- здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України еколо
гічної політики; 

- забезпечує розроблення загальнодержавІШх і регіональІШх еко

логічних програм; координує діяльність міністерств, відомств, інmнх 

установ та організацій УкраїІШ щодо охорони нав.колишнЬоrо природ-
ного середовища; .. · .~· ! • · 

- виконує інші функції в межах своєї компетенції, в тому чИслі що
до використання державного позабюджетного фонду охоj:юнн довкілля 
і затвердження переліку nриродоохоронних заходів, вставовJіення по
Рядку розроблення й погодження екологічнИх нормативів; Лімітів ви
користання природних ресурсів, виКидів і скидів забруднюЮЧИх речо
І!Ин у навколишньому nриродиому середовищі, розміщення відходів, 
nрийнятгя рішення про організацію територій та об' єкrів nриродио

заповідного фонду загальнодержавного значення, орrаиізації"еколоrіч
. Ііої освіти громадЯН, зовнііпНіх зв'язків · УкраїІШ в галузі охороНи' до-
, ' . ' '- . ,~ .. ~. .... . . . 

149 



вкілля та ін. 

" УрядАвтономно.l· Республіки ,Кри.м: . . 
- зri,ztнo з заrальиодержавними програмами розробтоє, затверд;жує 

та реалізує програми Автономцої Республіки Крим з щmнь раціо~~а-

льного природокористуванІОІ й охорони довкілля; .. , 
- ·організовує уnравліНЮІ й 1с0нтроль у rалузі охорою навкоЛИІq.. 

нього природнщ·о середовища; 

:·: - узгоджує розміщеИИЯ: ·іrідприємств, устанОй та оргаІІізацій на те-

риторії ресПубліки; . 
- визна~є нормативи платні та її розмірів за забруднеІtНJІ дов:кілц 

розміщеRНЯ відХЬ;ців roщd. [1; 1995. - N2·ll.- Ст. 46]. 
На. базі ліквідова'Ного Мінісtерс'і'ВЗ екології та природних. ресурсіа 

України 15 вересЮЇ'2003 р. було створено Міністерство оrорони наt
ЩJлuшнього природного середовища України та . Державвий комітеr 
природних ресурсів України. 

На місцях органами . Міністерства охорони навкоJІІШІНЬОrо природ

ного середовища України є державні управління. екологічІЮї безпеки • 
областях, Автономній Республіці Крим •. містах Києві та СевастоnоАі, 
повноважеЮUІ JІЮІХ. закріплені в Положенні про, Державне управліНJІІ 

екологічнрї безпеки в області, Щстс~х Києві та СевастополjМіні~рсr
ва охорони навколишнього природного середовища УкраїІ!J! [2; 1996. -
Т. З.- Ст.358] . На ·основі цьщ·о Положення розробmоюТЬСJІ і приЙма
ються нормативні приnиси про відловідні :Щ,сцеві управління еколоrі
чної безпеки. Так, Державне управління екологіЧної безпеки по Хар
ківській області відповідво до покладених на нього завданьздійсюоє: 

- управління й регутовання в галузі охорони довкілля, ІЩціональне 

викориСТЗlQJJJ:j( відrворения: природних ресурсів, забезnечення реrу
mования екологічної, ядерної й радіаційної безпеКРІ; державний конт
роль за додержанюш вимог законодавства з питань охор<Jви навколи· 

шньоrо природного середовища, ядерної й радіаційної безпеки, за ви· 
користаu.ням та охоронQЮ .земель, надр, поверхневих і nіДJемних . в9д. 
атмосферноrо повітря, лісів та іншої рос.tхинності, твар.ІІІІНоrо світу, 
природних територій та об'ЄІ9'іВ природно-зщщвідноrо фонду Харків-
ської .області; . . . _ . . 

..: JІ.аперевірку підприємств, установ та .оР,ГЗИізацій щодо додержанНІ 
ними норм і правил еіологі-щої .безnеки в Харків~ькій області. 
. ДерЖавний комітет України пр вQдному господарству відnовіДВО 
до покладених на нього завда.~р> . [4; 2()00.- NQ 29. - Cт.l20&j: · ; 

- бере 'участЬ у"розробленні економі.•Q,JЩс.дільовнх лроrрам ро,звІQ'· 
ку галузей Націонащної економіки з ура~ забезnе<ення р~ціQ
нальноtо вшФрнстання водJІИ?'. ресурсів,. у.,. nідгоrовці міжнародних 

< 
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,аоrоворів Україюt, rотує nропозиціfщодо·'Укладашnr: Деіrонсації тажих 
роrоворів; .. . ... . ... '•. ·· ·~; . .- , . 

- у межах свое1 кoмne>reiiWl, реатзацn галузевого с.mвробітництва 

украЇНИ з Європейським Союзом та своїх повноважет· забезnечує ви
І<овання УхраІнською стороною зобов'язань ~.У.r:одою про пар11fерст-
60 та співробіТНJЩТВО між У.жраїною та Європ~йсьЮ{М Союзом, . адап
'f(!Дію ~онодаветва Ужраїни з ·пнт.Jнь водного госпоДарсrва та меліФ

рації земелЬ .до зако~~~а Європейсьuко.rо C.oJQзy, здійс~є і,ншj 
заходи щодо 1нтеrрацп Украі.НІfдо Європеиського Сощзу; .:-: ~: .. ,. 

-виконує функції з управління об'єКтами дерЖЩІщ>ї власноr;;ті, . щЬ 
належать до сфери його управлінНя; . . . .. · 

- укладає м.іжнародні договори Ужраїни, ·за~печує .І~WФНЗННЯ зо
бов'язань, взятиХ Україною за міжнародиtши договорами з mrrань; що 
належать до йоrо компетенції, здійснює інші · фуmщії, необхідні для 
виконЗІІ'ня покладених на нього завдань:-"·'';·" ... _.,. , .. 

Дер3Ісавнuй КОМітет Лісевего zис'подtfрсmва':У.країнu · у :ЙеЖЗ'Х Cik)~ :: 
повноважень: ' ,.. •.і;.,,, ·.... 'і •.. jo..r..., 

-узагальнює практику застосування закьно.Ца'вс'tв;rrз питань, що на
лежат.ь до його компетенції; 

- розробJПОє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і 

в уст,ІНовленому nopJIДI(j вносить їх на розгЛяд Президенrові і Ка'біІ'Іе· 
ту Міністрів УкраІни; 

• орrан:ізовує виконання актів законодавства і здійснює системати-
чний контроль за іХ реалізацією; ··· 

..1 ~безпечує реалізацію державної політики у сфері лісового й мис
ливського господарства, -а тако)!< охорони, захисtrу, раціонал,ьного . ви
корнстаюtЯ і відrвореRЮІ лісових ресурсів, мис~ твариН, nід
вищення ефективності лісов{!Го і[ мисливського rосподарства; · .: , . 

- здійснює, державне управління, ~rуJПОвання й коНтроль у - сфері 

лісового і мисливського го~подарства; · ···~ 
- розробJПОє й орrанізо~ує викоиа.JЩЯ ~rальнодержЗвних, міждер~: 

жавних і реrіональних ·проr.рам у сфері захисту, піДвищення продукти
вноСті, р1Щі.онального викори~ ji відтворення лісів, а також учащ~ 
у 'розробленні й .виконанні Т'4ЮІХ проq>ам з питань використанкя;і від

твоJ)ення мисдивсрки;х'ТВарин, розвитку мисJ1ИВСЬкого-'rdеnодараrва.І~і 

Осно'Вні , завдання .Державноtо комітету · лісового . ~госпо-дарсt:Ва : 
Україин ·внзиаченj .в Положенні; -· затвердженому У:казом Президента 
від·14 серпня 2000 р. [4; 2000: -.N'!!J3. - Ст. ! }400] . · ~ ·и·;~ ,,:.:,, -·''~ ... :.; • ~· 

Важливими !І~в.~оваженнямн у сфеР. і еколоrіїеі природних . pecypci.is · 
наділено· 'Державний коМітет Yкpal'H1J по ЗЄМ'ЄJ/ЬНUХ ресурсах; · який 

згідно з Положенням про нього від 14 · серnия 2000 р. [4; 2()()(}.- N!! 33. 
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-Ст. 1401] : 
_ roJYЄ пропозJЩії щодо формування й реалізації державної політи-

ки у сфері зе;МеЛЬНИХ ресурсів; . 
_ бере уЧасть у розробленні проектів Державної прогріtми ·економі

чного }і: соці~ного jюзвиrку України, діяльності Кабінету 'Міністрів 
Україци; 

_ ~б<?;3~ечує розроблення і здійснення організаційних, економічних, 

екологіЧНИХ та іВШИХ . зах~дів, спрямованих на раціональне ВНКОрИС· 
тання земеШ!, їх. захист від шкідливих антропогенних впливів, а також 

на :відrвореІПІЯ і підвнщеІПІЯ родючості · rрунтів, продуктивності зе
мель, забезпечення режиму земеЩ> природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаWйного та історцко-культурного призначення; 

_ коиrроmоє здійснення заходів щодо ро;Jвитку ринку земель, кре
дитних відносин та вдосконалеІПІЯ системи оподаткування; . 

_ у межах своїх повноважень здійсшоє державний коюроль за до
держанням земельного законодавства, в тому числі встановленого по

рядку вилучення й надання земельних ділянок, режиму використанНІ 
земельJІИХ ділянок відповідно до їх цільового призначеШUІ та умов 
надрЩРІ власниками земельних ділянок і_з<:_млекори~ачами; 

.. - організовує в установленому .порядку землевпорЯдні роботи ; 
_ здійсшоє відповідно до законодавства моніторинг земель, контро

mоє в}{КОНаШUІ заходів щодо відновлення корисних властивостей зе

меЮ.Юtх ділШок тоЩо'. · 
На міс~ .. орг~ ць9го Комітету є обласні уnравління земельних 

ресурсів, Київське та Севастопольське міські уnравління земельних 

ресурсів, міське . (*,~ обласного та . районного підnорядкуваННІ) 
управління (відфл) з_ецельних ресурсів, районний відділ земельних 
ресурсів, ~овноважеиия яких закріплені в Тиnових .положеннях про 
місцеві державні органи земельних ресурсів, про Київське та Севасто
польське міське управління земельНИ?' ресурсів, про районвий віддіJJ 
земельних ресу.рс;ів, про міське (місТ обласного та районного niдno· 
рядкування) управління (відділ) земельних ресурсів. 

у межах нwної компетеJЩії названі органн виконують наступні 

функції: . 
_ забезпечують розроблення і здійснення організаційних, економіч· 

них, еJ<ОЛоrічннх та інших заходів, спр~ованих на раціональне вико
риста}ІНJІ земель, їх захист від шкідливих антроnогенних вnливів. а 
також на відrвореШUІ й підвищення родючості грунтів, nродуктивності 
земель, забезпечення режиму земель nриродоохоронного, оздоровчого. 

рекреаційного та історнко-культурного призначення, 
• кокrроmоє здійснення заходів щодо розвиrку ринку земель, кре-
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дитних відНосин та вдосконалення системи опоДаткУвання; 

~ у межах своїх Повноважень здійсюоє державНИй контроль за до

держанням земельного законодавства, в тому числі встановленого nо

рядку вилучения й надання земельних ділЯнок, реЖИму внкорисrання 

земельних ділянок відnовідно до їх цільового · призначення та · умов 
надання власНИІ<ам земельних ділянок і :Землекористувачами; 

- організовує в установленому nорядку землевпорядні роботи; 
- здійсшоє відnовідно до законодавСтва .моніторинг земель, конrро-

тоє виконання заходів щодо відновл~нЮJ корисних властивостей зе-
мельних ділянок rощо. · · · .. ~. 

Дослідження сутності й особливоСтей адміністративно-nраБовИх 
заходів охорони довкілля, практики їх реалізації !JаЄ nідстави дійти 

висновку, що в цілому вони висnrrіають дійовими засобамИ уіq)іплення 
nравопорядку й законності, забезnечення прав і законних інтересів 

держави, юридичних і фізичиих осіб. ПритягнеНЮІ до адм:і'Нісч>ативної 
віДпо.відаЛЬНОСТЇ ВИННИХ у ВЧИНеНні адміністраТІПІННХ npaвonopyme·m 
у галузі охорони природи, застосувания іНППІХ адміністративно

nравових заходів характеризуються порівняно високим ступенем ви

ховного і профілактичного вnливу як щодо nравопорупmиків, так і 
інших осіб. 

Адміністративно-nравові заходи охорони навколишньрrо nрирод

ного середовища спрямовані на забезnечення nрав та обов'язків усіх 

учасників адмівсrративно-nравових відносни у сфері охорони nриро
ди, на поnередження і приnинення адміністративво-nравових nростуn

ків у цій г-алузі, на притяrнення винних до. відповідальності. При цьо

му всі вони взаємопов'язані, становлять відповідну сиq:~}{у,_ с:nіввідно

сяться з кримінально-nравовими, цивільно-nравовими й економічиями 

заходами, різноманітними формами й методаWі . організаційно
nравової діяльності державних органів і громадських організацій. 

Аналізуючи систему органів управління, які мают~ відношення до 
забезnечеННJІ. охорони екології та nриродних ресурсів України та їх 
аовноваження, можна зробити наступні висновки. 

Органи уnравління спеціальної комr:rетенції (Державний комітет 

nриродних ресурсів Україин, Державний комітет лісового госnодарст
ва України, Державний комітет України по земельних ресурсах, Дер

жавний комітет України по водн<;>му господарству та їх органи на міс
цях) повністю дубJПОють nравове nоложення Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України та його органів на 
місцях. 

На нашу думку, усунути таку тотожність у nравовому становищі 

вищеназваних Державних комітетів та Міністерства охорони навко-
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лишнього природиого середовища України можна шляхом nі~ідації 
Державвого комітегулісового госnодарства УкраїЮІ, Держціного ~0.. 
мітегу Україщt: по земельних ресурсах і Державного коміте1у УкраїІПІ 
по водному господарству. 

Державне управління в галузі охорони nрироди здійсюоqься вели: 
кqщ . кількістю органів (сnеціальної, загальної комnетенції, . органами 
місцевого . qшоврядування, громадськими форМуваннями, місцевими 
nредставиицьки:мн Органамн ТОЩО. Але законодаВЧО закріnленої СИС• 
теми (а іноді й nравового станОВИІ.ІЩ) цих органів немає. ВважаЄмо, 
необхідно зщс.онодавчо закріnити систему органів , уnравЩ.НнЯ . у .сфері 
еКQДОГЇЇ,. ЩО сприятиме забезпеченюо екоЛ:ргічноі' ~зnem і "піДrрнман. 
юо·ёкол0Їічної рівноваги на теритОрії Укрсіїни. -: · 

_,_.І" 
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Національна юридична академія УкраїнИ 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків · 

ЗВІ.JіЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Й ПОКАРАННЯ НА ПІДСТАВІ АКТА ПРО ПОМИЛУВАННЯ 

У новому КК України вперше законодавчо регламентовано інсти· 

тут nомилування, тому ця nроблема ніким ще не порушувалас1,1 у віт· 

чизняній доктрині, хіба що на рівні декількох статей, у ЯІ<НХ тільІСИ 

згадувалося про неї. У ч.l ст.44 і в статrях 85, 87 передбаче:на можли· 
вість звільнення від кримінальної відповідальності й nокарання особи, 

Я1\а вчинила зJtочин, на nідставі акга nомилування. 

Помилування являє собою акт, що видається Президентом УкраїИJІ 

відnовідно до Конституції України й чинного кримінального законо

давства, про звільнення від кримінальної відnовідальності й nокарав· 

ня, заміну nокарання або невідбутої його частини більш м'яким nока· 

ранням або зняттям судимості · ідодо індивідуально визначеної особІІ 
або конкретної rpynи осіб. Помилування здійсюоєrься ПрезидентоlІІ 
України. Акт про nомилування, а таким: є Указ, виноситься стосовно 
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