


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітична записка 

щодо розподілу повноважень Міндовкілля та Мінрегіону 
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Вступ  

 

В Україні склалася критична ситуація з утворенням, накопиченням, зберіганням, 

переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується подальшим 

розвитком екологічних загроз. Проблема відходів в Україні вирізняється особливою 

масштабністю і значимістю як внаслідок домінування в національній економіці ресурсоємних 

багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного 

реагування на її виклики.  

Значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів, 

спрямованих на запобігання їх утворенню, утилізації, знешкодження та видалення, 

поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвитку національної економіки. 

Така ситуація обумовлює необхідність створення та забезпечення належного 

функціонування загальнодержавної системи запобігання утворенню відходів, збирання, 

перероблення та утилізації, знешкодження і екологічно безпечного видалення. Це повинно 

бути невідкладним завданням навіть в умовах відносної обмеженості економічних 

можливостей як держави, так і основних утворювачів відходів. Таким чином, єдиним можливим 

шляхом урегулювання ситуації є створення комплексної системи управління відходами. 

Ситуація з побутовими відходами є вкрай складною: домінуючим способом поводження з 

побутовими відходами залишається їх вивезення та захоронення на полігонах та 

сміттєзвалищах. За експертними оцінками більше 99 відсотків функціонуючих полігонів не 

відповідають європейським вимогам (Директиві Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. “Про 

захоронення відходів”). Як правило, внаслідок недостатнього рівня контролю або відсутності 

належної системи поводження з побутовими відходами, за офіційними даними, щороку 

утворюється понад 27 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Тому на сьогодні критичним є питання не тільки розробки сучасного законодавства, яке 

буде базуватися на основних Директивах ЄС в сфері управління відходами, але і зміна 

підходів до формування та реалізації державної політики в сфері управління побутовими 

відходами.  

Згідно чинної редакції Закону «Про відходи», у ст.25 та 25-1 повноваження щодо 

формування та реалізації державної політики в сфері побутових відходів надано Міністерству 

розвитку громад та територій (далі- Мінрегіону), при тому що за Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів (далі - Міндовкілля) закріплено загальні повноваження щодо 

формування та реалізації державної політики в сфері поводження з відходами, а також 

координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з 

відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки. (ст.23-1) 

Стан справ із побутовими відходами вимагає прийняття правового та обгрунтованого 

рішення щодо розмежування повноважень в сфері формування та реалізації державної 

політики щодо побутових відходів між Мінрегіоном та Міндовкілля, що слід відобразити в 

проєкті Закону «Про управління відходами» №2207-1-д.  

  .  

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_925


1.Повноваження щодо формування політики в сфері управління відходами 

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Ст.20 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачає 

компетенцію центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони 

навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, до якої 

належить: 

а) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища і використання природних ресурсів; 

г) затвердження нормативів, правил щодо регулювання використання природних ресурсів 

і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих 

впливів. 

Отож, згідно базового закону, Міндовкілля відповідальне за формування політики в 

сфері охорони довкілля, в тому числі охорони довкілля від негативної дії відходів під час їх 

утворення, збору, зберігання, транспортування та інших операцій поводження з відходами.  

Повноваження центральних та місцевих органів влади у сфері поводження з відходами 

визначені у Законі України «Про відходи», який був прийнятий у 1998 році (з наступними 

змінами) – далі Закон. Цей закон визначає основні засади поводження з відходами, в тому 

числі і для відвернення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та 

здоров'я людини на території України.(преамбула Закону) 

Відповідно до статті 23-1 чинної редакції Закону передбачено, що до компетенції 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами 

належить: 

координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження 

з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки; 

встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами; 

участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання 

поводження з відходами тощо.  

Статтею 25 Закону встановлено, що до компетенції центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального 

господарства, у сфері поводження з відходами належать: 

формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, 

забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, 

планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами; 

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з побутовими відходами; 

розроблення та затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері поводження 

з побутовими відходами тощо.  

Варто зазначити, що Закон України «Про відходи» у редакції 05.03.1998 року визначав, 

що спеціально уповноваженими  органами  виконавчої влади у сфері поводження  з  відходами  

є  Міністерство  охорони   навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 

та його органи на  місцях,  державна санітарно-епідеміологічна служба  України,  інші органи 

виконавчої влади відповідно до їх компетенції (стаття 22). При цьому, окремих повноважень у 

сфері поводження з відходами органу який займається житлово-комунальним господарством 

надано не було.  



Про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-

комунального господарства у сфері поводження з відходами у Законі згадується лише після 

змін 21.01.2010, повноваження, які йому надані - здійснення  заходів  щодо  реалізації 

державної політики у  сфері поводження з побутовими відходами. Функції ж з формування 

політики зазначеному органу надано законом від 16.10.2012 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у 

сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні», який підписано 

В.Януковичем. При цьому функцію із реалізації політики було вилучено цим же Законом.  

Зазначений закон дав старт, так званій, адміністративній реформі у сфері охорони 

довкілля. В рамках цієї ж реформи було також ліквідовано територіальні органи центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, та повноваження передано до місцевих державних адміністрації, 

чим посилено президентську вертикаль. Так, у сфері поводження з відходами передано 

повноваження обласним державним адміністраціям:  

- видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами (крім небезпечних відходів);  

-  погодження районним, районним у містах Києві та Севастополі 

державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім 

небезпечних відходів);  

- погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім 

небезпечних відходів).  

Проте, такі рішення не призвели до покращення ситуації у сфері охорони навколишнього 

середовища, навпаки, відсутність у органу що формує і реалізує політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища територіальних органів призводить до 

неузгодженості дій, відсутності координації місцевих спеціалістів та неможливості в повній мірі 

реалізувати політику у сфері охорони довкілля і як результат – несприятливе навколишнє 

природне середовище для життя та здоров’я людей, численні екологічні катастрофи.  

Тому, при формуванні політики у сфері управління відходами, розроблення та ухвалення 

відповідного законодавства одним з основних завдань має бути визначення чітких 

повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усунення 

дублювань та суперечностей.  

Перш за все, це стосується повноваження щодо формування політики в сфері 

управління відходами.  

Крім того, побутові відходи складають лише невелику частину всього обсягу відходів, і 

також містять в собі небезпечні відходи (батерейки, медичні відходи, відходи електронного 

обладнання, ртутьвмісні відходи),  тому передача повноважень щодо формування державної 

політики в сфері управління побутовими відходами до Мінгеріону призведе до недієвої 

системи управління побутовими відходами.   

   Крім цього, Директиви ЄС про промислове забруднення (інтегроване запобігання та 

контроль промислового забруднення) 2010/75/ЄС та про захоронення відходів 1999/31/ЄС не 

мають норм щодо окремого регулювання оброблення побутових відходів. Відповідальними за 

апроксимацію цих Директив ЄС є Міндовкілля, тому формування політики щодо порядку 

оброблення відходів (в тому числі побутових) має здійснювати Міндовкілля. 

 

Для довідки: Мінрегіон був бенефіціаром проекту «Впровадження системи управління 

відходами електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) і батарейок в Україні» у 2015-

2018 роках, в рамках якого протягом трьох років розроблялися проекти законів України «Про 

батареї та акумулятори» та «Про відходи електричного і електронного обладнання». Проте, 

після закінчення проекту, законопроекти були передані до Міндовкілля, яке фактично не брало 

участі у їх розробленні, оскільки Мінрегіоном було прийнято рішення що розроблення та 

подання до Парламенту зазначених законопроектів  є повноваженнями Міндовкілля. 

Зазначені незлагоджені дії призвели до того, що секторальні законопроекти було розроблено 



раніше рамкового та в подальшому потребували значного доопрацювання, працівники 

Міндовкілля не підготовлені до супроводу законопроекту у Парламенті та його подальшого 

впровадження.  

   3 лютого 2020 року Мінрегіоном був представлений проект Закону України «Про 

упаковку та відходи упаковки» для громадського обговорення, проте подальшого руху цей 

законопроект не отримав. Варто зазначити, що відповідальним за підготовку такого 

законопроекту відповідно до Національного плану управління відходами до 2030 року є 

Міндовкілля.   

 

На сьогодні, законопроектом «Про управління відходами» №2207-1-д пропонується 

залишити практику, що послуга з управління побутовими відходами є житлово-комунальною 

послугою, тому доцільно залишити за Мінрегіоном повноваження щодо формування політики 

із надання житлово-комунальної послуги з управління побутовими відходами.  

Такі пропозиції повністю відповідають політиці розділення повноважень між 

міністерствами щодо управління ресурсами та надання житлово-комунальної послуги. Так, 

відповідно до статті  1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» житлово-

комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов 

проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і 

спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і 

правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних 

послуг.  

Згідно з частиною другою статті 5 зазначеного Закону комунальні послуги - послуги з 

постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, 

постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, 

централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами. 

Розподіл повноважень щодо формування політики стосовно управління ресурсом і 

формування політики щодо надання житлово-комунальної послуги, яка використовує цей 

ресурс є загальноприйнятним. Наприклад, Міненерго є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, 

торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі. Мінрегіон же 

забезпечує формування політики у сфері надання таких комунальних послуг як постачання та 

розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової 

енергії, постачання гарячої води.  Міндовкілля забезпечує формування державної політики 

формування державної політики, зокрема, у сфері розвитку водного господарства та 

гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих 

водних ресурсів, у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (водні 

ресурси є частиною надр). Водночас, Мінрегіон формує політику у сфері надання комунальної 

послуги з централізованого водопостачання.  

Крім того, поводження із побутовими відходами як частина житлово-комунальних послуг, 

є лише одним елементом ієрархії управління відходами, яку треба розглядати як одне ціле і в 

сукупності з іншими елементами при формуванні державної політики в сфері управління 

відходами. Захоронення побутових відходів це лише остання сходинка ієрархії управління 

відходами, а ще вкрай важливим є формування політики в сфері запобігання утворенню ТПВ, 

повторному використанню та рециклінгу. Тому наявність в Мінрегіону повноваження щодо 

формування політики в сфері житлово-комунальних послуг не є підставою для передачі йому 

повноважень щодо формування політики в сфері управління побутовими відходами в цілому.  

  



 

2.Повноваження щодо реалізації політики в сфері управління відходами 

Згідно ст.20-1 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», до 

компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного 

середовища та використання природних ресурсів (також Міндовкілля) належить: 

а) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища 

і використання природних ресурсів. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, виконує також інші функції, визначені законами 

України та покладені на нього актами Президента України.  

На сучасне Міндовкілля покладено функції по формуванню та реалізації державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах 

повноважень, передбачених законом, радіаційної, біологічної і генетичної безпеки, у сфері 

рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення 

водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного 

господарства, лісового та мисливського господарства. (Постанова КМУ №425 від 27.05.2020 

року «Про деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади») 

Належне управління відходами для забезпечення захисту довкілля та здоров’я населення є 

тієї сферою, де Міндовкілля уповноважене реалізувати сформовану ним же державну 

політику.  

Розділення повноважень щодо реалізації державної політики в сфері управління 

відходами та управління побутовими відходами між Міндовкілля та Мінрегіоном не має 

юридичного та практичного обгрунтування. Адже управління відходами, в тому числі 

побутовими, включає питання захисту навколишнього природного середовища від шкідливої 

дії відходів. Розмежування таких повноважень між двома ЦОВВами лише посилить кризу, 

яка на сьогодні існує. Адже після 2012 року, коли Мінрегіон отримав повноваження в сфері 

реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення 

розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, 

планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами через внесення змін до 

Закону України «Про відходи» (доповнено ст.25-1), інфраструктура поводження з побутовими 

відходами не покращилася, в Україні лише зросла кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, 

не збільшилася кількість полігонів ТПВ, не налагоджено системи збору небезпечних відходів 

у складі ТПВ, тощо.      

     Також не вбачається доцільним надання Мінрегіону повноважень щодо окремого 

погодження регіональних планів управління відходами, оскільки такі плани спрямовані саме 

на організацію інфраструктури поводження із різними видами відходів, не тільки побутовими, 

але й промисловими, сільськогосподарськими, небезпечними, тощо. Надання таких 

погоджувальних повноважень спричинить необхідність погодження таких планів і іншими 

ЦОВВ, які відповідальні за промисловість, аграрний сектор, тощо.   Це фактично заблокує 

(чи значно сповільнить) процес вступу в дію таких регіональних планів та їхнє подальше 

фінансування та реалізацію.    

З 2012  року не відбулося ніяких істотних змін в управлінні побутовими відходами, які б 

свідчили про інституційний чи експертний потенціал Мігрегіону, реалізовувати державну 

політику в сфері поводження з побутовими відходами.    

Як показує існуюча структура апарату Мінрегіону, у існуючому відділі поводження з 

побутовими відходами та комунального обслуговування наявні 4 штатні одиниці, у Міндовкілля 

в Департаменті з питань поводження з відходами та екологічної безпеки наявні 17 штатних 

одиниць.  Тобто інституційна спроможність в Міндовкілля займатися реалізацією державної 

політики в сфері управління відходами є значно вищою.   

 



 

Висновки  

 

У зв’язку із вищенаведеними законодавчими основами та практичними аспектами 

формування та реалізації державної політики в сфері управління побутовими відходами, слід 

зберегти повноваження щодо  формування та реалізації державної політики в сфері 

управління побутовими відходами, як і всіма відходами в цілому, за Міндовкілля. Дані 

положення слід відобразити в проєкті Закону «Про управління відходами» 2207-1-д. За 

Міндовкілля також закріпити загальні повноваження щодо координації діяльності різних 

центральних органів виконавчої влади, в тому числі Мінрегіону, в сфері управління відходами, 

впровадженні ієрархії управління відходами, забезпеченні високого рівня захисту довкілля та 

здоров’я населення.  

Натомість за Мінрегіоном слід зберегти повноваження щодо реалізації державної 

політики в сфері житлово-комунальних послуг, як і передбачено чинним законодавством.    

 

 


