
111 Розділ 3. Екологія 

УДК [502.3 : 349.6]       
Кіщак Юрій, Миколаївський навчально-науковий центр ОДУ ім. І.І. Мечникова 
 
Правове забезпечення програмних матеріалів охорони 
довкілля Миколаївської області 
 
Порядком денним на XXI століття, прийнятого у 1992 році на зустрічі 

держав на вищому рівні з питань навколишнього середовища і розвитку у 
Ріо-де-Жанейро, визначено, що єдиний шлях забезпечення довгострокового 
економічного прогресу – це його взаємозв'язок з охороною навколишнього 
середовища. 

Перший принцип декларації Ріо проголошує, що в центрі уваги 
збалансованого розвитку знаходяться люди. Цим міжнародним актом 
визначається: "єдиний засіб забезпечити більш безпечне та процвітаюче 
майбутнє – це вирішення проблем охорони навколишнього середовища та 
економічного розвитку в комплексі та узгодженні". 

З врахуванням надання пріоритетності природоохоронної діяльності в 
1996 році було розроблено і затверджено рішенням обласної Ради від 
25.10.1996 № 2 "Програму охорони навколишнього природного середовища і 
раціонального природокористування Миколаївської області на 1996-2000 
роки". 

Метою програми є створення безпечних умов життя людини та 
відновлення і збереження природного середовища в області. 

Розробка і реалізація програми базується на таких головних соціальних 
передумовах: 

• усвідомлення жителями області того, що наше майбутнє, доля 
наших дітей та онуків залежить від екологічної безпеки, і тому 
нагальні заходи щодо її забезпечення не можуть відкладатися; 

• пріоритет екологічних підходів у будь-яких структурних 
перебудовах виробничо-господарського комплексу області; 

• визнання необхідності глибокої реформи існуючої практики 
природокористування; 

• приведення у відповідальність з екологічними вимогами 
технологічних процесів у всіх галузях виробничої діяльності; 
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• створення надійної системи еколого-економічного регулювання при 
дослідженні, проектуванні, експертизі, нормуванні, фінансуванні й 
кредитуванні будь-якого нового будівництва або реконструкції 
діючих виробництв; 

• створення цілісної системи економічної освіти, виховання, 
формування екологічної культури суспільства. 

Програмою визначені пріоритетні напрями природоохоронної 
діяльності: 

• управління станом природного середовища і природоохоронною 
діяльністю;  

• охорона природи;  
• зниження техногенного навантаження на природне середовище і 

середовище проживання людини;  
• ресурсозбереження;  
• екологічна освіта і виховання. 
За структурою програма складається з 6 розділів: 
-1-заходи по охороні земельних, водних, повітряних, лісових ресурсів; 
-2-заходи по виробничому об’єднанню Південноукраїнської АЕС; 
-3-протихолерні заходи; 
-4-науково-дослідні роботи; 
-5-природно-заповідні роботи; 
-6-екологічна освіта і виховання. 
Програмою передбачено, що джерелами формування коштів, які 

направляються на природоохоронну діяльність мають бути: 
• безпосередні (власні) затрати природокористувача;  
• бюджетні кошти цільового призначення;  
• позабюджетний фонд охорони навколишнього природного 

середовища. 
Враховуючи фактичний стан навколишнього природного середовища, 

логічним є подальше формування задач по вирішенню екологічних проблем 
області, що обумовило коректування наявної і прийняття нової "Програми 
охорони довкілля та раціонального природокористування на 2000-2010 роки" 
та окремої "Програми моніторингу довкілля Миколаївської області" (грудень, 
1999). 

Зазначені програми затверджені рішенням обласної Ради від 23.12.1999 
р. відповідно №№ 3, 2, 4. 
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Коригування "Програми охорони навколишнього природного 
середовища і раціонального природокористування Миколаївської області на 
1996-2000 роки" забезпечено відповідно до п. 3 ст. 119 Конституції України, 
п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
ст.ст. 15, 19 Закону України "Про охорону навколишнього природного 
середовища". 

Згідно з п. 2 рішення обласної ради від 23.12.1999 р. № 3 передбачено 
продовження практики розгляду виконання "Програми…" на засіданнях 
постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища і раціонального використання природних ресурсів із 
заслуховуванням звітів керівників підприємств, організацій, установ, 
відповідальних за виконання заходів, передбачених зазначеною програмою. 

Відповідно до п. 3 цього ж рішення Державне управління екологічної 
безпеки у Миколаївській області зобов’язано раз на півріччя подавати 
узагальнену інформацію про хід виконання заходів, передбачених 
"Програмою…", до обласної Ради. 

Затвердження рішенням обласної Ради № 2 обласної "Програми охорони 
довкілля та раціонального природокористування на 2000-2010 роки" 
передбачує реалізацію державної стратегії досягнення безпечних для людини 
стандартів оточуючого середовища та невиснажливого використання 
природних ресурсів на території області відповідно до Постанови Верховної 
Ради України від 05.03.1998 р. "Основні напрями державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки" та п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні". 

З метою налагодження дійової системи спостережень за станом 
навколишнього середовища в області і прогнозування його змін, відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 "Про 
затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля", на 
підставі п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" рішенням обласної Ради № 4 затверджено "Програму моніторингу 
довкілля Миколаївської області". 

Контроль за виконанням зазначених рішень покладено на постійну 
комісію обласної Ради з питань екології, охорони навколишнього середовища 
і раціонального використання природних ресурсів. 
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Аналіз застосування чинного природоохоронного законодавства при 
розробці та затвердженні програм з охорони довкілля, раціонального 
використання природних ресурсів і створення стабільного екологічно 
безпечного довкілля свідчить про актуальність проблеми охорони 
навколишнього природного середовища для області, і її практичне вирішення 
базується на нормах законодавчих актів екологічного права. 

Метою "Програми охорони довкілля та раціонального 
природокористування на 2000-2010 роки" є забезпечення екологічно 
безпечного навколишнього середовища області та стійкого стану екосистем 
на основі стабільного і невиснажливого розвитку соціально-економічного 
потенціалу області шляхом виконання на території області міжнародних та 
загальнодержавних програм і вирішення першочергових регіональних 
екологічних проблем. 

Слід зазначити, що мета розробленої екологічної програми в цілому 
відповідає стратегічному напряму природоохоронної діяльності, визначеному 
як державою, так і людством в цілому, але має свій регіональний достатньо 
практичний характер і є складовою комплексної програми соціально-
економічного розвитку області. 

За структурою програма складається із 8 розділів і передбачає:  
• загальні положення;  
• структуризацію та аналіз даних про стан навколишнього 

середовища;  
• визначення пріоритетних проблем;  
• визначення стратегії вирішення природоохоронних проблем;  
• механізм реалізації програми;  
• контроль виконання програми;  
• зв’язок місцевої програми із загальнодержавними та міжнародними 

програмами;  
• механізм залучення громадськості та громадська обізнаність. 
Визначальним є те, що за якісним складом нова програма передбачає 

"Економічний аналіз потреб для вирішення пріоритетних проблем" (підрозділ 
розділу 4) та "Механізм реалізації програми" (розділ 5). 

Необхідність включення зазначеного підрозділу є достатньо 
обгрунтованою на сучасному етапі і поєднує в собі адміністративний вплив з 
економічним стимулюванням заходів по охороні навколишнього природного 
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середовища. 
Відповідно до підрозділу розділу 4 передбачається введення таких видів 

загальнодержавних обов'язкових зборів: 
• збір за користування природними ресурсами; 
• збір за забруднення навколишнього середовища; 
• збір за погіршення якості природних ресурсів; 
• надходження від відшкодування збитків, завданих навколишньому 

середовищу. 
Збір за погіршення якості природних ресурсів, хоч і передбачений 

чинним законодавством, але в практику ще не запроваджений. 
Відомо, що між ідеєю, закладеною в програмі і матеріалізацією цієї ідеї, 

існує велика різниця, яка свідчить про те, що не всі заходи у повному обсязі 
програми впроваджуються на практиці. 

Безперечно, передбачення і включення розділу "Механізм реалізації 
програми" сприятиме максимальному впровадженню заходів програми. 

Цей розділ передбачає:  
• нормативно-правове забезпечення;  
• організаційне забезпечення;  
• фінансове забезпечення;  
• економічне забезпечення;  
• науково-методичне забезпечення. 
Нормативно-правове забезпечення  реалізації програми 

здійснюватиметься на основі чинної законодавчої бази держави, а також 
нормативних документів обласного рівня, спрямованих на впровадження 
загальнодержавних норм та правил. Додатково передбачається розробити: 

• положення про перелік видів рослин та тварин, які потребують 
регіональної охорони; 

• перелік видів рослин та тварин, які потребують регіональної 
охорони; 

• положення про перелік цінних природних угрупувань (біоценозів), 
які потребують регіональної охорони; 

• порядок встановлення лімітів та порядок видачі дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення. 

Позитивним є і те, що програма включає в себе розділ 6 "Контроль 
виконання програми", оскільки контроль – необхідна ланка в 
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адміністративних методах впровадження програми і є складовою частиною 
механізму реалізації еколого-правових норм на державному і місцевому 
рівнях. 

Звичайно, затверджені програми не можуть охопити у повному обсязі 
екологічні проблеми області, але слід віддати належне, що такий 
комплексний підхід до вирішення питань охорони навколишнього 
природного середовища, відновлення природних ресурсів свідчить про 
усвідомлення важливості і значимості екологічної ситуації для збереження 
майбутнього, відповідальності за долю наших дітей структурними 
підрозділами законодавчої і виконавчої влад в регіоні. 

Комплексне впровадження запланованих заходів розроблених програм 
сприятиме поступовому покращанню екологічного стану навколишнього 
природного середовища в цілому, зменшенню темпів забруднення довкілля, 
припиненню виснаження обмежених природних ресурсів області, 
підвищенню екологічної культури населення регіону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


