
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідж еннях  
молодих учених. Харків, 2017 

 72 

«1. Громадський контроль за діяльністю Національного бюро 

здійснюється у порядку передбаченому Конституцією України, 

законами України «Про звернення громадян», «Про демократич-
ний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохорон-

ними органами держави» та іншими нормативно-правовими актами. 
2. Для розгляду заяв і повідомлень від громадян України 

про факти неправомірної поведінки (зокрема кримінально-пра-
вового характеру) з боку працівників Національного антикоруп-

ційного бюро України створюються спеціальні телефонні лінії, 
сторінка в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Націо-

нального бюро. Всі надані громадянами відомості надходять для 
перевірки безпосередньо до Управління внутрішнього контролю 

Національного бюро. 
Для розгляду заяв і повідомлень від громадян про факти 

причетності працівників Національного бюро до вчинення кри-
мінальних корупційних правопорушень створюються спеціальні 

телефонні лінії, сторінка в мережі Інтернет, засоби електронного 
зв’язку органів прокуратури. 

3. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю 

за діяльністю при Національному бюро утворюється Рада гро-
мадського контролю». 

Одержано 18.04.2017 
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Леонід Олександрович Ємець, 
народний депутат України,  
кандидат юридичних наук 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Дослідження адміністративно-правових засад діяльності ор-

ганів місцевого самоврядування в екологічній сфері, також обу-

мовлено, не тільки необхідністю системного аналізу даного пи-

тання, воно також набуває актуальності в світі визначення дер-

жавного курсу на децентралізацію влади, розширення повнова-
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жень органів місцевого самоврядування в усіх галузях діяльнос-

ті держави, зокрема фінансовій, податковій, екологічній, право-

охоронній. 

Особливістю організації роботи органів місцевого самовря-

дування є те, що вона здійснюється у формі сесій, які склада-

ються з пленарних засідань ради, а також засідань постійних 

комісій ради. 

Отже відносно питань реалізації державної та регіональної 

політики в сфері екологічної безпеки, то по-перше, вони вирі-

шуються на відповідних пленарних засіданнях ради. До таких 

питань, згідно із законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», зокрема, належать:  

– затвердження цільових програм із забезпечення екологіч-

ної безпеки та охорони навколишнього природного середовища; 

– прийняття рішень про організацію територій і об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення та інших тери-

торій, що підлягають особливій охороні;  

– внесення пропозицій до відповідних державних органів 

щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають еко-

логічну цінність, пам’ятками природи, які охороняються зако-

ном, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розм-

ноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону 

тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням 

об’єктів тваринного світу; 

– надання відповідно до законодавства згоди на розміщен-

ня на території села, селища, міста нових об’єктів, у тому числі 

місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного 

впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає 

відповідну територію;  

– затвердження в установленому порядку місцевих місто-

будівних програм, генеральних планів забудови відповідних 

населених пунктів, іншої містобудівної документації. 

Для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцево-

го самоврядування сільськими, селищними, міськими радами 

створюються виконавчі органи. До їх компетенції законами 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про охорону на-

вколишнього природного середовища» відносяться: 
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– розгляд і узгодження планів підприємств, установ та ор-

ганізацій, що не належать до комунальної власності відповідних 

територіальних громад, здійснення яких може викликати нега-

тивні екологічні наслідки, підготовка до них висновків і внесен-

ня пропозицій до відповідних органів; 

– здійснення відповідно до законодавства контролю за на-

лежною експлуатацією та організацією обслуговування населення 

підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та 

громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, 

зв’язку, прийняття рішень про скасування даного ними дозволу 

на експлуатацію об’єктів у разі порушення екологічних правил; 

– підготовка і подання на затвердження ради проектів міс-

цевих програм охорони довкілля (екологічних програм), участь 

у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони 

довкілля; 

– затвердження за поданням обласних, Київської та Севас-

топольської міських державних адміністрацій, для підприємств, 

установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, 

за винятком ресурсів загальнодержавного значення, лімітів ски-

дів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

за винятком скидів, що призводять до забруднення природних 

ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього при-

родного середовища за межами відповідно села, селища, міста; 

– організація збору, переробки, утилізації і захоронення ві-

дходів на своїй території. Здійснення контролю за діяльністю 

суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з від-

ходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення 

або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів 

у разі порушення законодавства про відходи; 

– формування і використання місцевих фондів охорони нав-

колишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів; 

– погодження поточних та перспективних планів роботи 

підприємств, установ та організацій з питань охорони навколи-

шнього природного середовища і використання природних ре-

сурсів; 

– забезпечення систематичного та оперативного інформу-

вання населення, підприємств, установ, організацій та громадян 
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про стан навколишнього природного середовища, захворювано-

сті населення; 

– організація екологічної освіти та екологічного виховання 

громадян; 

– прийняття рішень про організацію територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення. 

– здійснення контролю за додержанням природоохоронно-

го законодавства, використанням і охороною земель, природних 

ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворен-

ням лісів; 

– створення та забезпечення функціонування місцевих еко-

логічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, 

які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автома-

тизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення дос-

тупу до екологічної інформації. 

Отже виконавчі органи місцевих рад виконують адміністра-

тивно-розпорядчі функції, використовують такі форми управ-

лінської діяльності як видання управлінських актів, здійснення 

погоджень проектів дозволів, встановлення екологічних обме-

жень, виконують контролюючі функції щодо суб’єктів, відпові-

дальних за виконання рішень місцевої ради в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, державних та місцевих 

екологічних програм та ін.  

Для забезпечення діяльності виконавчих комітетів органів 

місцевого самоврядування утворюється так званий апарат вико-

нкому, що складається з відділів та управлінь, які організаційно 

забезпечують підготовку документів з екологічних питань, кон-

тролюють виконання на території відповідної ради хід виконан-

ня державних та регіональних екологічних програм, здійснюють 

дозвільну та погоджувальну діяльність. 

Важливим аспектом адміністративно-правових засад діяль-

ності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення еко-

логічної безпеки є проведення інформаційних заходів стосовно 

надання усім зацікавленим суб’єктам актуальної та достовірної 

інформації про стан навколишнього природного середовища 

(екологічної інформації). Така інформація стосується зокрема, 

стану навколишнього природного середовища чи його об’єктів – 

землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного 
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світу та рівні їх забруднення; загроз виникнення і причини над-

звичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, 

рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх нега-

тивного впливу на природні об’єкти та здоров’я людей та ін. 

Окрім вищевикладеного, громадяни мають право звернути-

ся до органів місцевого самоврядування із зауваженнями, скар-

гами та пропозиціями, що реалізації та забезпечення екологіч-

них прав, надання екологічної інформації тощо. Порядок таких 

звернень здійснюється відповідно до законів України «Про зве-

рнення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», а отже, має адміністратив-

но-правову природу. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні 

висновки та узагальнення:  

1. Структура, правовий статус та повноваження органів міс-

цевого самоврядування щодо забезпечення охорони навколиш-

нього природного середовища та здійснення інших заходів в еко-

логічній сфері дозволяють говорити про наявність відповідного 

адміністративно-правового механізму здійснення такої діяльнос-

ті. Це пояснюється, з одного боку тим, що органи місцевого 

самоврядування приймають рішення щодо забезпечення еколо-

гічної безпеки відповідного адміністративного утворення (пред-

ставницькі повноваження), а з другого – вони повинні забезпе-

чити належне їх виконання (виконавчі повноваження). 

2. Особливістю впливу діяльності органів місцевого самов-

рядування на екологічну безпеку держави є те, що з одного бо-

ку, вони повинні при прийнятті рішень додержуватися чинного 

екологічного законодавства та діяти в руслі державної екологіч-

ної політики, а з іншого втілювати зазначені приписи спираючись 

на екологічні потреби підконтрольного регіону. Отже можна го-

ворити, що забезпечуючи екологічну безпеку окремого регіону 

органи місцевого самоврядування впливають на загальний стан 

екологічної безпеки держави, крім того вони приймають участь у 

розробці загальнонаціональних екологічних програм. 

3. Адміністративно-правовий аспект у діяльності органів 

місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної без-

пеки міститься у створенні в структурі апаратів виконкомів спе-

ціальних підрозділів що відповідають за екологічний стан регіо-
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ну, закріплення за ними певних організаційно-розпорядчих та 

контрольних повноважень, порядку взаємодії з іншими відділа-

ми та управліннями, а також депутатським корпусом, що дає 

нам змогу зробити висновок про наявність відповідних внутрі-

шніх управлінських відносин, які складаються в сфері прийнят-

тя рішень щодо екологічної безпеки регіону, і які є предметом 

адміністративно-правового регулювання. 

Одержано 18.04.2017 
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Ірина Олексіївна Єфремова, 
народний депутат України, здобувач  
Харківського національного університету внутрішніх справ 

ПРОТИПРАВНІСТЬ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ЯК  УМОВА 
СІМЕЙНО-ПРАВОВОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

Актуальність дослідження питання про протиправність по-

ведінки особи як умову сімейно-правової відповідальності обу-

мовлена тим, що у доктрині приватного права не склалося єди-

ного підходу до визначення умов сімейно-правової відповідаль-

ності, СК України також не містить окремих норм щодо визна-

чення умов відповідальності у сімейному праві. Окремі елемен-

ти складу правопорушення, які є необхідними для притягнення 

особи до юридичної відповідальності, прийнято йменувати умо-

вами відповідальності. 

В юридичній літературі при розгляді питань цивільно-

правової відповідальності загальноприйнятим є виділ загальних 

умов цивільно-правової відповідальності, які поділяють на по-

зитивні та негативні. Позитивними умовами є ті, наявність яких 

доводиться заінтересованою особою (потерпілим-позивачем). 

До них належать шкода та причинний зв’язок між поведінкою 

правопорушника та шкодою. Негативними вважаються умови, 

відсутність яких доводиться заінтересованою особою (правопо-

рушником – відповідачем) для запобігання настання цивільно-

правової відповідальності. Такими умовами є протиправність 

діяння та вина [1, с. 372]. З виокремленням негативних умов 

відповідальності у сімейному праві також можна погодитися, 


