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УКРАЇН А  
ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  №463

23 грудня 2022 р. 34 сесія 8 скликання
Про звернення депутатів обласної Ради 8 скликання до Верховної Ради 

України щодо внесення змін у законодавство України з питань екологічної
політики та природокористування

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин, обласна Рада 
ВИРІШ ИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства у сфері 
екологічної політики та природокористування.

2. Надіслати це звернення до Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин 
(БеньВ .В .).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення сесії
обласної Ради 8 скликання 
ВІД J5 2022 року №

ЗВЕРНЕННЯ  
депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 

Верховної Ради України щодо внесення змін у законодавство
України з питань екологічної політики та природокористування

Статтею 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» встановлено, що частини грош ових стягнень за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовиш а в результаті господарської та іншої діяльності, 
перераховуються до місцевого фонду охорони навколишнього природного 
середовиша за місцем заподіяння екологічної шкоди.

Найбільш поширеними порушеннями, які виявляються при перевірках 
суб’єктів господарювання на території області є: відсутність спеціальних 
дозволів, перевиш ення встановлених лімітів, перевищення 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, незаконна порубка та 
інші порушення.

Разом з тим, згідно з чинним законодавством, органи Державної 
екологічної інспекції не звільненні від сплати судового збору при поданні 
позовних заяв до суду, шо призводить в окремих випадках, за відсутності 
необхідного фінансування та незначних сум, що підлягають стягненню, до 
уникнення правопоруш никами відповідальності за порушення вимог 
природоохоронного законодавства.

Пропонуємо внести такі зміни;
- до статті З Закону України «Про виконавче провадження», 

доповнивши цю статтю пунктом, яким визначити, шо примусовому 
виконанню підлягають рішення (приписи) органів державного нагляду 
(контролю), суми збитків які становлять менше 20 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб;

- до частини З статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» 
доповнивш и пунктом 23 такого змісту:

«3. Виконавець під час здійснення виконавчого провадж ення м ає право:
23) звертатись до суду або органу, що видав виконавчий документ та 

заяву (подання) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання 
ріш ення у  вигляді суспільно корисних робіт, у  випадку відсутності у  
борж ника (порушника вимог природоохоронного законодавства) майна, на 
яке мож е бути спрямовано стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до 
цього Закону заходи щодо розш уку такого майна виявилися 
безрезультатними.».

Одночасно, ініціюємо внесення змін до статті 85 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення доповнивш и частину адміністративних



санкції як «попередження та накладення штрафу» ще й «громадськими  
роботами», оскільки при розгляді матеріалів про адміністративне 
правопорушення та прийняття судами рішення стосовно притягнення 
правопоруш ника до адміністративної відповідальності, суд враховуючи 
скрутний матеріальний стан особи (правопорушника), може приймати 
рішення шодо понесення покарання, у вигляді громадських робіт.

Схвалено на 34 сесії 
обласної Ради 8 скликання


