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ЕКОЛОГІЄЮ МІСЬКОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА) 
 

У статті проаналізовано організаційно-правовий механізм управління екологією міської системи. Для прикладу було 

обрано місто Київ. Організаційно-правовий механізм управління екологією міської системи складається із органів 

місцевого самоврядування, наділених компетенцією для розробки та впровадження екологічної політики, контролю за 

дотриманням екологічних норм. Саме Київська міська рада несе відповідальність за стан навколишнього середовища у 

столиці. У структурі Київської міської ради утворено постійну комісію з питань екологічної політики; а у структурі 

виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації – управління екології та природних ресурсів. 

Територіальне управління державної екологічної інспекції входить до цього механізму, але не пов’язано із органами 

місцевого самоврядування. Запропоновано покращити координацію між постійною комісією та управлінням; а 

підприємства-забруднювачі – передати до відання управління екології та природних ресурсів. 
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Постановка проблеми. Система органів 

місцевого самоврядування та державної влади, 

до компетенції яких належить правове 

регулювання екологічних відносин, є цілісним 

механізмом, який має функціонувати злагод-

жено. На жаль, теперішній стан навколиш-

нього природного середовища у місті Києві 

значно погіршився, про що свідчать статистич-

ні дані [1] – у свою чергу це має призвести до 

посилення уваги посадових осіб та компе-

тентних органів влади саме до реалізації еко-

логічної політики в місті. Наприклад, 551 млн 

м3 використаної води було скинуто у поверх-

неві водні об’єкти міста Києва у 2018 році 

(табл.4.16), із яких 18 млн м3 – без очистки, а 

265 млн м3 – недостатньо очищені. І це найгір-

ший після Дніпропетровської області показник 

по Україні (табл.4.17). Було утворено 973 тис. 

700 тон відходів (табл. 6.12), із яких 6 тис. 400 

тон відходів І (надзвичайно небезпечних), ІІ 

(високо небезпечних), ІІІ (помірно небезпеч-

них) класів небезпеки (табл. 6.22). За показни-

ком частки утилізованих відходів, місто Київ 

займає передостаннє місце по країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанню організаційно-правового забезпечення 

покращення екологічного становища як в 

державі, так і в окремих регіонах, були 

присвячені праці, зокрема, Б. Гамалюка [2], 

В. Костицького [3], В. Мариненка [4]. 

Мета і завдання статті: розроблення 

пропозицій щодо вдосконалення організаційно- 

правового механізму управління екологією 

міської системи (на прикладі міста Києва) за 

результатом дослідження нормативно-

правових актів та статистичних даних. 

Виклад основного матеріалу. У статті 22 

Закону України №401-XIV від 15.01.1999 р. «Про 

столицю України – місто-герой Київ» зазначено, 

що «у зв’язку зі здійсненням містом Києвом 

функцій столиці України Київська міська рада та 

Київська міська державна адміністрація, кожна в 

межах своєї компетенції, встановленої законами 

України, мають право: … встановлювати, за 

поданням відповідних центральних органів 

виконавчої влади, більш високі нормативи 

екологічної безпеки та плати за забруднення 

навколишнього природного середовища в місті, 

враховуючи підвищені вимоги до охорони 

довкілля столиці». Насправді, норматив визначає 

гранично допустимий обсяг забруднення, і 

збільшення його може призвести до погіршення 

стану навколишнього природного середовища. 

Тож цілком можливо, що це положення Закону 

«Про столицю України – місто-герой Київ» варто 

редакційно доопрацювати, зазначивши не про 

«високі нормативи екологічної безпеки», а про 

такі нормативи, які забезпечать більш чисте 

(незабруднене та незасмічене) навколишнє 

природне середовище. Поряд із тим, що в Україні 

діє комплексне та розгалужене природоресурсне 
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та екологічне законодавство, відповідальність за 

стан навколишнього природного середовища на 

території певної територіальної громади 

покладається законом не на органи державної 

влади, а саме на відповідну місцеву раду, чия 

компетенція визначена, зокрема, статтею 15 

Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища». 

У Києві дана відповідальність покладена на 

відповідний орган місцевого самоврядування – 

Київську міську раду. Місцеві ради  для 

досягнення визначеної законодавством мети 

наділені відповідними повноваженнями, зокре-

ма для забезпечення реалізації екологічної 

політики України, екологічних прав громадян; 

дають згоду на розміщення на своїй території 

підприємств, установ і організацій у порядку, 

визначеному законом; затверджують з урахуван-

ням екологічних вимог проекти планіровки і 

забудови населених пунктів, їх генеральні плани 

та схеми промислових вузлів; видають 

(переоформлюють, видають дублікати, анулю-

ють) дозволи на спеціальне використання при-

родних ресурсів місцевого значення у випадках, 

передбачених законом; затверджують місцеві 

екологічні програми; організовують вивчення 

навколишнього природного середовища; ство-

рюють і визначають статус резервних, в тому 

числі й валютних, фондів для фінансування 

програм та інших заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища; забез-

печують інформування населення про стан 

навколишнього природного середовища, функ-

ціонування місцевих екологічних автоматизо-

ваних інформаційно-аналітичних систем; органі-

зують роботу по ліквідації екологічних наслідків 

аварій, залучають до цих робіт підприємства, 

установи та організації, незалежно від їх 

підпорядкування та форм власності, і громадян; 

приймають рішення про організацію територій 

та об'єктів природно-заповідного фонду місце-

вого значення та інших територій, що підляга-

ють особливій охороні; здійснюють контроль за 

додержанням законодавства про охорону навко-

лишнього природного середовища, та інші пов-

новаження відповідно до чинного законодавства 

України. Окрім згаданого, відповідно до п.5 

частини «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

наділена таким власним (самоврядним) повнова-

женням як «залучення на договірних засадах 

коштів підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності, розташованих на 

відповідній території, та коштів населення, а та-

кож бюджетних коштів … на заходи щодо охо-

рони навколишнього природного середовища». 

Тож можна зазначити, що попри те, що 

досягнення екологічного благополуччя відповідає 

загальнодержавним інтересам в цілому, але 

відповідальність за екологічний стан в межах 

територіальної громади покладено на 

колегіальний орган місцевого самоврядування. 

Повноваження органу місцевого самовряду-

вання визначені у законодавстві – проте місце-

ва рада навряд чи має реальні та самодостатні 

повноваження для управління екологічною 

системою міста, хоча б з огляду на те, що в 

цьому організаційно-правовому механізмі є ін-

ші органи влади: постійні та тимчасові комісії; 

виконавчий орган місцевої ради та його 

структурні підрозділи; державна екологічна 

інспекція тощо. 

У Київській міській раді 8-го скликання функ-

ціонує постійна комісія Київської міської ради з 

питань екологічної політики. Повноваження пос-

тійних комісій визначені статтею 11 Регламенту 

Київської міської ради [5] та положенням про 

постійні комісії Київської міської ради [6]. 

Функцією постійної комісії з питань екологічної 

політики є вивчення, попередній розгляд, участь 

у підготовці проектів рішень Київської міської ра-

ди, надання висновків та рекомендацій, контро-

лювання виконання рішень ради та Київської мі-

ської державної адміністрації з питань екологіч-

ної політики, а саме: реалізації екологічних прав 

громадян; місцевих екологічних програм; вивчен-

ня стану навколишнього природного середовища; 

організації територій та об'єктів природно-запо-

відного фонду місцевого значення та інших тери-

торій, що підлягають особливій охороні; додер-

жання природоохоронного законодавства, вико-

ристання і охорони земель, природних ресурсів, 

відтворення лісів; погодження дозволу на спеці-

альне використання природних ресурсів 

загальнодержавного значення; організації прове-

дення екологічних експертиз; організації озеле-

нення, охорони зелених насаджень; Київського 

міського фонду охорони навколишнього природ-

ного середовища (включаючи питання визначен-

ня заходів з охорони навколишнього природного 

середовища); утримання та поводження з твари-

нами; діяльності Київського зоологічного парку. 

Постійна комісія Київської міської ради з питань 

екологічної політики також здійснює попередній 
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розгляд проектів усіх рішень Київської міської 

ради, реалізація яких впливає на розвиток зеленої 

зони міста Києва та концепцію формування зеле-

них насаджень в центральній частині міста. Як 

видно, особливу увагу приділяється озелененню 

саме центральної частини міста Києва, що, 

можливо, дискримінує інші райони міста. 

У Київській міській державній адміністрації, 

яка є одночасно і місцевим органом виконавчої 

влади у столиці, і виконавчим органом місцевої 

ради – є відповідний структурний підрозділ, 

відповідальний за впровадження екологічної 

політики – управління екології та природних 

ресурсів, яке діє на підставі положення про 

управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), яке 

затверджене розпорядженням Київської міської 

державної адміністрації № 1599 від 11.12.2017 [7]. 

Варто звернути увагу на те, що відносин 

підпорядкування між згаданою постійною ко-

місією та цим управлінням – немає, а началь-

ник управління є підзвітним лише голові Київ-

ської міської ради. Тож вбачається доцільним 

організаційно пов’язати постійну комісію та 

управління, оскільки це забезпечить більший 

рівень професійності у діяльності обох органів 

– адже Київський міський голова, якому під-

звітні всі структурні підрозділи КМДА, не має 

фізичної можливості одноосібно здійснювати 

керівництво без залучення відповідної постій-

ної комісії. Де-факто, Київська міська рада де-

легувала відповідальність за екологічну полі-

тику у місті відповідній постійній комісії. 

Також безумовним є те, що на стан екології 

міської системи впливають суб’єкти господа-

рювання, такі як сміттєспалювальний завод 

«Енергія», який належить до комунального 

сектора економіки. Попри те, що останній без-

посередньо впливає на стан навколишнього 

природного середовища, він знаходиться у 

віданні не управління екології та природних 

ресурсів, а у віданні департаменту житлово-

комунальної інфраструктури, так само як і 

водоканал, який скидає забруднені стоки у 

водойми Києва. 

З огляду на вказане, можливо, організацій-

но-правовий механізм управління екологією 

міської системи Києва можна було б поліпши-

ти, додатково прописавши в установчих доку-

ментах таких підприємств-забруднювачів зо-

бов’язання щодо виконання місцевих екологіч-

них програм тощо; запровадити участь пос-

тійної комісії з питань екологічної політики та 

Управління екології та природних ресурсів в 

управлінні діяльністю комунального заводу 

«Енергія» та водоканалу, який більшою 

часткою вже належить приватним власникам, 

а не територіальній громаді міста Києва. 

Систему органів влади (як місцевого 

самоврядування так і державної влади), які 

функціонують «на рівні» міста, доповнює 

Державна екологічна інспекція, яка уповно-

важена притягати до відповідальності по-

рушників екологічних правових норм не під-

порядкована органам місцевого самовряду-

вання (які відповідальні за стан навколиш-

нього природного середовища), а відносить-

ся до системи центральних органів виконав-

чої влади, а саме Міністерства захисту дов-

кілля та природних ресурсів України. Попри 

це, деякі покращення механізму управління 

екологією міської системи можна запровади-

ти на рівні комунального сектора економіки, 

прийнявши деякі рішення міської ради. 

Висновки. Резюмуючи вищенаведене, нега-

тивний стан навколишнього середовища міста 

Києва буде простіше покращити, якщо в системі 

органів Київської міської ради буде приділятися 

більше уваги значення постійній комісії: надати 

їй більше повноважень, а на природоохоронні 

заходи виділити додаткове бюджетне фінансу-

вання; організаційно поєднати комісію та управ-

ління. Дійсно, це не обов’язково призведе до 

вирішення екологічних проблем столиці, але як 

було показано на статистичних показниках, сто-

лиця «пасе задніх», і цю проблему реально вирі-

шити, зробивши відповідні капітальні інвестиції – 

але на цю проблему необхідно звернути додат-

кову увагу. Також вбачається за доцільне віднес-

ти комунальні підприємства-забруднювачі до ві-

дання управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (чи, 

принаймні, залучати його на постійній основі до 

контролю над діяльністю таких підприємств). 
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Семён Сергеевич Яценко  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЕЙ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМОЙ (НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА КИЕВА) 

В статье проанализированы организационно-правовой механизм управления экологией городской системы. Для 

примера был выбран город Киев. Организационно-правовой механизм управления экологией городской системы 

состоит из органов местного самоуправления, наделенных компетенцией для разработки и внедрения 

экологической политики, контроля за соблюдением экологических норм. Именно Киевский городской совет несет 

ответственность за состояние окружающей среды в столице. В структуре Киевского городского совета создана 

постоянная комиссия по вопросам экологической политики; а в структуре исполнительного органа - Киевской 

городской государственной администрации - управление экологии и природных ресурсов. Территориальное 

управление государственной экологической инспекции входит в этот механизм, но не связано с органами местного 

самоуправления. Предложено улучшить координацию между постоянной комиссией и управлением; а предприятия-

загрязнители - передать в ведение управления экологии и природных ресурсов. 

Ключевые слова: экология, управление, Киев, право, организационно-правовой механизм 
 

 

Semyon S. Yatsenko 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF ECOLOGY MANAGEMENT OF THE URBAN SYSTEM (ON 

THE EXAMPLE OF THE CITY OF KYIV) 

The article analyzes the organizational and legal mechanism of ecology management of the urban system. The city of Kyiv 

was chosen as an example. The organizational and legal mechanism of ecology management of the city system consists of 

local governments, endowed with the competence to develop, and implement environmental policy, control over compliance 

with environmental regulations. It is the Kyiv City Council that is responsible for the state of the environment in the capital. A 

permanent commission on environmental policy has been set up within the Kyiv City Council; and in the structure of the 

executive body - the Kyiv City State Administration - the Department of Ecology and Natural Resources. The territorial 

administration of the State Ecological Inspection is part of this mechanism but is not connected with local self-government 

bodies. It is proposed to improve the coordination between the permanent commission and the Department; and polluting 

enterprises to be transferred to the Department of Ecology and Natural Resources management. 

Key words: ecology, governing, Kyiv, law, legal provisions, legal mechanism 
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