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Ситуація в Україні щодо питань захисту довкілля залишається складною, 

а навантаження на навколишнє середовище зростає, хоча й законодавство 

враховує більшість питань захисту екології. У Конституції України 

зазначено, що кожен громадянин «має право на забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України…є 

обов’язком держави» (ст. 16). У системі управління охороною довкілля 

повноваження мають як державні органи загальної компетенції – Кабінет 

Міністрів України, місцеві державні адміністрації, так і органи місцевого 

самоврядування. Ознакою місцевої політики у галузі охорони природного 

середовища є взаємодія органів місцевого самоврядування та уповноважених 

місцевих органів з питань державного екологічного управління. Взаємодія 

місцевого самоврядування та органів з питань державного управління є 

ознакою місцевої політики у галузі охорони навколишнього середовища. На 

території своєї юрисдикції місцеві ради несуть відповідальність за стан 

навколишнього природного середовища. Місцеві ради контролюють 

діяльність державних органів управління на своїй території у галузі охорони 

довкілля і природокористування. До екологічної компетенції виконавчих 

органів місцевих рад належить: забезпечення збалансованого використання 

природних ресурсів, підготовка програм соціально-економічного розвитку 

населених пунктів, у тому числі й екологічних. Основне завдання інституцій 

місцевого самоврядування у галузі екології – вирішення ними, під свою 

відповідальність, частини публічних справ у межах діючого законодавства 

України та в інтересах місцевого самоврядування. 

Для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування 

необхідно більш чітко визначити питання розмежування функцій і 

повноважень органів самоврядування та їх відповідальність за прийняті 

рішення. Тож, слід уникати на практиці протиріч між органами місцевого 

самоврядування та виконавчою гілкою, що викликані недостатньою 

узгодженістю нормативно-правових актів. 
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