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Про розгляд запиту

Шановна пані Олено!

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно 

до листа Харківської ОДА від 30.12.2020 № 01-46/11005 розглянуло Ваш запит 

щодо надання регіональних доповідей про стан навколишнього природного 

середовища у Харківській області за 1998-2011 рік та в межах компетенції 
інформує.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р.              
№ 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади» утворено нове Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 614 

«Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів» 

затверджено Положення про Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України.
На виконання підпункту а статті 251 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечує підготовку і опублікування щорічної Національної 
доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні. 
Новоствореним міністерством за час своєї роботи забезпечено оприлюднення 

Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Україні у 2017 році та Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україні у 2018 році, ознайомитись з якими можливо 
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за посиланням https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalni-dopovidi-pro-stan-

navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-Ukraini.html. 

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 28.11.2002 № 254-IV Закон України  «Про  охорону  

навколишнього  природного середовища» доповнено статтею 251, підпункт б 

якої передбачає, що щорічне інформування відповідних рад та населення про 

стан навколишнього природного середовища відповідних територій 

здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними 

державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями.
Принагідно інформуємо, що після перейменування Міністерства екології 

та природних ресурсів на Міністерство енергетики та захисту довкілля України 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 

«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» 

електронний інформаційний ресурс menr.gov.ua.tar.gz (копія офіційного 

вебсайту Міністерства екології та природних ресурсів України), на якому 

зберігалися доповіді про стан навколишнього природного середовища за 

попередні роки, передано на постійне зберігання до Центрального державного 

електронного архіву України.  

Заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції                                                             Ірина СТАВЧУК
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