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Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України

Щодо доручення Прем’єр-міністра України
від 17 серпня 2021 року № 36576/3/1-21

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від
17 серпня 2021 року № 36576/3/1-21 до листів Міндовкілля від 06 серпня
2021 року № 25/1-21/16896-21 та Держекоінспекції від 28 липня 2021 року
№ 8155/4.3/2-21 щодо проведення певними державними органами в межах
компетенції позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів
господарювання з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства,
у сфері управління (володінні, користуванні) яких перебувають місця
виробництва, переробки, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі
нафтопродуктами, та суб’єктів господарювання, що провадять господарську
діяльність у сфері виробництва автомобільного пального, на підставі доручення
Прем’єр-міністра України Міністерством юстиції України в межах компетенції
повідомляється про таке.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції
України).
Діючи на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, а також відповідно до Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02 липня 2014 року № 228, Мін’юст здійснює, зокрема, правову
експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на
розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на
розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої
ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, а також розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з
питань, що належать до його компетенції, державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а
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також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають
державній реєстрації.
Оцінка правомірності дій будь-яких осіб, формування і реалізація
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,
здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у
зазначеній сфері та вжиття заходів реагування задля вирішення порушеного
питання не належать до компетенції Мін’юсту, визначеної цим Положенням.
Водночас повідомляємо, що статтею 53 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» визначено, що підприємства, установи
та організації зобов'язані забезпечувати екологічно безпечне виробництво,
зберігання, транспортування, використання, знищення, знешкодження і
захоронення мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та продуктів
біотехнології, а також інтродукцію, акліматизацію і реакліматизацію тварин і
рослин, розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання та ліквідації
наслідків шкідливого впливу біологічних факторів на навколишнє природне
середовище та здоров'я людини.
Відповідно до частин першої та другої статті 56 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» підприємства, установи,
організації, що здійснюють проектування, виробництво, експлуатацію та
обслуговування автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів,
установок та виробництво і постачання пального, зобов'язані розробляти і
здійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичності та знешкодження
шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах та скидах
транспортних засобів, переходу на менш токсичні види енергії й пального,
додержання режиму експлуатації транспортних засобів та інші заходи,
спрямовані на запобігання й зменшення викидів та скидів у навколишнє
природне середовище забруднюючих речовин та додержання встановлених
рівнів фізичних впливів.
Виробництво і експлуатація транспортних та інших пересувних засобів та
установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує
встановлені нормативи, не допускається.
Крім того, слід зазначити, що Закон України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає
правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження
органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та
відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного
нагляду (контролю).
При цьому дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі
здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
(частина перша статті 2 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).
Статтею 1 вказаного Закону, зокрема, встановлено, що державний нагляд
(контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів

3

виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів,
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного
нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо
виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами
господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості
продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення,
навколишнього природного середовища;
заходи державного нагляду (контролю) – планові та позапланові заходи,
які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших
формах, визначених законом.
Так, частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначений
перелік підстав для проведення позапланової перевірки. Однією з таких підстав
є доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання
у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або
настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси,
життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та
забезпечення безпеки держави.

Заступник Міністра

Світлана Ральченко 2711699

Олена ВИСОЦЬКА

