Від Хмельницької обласної державної адміністрації
Інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до парламентських слухань на тему «Пріорітети екологічної політики
Верховної Ради України на наступні пʼять років»
№
з/п
1.

2.

Станом на 2019 рік

Проблема

Шляхи вирішення

Відповідно до п. 41 ст. 691
Бюджетного кодексу України до
надходжень спеціального фонду
місцевих бюджетів належать 55
відсотків екологічного податку, у
тому
числі:
до
сільських,
селищних,
міських
бюджетів,
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад – 25
відсотків, обласних бюджетів та
бюджету Автономної Республіки
Крим – 30 відсотків, бюджетів міст
Києва та Севастополя – 55
відсотків.

В області діє Програма охорони навколишнього
природного середовища на 2016-2020 роки.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми становить 299,113
млн. гривень. Загалом на реалізацію заходів
Програми, з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища направлено кошти в сумі
71,685 млн. гривень.
З метою реалізації Програми та здійснення
природоохоронних заходів в області, необхідно
збільшити відсоток надходження екологічного
податку, що надходять до спеціального фонду
місцевих бюджетів.

Переважна більшість (за різними
оцінками до 94 відсотків) пральних
та
миючих
засобів,
якими
користуються
українці,
виготовлено на основі фосфатів,
хлору,
цеолітів,
аніонних
поверхнево-активних
речовин,
продуктів нафтопереробки та ін. В
діючому
законодавстві
не

Виробники пральних порошків провідних країн
світу постійно шукають альтернативу компонентів з
побічними
ефектами. Майже відмовилися
від
використання
триполіфосфату
натрію.
Крім
безпосередньої шкоди здоров'ю (остеопороз і
відкладення фосфору в нирках), він здатний
проникати через сучасні фільтри і разом із стічними
водами шкодити екосистемам річок. Водні рослини

Внесення змін до Бюджетного
кодексу
України
стосовно
особливостей
розподілу
екологічного податку, а саме:
відновлення
фінансування
спеціального
фонду
місцевих
бюджетів на рівні 80 відсотків,
зокрема: до сільських, селищних,
міських
бюджетів,
бюджетів
об’єднаних територіальних громад
– 25 відсотків, обласних бюджетів
та бюджету Автономної Республіки
Крим – 55 відсотків, бюджетів міст
Києва та Севастополя – 80
відсотків.
Поетапно
заборонити
виробництво та використання в
Україні фосфатних миючих засобів.
Виробництво до кінця 2020 року,
використання до 2021 року.
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передбачена
заборона
виробництво та використання

на сприймають його як добриво і починають активно
розростатися, річки починають цвісти, зростає
планктон. Це сприяє розростанню патогенної для
Продовження додатка

фосфатних миючих засобів.

3.

У відповідності до ст. 122
Земельного
кодексу
України
розпорядниками земель водного
фонду в межах міст обласного
підпорядкування та за межами
населених пунктів є обласні
державні адміністрації.

людини мікрофлори і робить воду непридатною для
вживання. У більш ніж 50 розвинених країнах світу у
80-90 рр. були введені законодавчі обмеження або
повна заборона на використання фосфатних пральних
порошків.
На земельних ділянках водного фонду знаходяться
об’єкти нерухомості (гідротехнічні споруди), які
перебувають
на
балансі
органів
місцевого
самоврядування, орендна плата за земельні ділянки
водного фонду, надані в оренду, надходить до
місцевих бюджетів за місцем розташування
земельних ділянок.

4.

У відповідності до вимог
Водного кодексу України для
укладення
договору
оренди
водного об’єкту у комплексі із
земельною ділянкою необхідно
надати такі документи:
- паспорт водного об’єкта
(розроблений
відповідно
до
Порядку розроблення паспорта
водного об’єкта, затвердженого
наказом Мінприроди України від

Виготовлення вказаної документації потребує
залучення коштів, сума яких в багатьох випадках є
суттєвою, кошти на вказані роботи в орендодавців
(обласні державні адміністрації, органи місцевого
самоврядування) не передбачені. В свою чергу,
паспорти водних об’єктів фактично дублюють наявні
розроблені технічних характеристик водних об’єктів;
значення нормативно-грошової оцінки земельних
ділянок після їх розроблення здебільшого не
перевищує значення середньої оцінки земельних

Внести зміни до ст. 122
Земельного
кодексу
України,
визначивши
розпорядниками
земельних
ділянок
в
межах
населених
пунктів
обласного
підпорядкування та за межами
населених
пунктів
відповідні
органи місцевого самоврядування.
Передбачити на законодавчому
рівні (внести зміни до частини 5 ст.
51 Водного кодексу України)
можливість укладення договору
оренди
водного
об’єкта
без
розробки паспорта водного об’єкта,
використовуючи данні технічних
характеристик водних об’єктів,
розроблених до 2013 року в разі їх
реєстрації в колишніх Управліннях
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5.

6.

18.03.2013 №99, зареєстрованого в ділянок по ріллі по області.
Мін’юсті
18.05.2013
за
№775/23307);
- нормативну
грошову
оцінку земельної ділянки

водного господарства.
Передбачити на законодавчому
рівні (зміни до ст. 13 Закону
України «Про оцінку землі»)
можливість визначення орендної
плати для земельних ділянок
водного фонду,
Продовження додатка

(розроблену відповідно до Порядку
нормативно
грошової
оцінки
земель несільськогосподарського
призначення
(крім
земель
населених пунктів), затвердженого
наказом Мінагрополітики України
від
22.08.2013
№508
та
зареєстрованого
в
Мін’юсті
України 12 вересня 2013 р. за
№1573/24105.
Відповідно до ст. 17 Закону
України «Про відходи» суб’єкти
господарської діяльності для яких
показник загального утворення
відходів перевищує 1000 умовних
одиниць повинні отримувати дозвіл
на здійснення операцій у сфері
поводження з відходами, але
довгий період часу відсутній
порядок видачі даного дозволу
Заходами Національного плану

нормативно-грошова оцінка яких не
проведена,
в
процентному
відношенні від середньої оцінки
земельних ділянок по ріллі по
області.

Відсутність порядку отримання дозволу на
здійснення операцій у сфері поводження з відходами
та перелік документів, які необхідно подавати
суб’єкту господарювання.
Найбільші підприємства області не звітують про
перелік відходів, що утворюються в процесі їх
господарської діяльності, обсяги утворених відходів
та яким організаціям передаються дані відходи.

Відсутність

законодавчої

бази

Вирішенням даної проблеми є
затвердження Кабінетом Міністрів
України Порядку видачі дозволів на
здійснення операцій у сфері
поводження з відходами та переліку
документів, які необхідно подавати
при отриманні зазначеного дозволу.
Прийняття Верховною Радою
України Законопроекту «Про
управління відходами».
унеможливлює Прискорення прийняття Верховною
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управління відходами до 2030 року, врахування положень означених законів при
затвердженого
розпорядженням розробленні проєкту Регіонального плану управління
Кабінету Міністрів України від відходами до 2030 року.
20.02.2019 р. № 117-р (далі –
Національний план), передбачено
розроблення
обласними
державними
адміністраціями
Регіональних планів управління
відходами до 2030 р. (термін

Радою України законопроєктів
передбачених
заходами
Національного плану управління
відходами до 2030 року.

Продовження додатка

7.

реалізації заходу 2020 рік), проте
ряд законопроектів, передбачених
заходами Національного плану, а
саме: «Про управління відходами»,
«Про муніципальні відходи», «Про
небезпечні відходи», «Про відходи
упаковки»,
«Про
відходи
електричного та електронного
обладнання», «Про батарейки,
батареї і акумулятори», а також
створення центрального органу
виконавчої
влади
з
питань
управління
відходами,
не
прийнятті
Верховною
Радою
України.
Законодавством не передбачено Негативний вплив на довкілля, відсутність обліку, На законодавчому рівні заборонити
заборону
використання переробки та утилізації даного виду відходу.
в
Україні
використання
поліетиленових пакетів.
поліетиленових
пакетів
з
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перехідним періодом до 2024 року.

Заступник директора Департаменту
природних ресурсів та екології
облдержадміністрації
_____________________________________________________________________________

Руслан ЯКУБАШ

