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УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

03035, м. Київ, 35, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-00; факс: (044) 206-31-07

Міністерство екології та природних ресурсів України розглянуло ваш 
інформаційний запит від 12.07.2013 №224 та в межах компетенції повідомляє.

Законом України від 16.10.2012 Лг° 5456-VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо онтимізації повноважень органів виконавчої 
влади у сфері екології та-природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні» 
визначено механізм реалізації державної екологічної політики па місцях.

Згідно 1 Іостанови Уряду від 28 грудня 2013 Л'° 35 «Про внесення зміни у 
додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 
606» рекомендаційний перелік структурних підрозділів обласної, Київської та 
Севастопольської міської держадміністрації доповнюється структурним 
підрозділом екології та природних ресурсів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 159 
територіальні органи Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища ліквідовуються як юридичні особи публічного права.

З метою забезпечення передачі повноважень від територіальних органів 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 1 Іостановою 
Уряду від 15 травня 2013 р. № 338 передається чисельність працівників 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для 
утворення структурних підрозділів екології та природних ресурсів.

Згідно чинного цивільного законодавства України структурні підрозділи 
екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій не 
визначаються як правонаступники державних управлінь охорони 
навколишнього природного середовища.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду від 06.03.2008 № 2 
надається роз’яснення щодо застосування норм Кодексу адміністративного 
судочинства при правонастуиництві в адміністративному процесі.

Матеріали та документи, які створені в процесі діяльності ліквідовуваних 
територіальних органів Мінприроди та відповідно до законодавства підлягають 
довгостроковому зберіганню, передаються до державних архівних установ.

Також зазначаємо, що Мінприроди розроблено проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку 
природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів 
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про
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адміністративні послуги» який розроблено, зокрема, на виконання підпункту 
68.1 пункту 61 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 
Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013.
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