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АНОТАЦІЯ 

Шепель М.А. Адміністративні спори у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля.  – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження сутності 

адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля, 

виявлення проблемних аспектів їх врегулювання, формулювання пропозицій 

щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

застосування. 

Визначено поняття та сутність права на безпечне довкілля як предмета 

адміністративного спору, охарактеризовано нормативно-правові засади 

регулювання суспільних відносин в зазначеній сфері. Визначено поняття та 

систему ознак адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля, здійснено їх кваліфікацію.  

Підкреслено, що вперше міжнародно-правове закріплення права 

людини на сприятливе довкілля було здійснено у Стокгольмській Декларації 

про навколишнє середовище 1972 р., положеннями якої було зроблено 

акцент на доцільності  запровадження обов’язку держав, що її ратифікували, 

не лише забезпечувати безпеку довкілля, але і створювати умови для його 

сприятливості. 

Визначено особливості захисту права на безпечне довкілля, що має 

міжамериканська правова система у її порівнянні із західноєвропейською 

моделлю. До таких особливостей віднесено створення механізмів захисту 

прав корінних народів на довкілля (що підтверджується рішенням 

Міжамериканської комісії з прав людини у справі «Maya Indigenous 
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Communities of the Toledo District v. Belize»), договірний порядок 

врегулювання спорів у сфері захисту права на безпечне сприятливе 

«здорове» довкілля. Встановлено пріоритетність захисту права людини на 

довкілля як складової природоохоронних спорів (наприклад, таким є 

висновок, ухвалений Міжамериканською комісією з прав людини у справах 

«Mary and Carrie Dann v. United States» 2002  р., «Maya Indigenous 

Communities of the Toledo District v. Belize» 2004 р. щодо неприйнятності 

аргументації держав-відповідачів про те, що певні справи мають 

розглядатися виключно в межах природоресурсних відносин без їх кореляції 

із визначенням критеріїв ефективності забезпечення реалізації прав на свобод 

людини, в тому числі права людини на життя та здоров’я).  

На підставі аналізу досвіду зарубіжних країн із створення системи 

спеціалізованих судів з розгляду та вирішення спорів у сфері захисту права 

на безпечне довкілля (Сполучені Штати Америки, Нова Зеландія, 

Великобританія) визначено, що вони є унікальним інструментом здійснення 

державної та регіональної політики з питань природокористування, що 

пов’язується не лише урегулювання правових конфліктів, але і створенням 

механізмів забезпечення реалізації відповідних рішень. Підкреслено, що такі 

судові трансформації звертають увагу світової еліти, є предметом розгляду та 

обговорень на міжнародних самітах та конференціях, де досліджуються 

можливості їх впровадження в інших країнах.  

Визначено особливості участі органів місцевого самоврядування у 

розгляді та вирішенні спорів у сфері захисту права на безпечне довкілля, при 

цьому наголошено, що такий суб’єкт, виступаючи у адміністративному спорі 

у якості відповідача чи позивача передусім має переслідувати мету захисту 

прав та інтересів територіальної громади, і недотримання такої 

функціональної спрямованості її діяльності є підставою для застосування до 

посадових осіб владних суб’єктів заходів юридичної відповідальності 
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(зокрема, заходів дисциплінарного впливу). Саме з врахуванням зазначеного 

висновку при визначенні питання прийнятності позовної заяви суд має 

враховувати наявність чи відсутність обґрунтування необхідності захисту 

інтересів територіальної громади, що визначає права органу місцевого 

самоврядування на звернення до адміністративного суду. Акцентовано увагу 

на особливому спеціальному правовому статусу у адміністративному спорі 

органів прокуратури. Визначено, що прокуратура у адміністративній справі 

може бути не лише представником, а і позивачем в «інтересах держави».  

На підставі здійсненої характеристики процесуального статусу 

громадських об’єднань як учасників спірних відносин у сфері захисту 

довкілля визначено, що вони, беручи участь у спорі, фактично реалізують  

контрольно-наглядовий  обов’язок органу державної влади чи місцевого 

самоврядування у разі його бездіяльності чи неналежності виконання 

покладених на нього компетенційних обов’язків. 

Обґрунтовано доцільність запровадження практики реалізації такої 

форми судового контролю як визначення судом у резолютивній частині 

рішення вимоги щодо визначення органу виконавчої влади обов’язку 

здійснити певні дії (наприклад, зобов’язати здійснити перегляд речовин 

(пестицидів, агрохімікатів тощо), що є шкідливо небезпечними і 

використання яких є забороненими відповідно до законодавства країн 

Європейського Союзу). 

З метою забезпечення комплексного підходу до врегулювання спорів у 

сфері захисту довкілля обґрунтовано необхідність у системі 

автоматизованого розподілу адміністративних спорів до категорії спорів у 

сфері захисту довкілля (категорія справ №110000000) віднести спори, що 

пов’язані із дозвільною системою у сфері господарської діяльності; 

ліцензуванням певних видів підприємницької діяльності; наглядом 

(контролем) у сфері господарської діяльності; реалізацією державної 
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регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розробленням і 

застосуванням національних стандартів, технічних регламентів та процедур 

оцінки відповідності (категорія справ № 108010200); а також спорів, 

пов’язаних із забезпеченням доступу до екологічної інформації (категорія 

справ № 102020000). 

Акцентовано увагу на тому, що встановлення належного обсягу 

процесуальної правоздатності у суб’єкта спору у сфері захисту права на 

безпечне довкілля не повинно обмежуватися визначенням необхідності 

захисту виключно суб’єктивних прав (приватних чи публічних). Визначено, 

що збереження такого критерію відповідності процесуальної правоздатності 

своїм наслідком має необґрунтоване звуження реалізації права на доступ до 

суду у спорах, пов’язаних із захистом безпеки довкілля. Наголошено, що 

наявність вимоги щодо захисту суб’єктивного права в багатьох випадках 

створює умови для відсутності можливостей реалізації механізмів усунення 

правопорушень, що вчинюються суб’єктами владних повноважень та 

суб’єктами господарювання у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

З метою оптимізації забезпечення доступу громадськості до правосуддя 

аргументовано внесення змін до переліку підстав, що звільняють особу від 

сплати судового збору, зокрема, у частині подання адміністративного позову 

з метою захисту суб’єктивного чи об’єктивного права на безпечне довкілля, 

що відповідає встановленим частиною 5 статті 9 Орхуської Конвенції 

вимогам щодо впровадження механізмів надання правової допомоги для 

усунення або послаблення фінансових чи інших перешкод на доступ до 

правосуддя. 

Окреслено напрями розвитку чинного законодавства з питань 

регулювання розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері захисту 

права людини на безпечне довкілля, здійснено аналіз та узагальнення 
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зарубіжного досвіду в досліджуваній сфері, а також визначено можливості 

його адаптації до правової системи України. 

Ключові слова: адміністративно-правові засади, адміністративні 

процедури, медіація, публічно-правовий спір, приватно-правовий спір, 

суб’єктний склад, юрисдикція. 

 

ANNOTATION 

Shepel M.A. Administrative disputes in the field of protection of the 

human right to a safe environment. –Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

informational law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

Thesis for a Candidate of Law Degree in Specialty 12.00.07 - Administrative 

Law and Process; finance law; information law. - Zaporizhzhya National 

University, Zaporizhia, 2020. 

The dissertation deals with the complex scientific study of the nature of 

administrative disputes in the field of protection of the human right to a safe 

environment, identification of problematic aspects of their settlement, formulation 

of proposals for improvement of the current legislation in this field and practice of 

its application. 

The concept and essence of the right to a safe environment as a subject of 

administrative dispute are defined, the normative and legal bases of regulation of 

social relations in the specified sphere are characterized. The concept and system 

of signs of administrative disputes in the field of protection of the human right to a 

safe environment are defined, their qualification is carried out.  

It was emphasized that for the first time the international legal enshrinement 

of the human right to a favorable environment was carried out in the Stockholm 

Declaration on the Environment in 1972, which emphasized the expediency of 
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introducing the obligation of ratifying states not only to ensure environmental 

safety but also create conditions for its favor. 

The peculiarities of the protection of the right to a safe environment that the 

inter-American legal system has in comparison with the Western European model 

are determined. Such features include the creation of mechanisms to protect the 

rights of indigenous peoples to the environment (as confirmed by the decision of 

the Inter-American Commission on Human Rights in the case of "Maya 

Indigenous Communities of the Toledo District v. Belize"), the contractual 

procedure for resolving disputes in the field of safe »Environment. The protection 

of the human right to the environment as a component of environmental disputes 

has been prioritized (for example, the conclusion adopted by the Inter-American 

Commission on Human Rights in Mary and Carrie Dann v. The United States in 

2002, Maya Indigenous Communities of the Toledo District v. Belize ”2004 on the 

inadmissibility of the respondent States’ argument that certain cases should be 

dealt with exclusively within the framework of natural resource relations without 

correlating them with the definition of criteria for the effectiveness of the exercise 

of human rights, including the right to life and health). 

Based on the analysis of the experience of foreign countries in creating a 

system of specialized courts for reviewing and resolving disputes in the field of 

protection of the right to a safe environment (United States, New Zealand, Great 

Britain), it is determined that they are a unique tool for state and regional 

environmental policy. is associated not only with the settlement of legal conflicts, 

but also with the creation of mechanisms to ensure the implementation of relevant 

decisions. It is emphasized that such judicial transformations attract the attention of 

the world's elite, are the subject of consideration and discussion at international 

summits and conferences, which explore the possibilities of their implementation 

in other countries. 
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The peculiarities of local self-government participation in consideration and 

settlement of disputes in the field of protection of the right to a safe environment 

are determined, emphasizing that such an entity, acting in an administrative dispute 

as a defendant or plaintiff should primarily pursue the rights and interests of the 

local community. non-compliance with such a functional orientation of its 

activities is the basis for the application of measures of legal responsibility (in 

particular, measures of disciplinary influence) to officials of government entities . 

It is taking into account this conclusion when determining the admissibility of the 

statement of claim the court must take into account the presence or absence of 

justification of the need to protect the interests of the territorial community, which 

determines the rights of local governments to appeal to the administrative court. 

Emphasis is placed on the special special legal status in the administrative dispute 

of the prosecutor's office. It is determined that the prosecutor's office in an 

administrative case can be not only a representative, but also a plaintiff in the 

"interests of the state." 

Based on the characteristics of the procedural status of public associations as 

participants in disputed relations in the field of environmental protection, it is 

determined that they, participating in the dispute, actually implement the control 

and supervisory duty of public authorities or local governments in case of inaction 

or improper implementation on him competent responsibilities. 

The expediency of introducing the practice of implementing such a form of 

judicial control as the court's determination in the operative part of the decision of 

the requirement to determine the executive body's obligation to take certain actions 

(for example, to review substances (pesticides, agrochemicals, etc.)) that are 

harmful and use which are prohibited under the laws of the European Union). 

In order to ensure a comprehensive approach to the settlement of disputes in 

the field of environmental protection, the need in the system of automated 

distribution of administrative disputes to the category of disputes in the field of 
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environmental protection (case category №110000000) to include disputes related 

to the permit system in the field of economic activity; licensing of certain types of 

business activities; supervision (control) in the field of economic activity; 

implementation of state regulatory policy in the field of economic activity; 

development and application of national standards, technical regulations and 

conformity assessment procedures (case category № 108010200); as well as 

disputes related to access to environmental information (case category № 

102020000). 

Emphasis is placed on the fact that the establishment of the appropriate 

amount of procedural capacity of the subject of the dispute in the field of 

protection of the right to a safe environment should not be limited to determining 

the need to protect only subjective rights (private or public). It is determined that 

the preservation of such a criterion of conformity of procedural legal capacity 

results in an unjustified narrowing of the exercise of the right to access to court in 

disputes related to the protection of environmental safety. It is emphasized that the 

existence of a requirement to protect subjective rights in many cases creates 

conditions for the lack of opportunities to implement mechanisms to eliminate 

offenses committed by public authorities and business entities in the field of 

environmental protection. 

In order to optimize public access to justice, it is justified to amend the list 

of grounds that exempt a person from paying court fees, in particular, in terms of 

filing an administrative lawsuit to protect the subjective or objective right to a safe 

environment, which corresponds to Part 5. Article 9 of the Aarhus Convention 

requires the implementation of legal aid mechanisms to eliminate or reduce 

financial or other obstacles to access to justice. 

The directions of development of the current legislation on regulation of 

consideration and resolution of administrative disputes in the sphere of protection 

of the human right to a safe environment are outlined, analysis and generalization 
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of foreign experience in the research field is made, as well as the possibilities of its 

adaptation to the legal system of Ukraine are determined. 

Keywords: administrative and legal framework, administrative procedures, 

mediation, public law dispute, private law dispute, subject composition, 

jurisdiction. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Положеннями Стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року однією з пріоритетних задач 

здійснення публічного управління в сучасних умовах визначено необхідність 

вжиття заходів зі збереження та відновлення довкілля як середовища, 

здатного створювати умови для реалізації права людини на життя та 

здоров’я. Визначення в Конституції України людини, її життя й здоров’я, 

честі та гідності як найвищої соціальної цінності стало вирішальним 

поштовхом до активізації процесів пошуку оптимальної моделі розбудови 

національної держави сталого розвитку, держави, де здійснення діяльності, 

пов’язаної із використанням природних ресурсів, має забезпечувати не лише 

її економічну ефективність, але й екологічну сприятливість. Отже, 

забезпечення права на безпечне довкілля є актуальною стратегічною задачею 

розвитку сучасної держави.  

Однак, попри надзвичайну важливість створення умов охорони 

навколишнього середовища як базису для реалізації права людини на гідний 

рівень життя та здоров’я, виконання такої стратегічної управлінської задачі в 

Україні здійснюється не на достатньому рівні в аспекті організаційно-

правової ефективності, що підтверджується статистичними показниками 

забруднення довкілля. Недосконалість адміністративно-правового механізму 

забезпечення права на безпечне довкілля призводить до виникнення спірних 

правовідносин, врегулювання яких вимагає запровадження оптимальних 

способів реалізації європейських та світових стандартів здійснення 

публічного управління.  

За даними Єдиного реєстру судових рішень, справи у сфері захисту 

довкілля, що розглядаються у порядку адміністративного судочинства, 

становлять відносно невелику частину порівняно, зокрема, зі справами у 

сфері соціального та пенсійного забезпечення. Варто зазначити, що у 2012 р. 
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розглянуто і вирішено 850 адміністративних справ, у 2013 р. – 1 517 справ, у 

2014 р. – 1 237 справи, у 2015 р. – 572 справи, у 2016 р. – 620 справ, у 2017 р. 

– 735 справ, у 2018 р. – 500 справ, у 2019 р. – 194 справи. Для порівняння:  

впродовж 2018 року в порядку адміністративного судочинства було 

розглянуто та вирішено понад 20 000 адміністративних справ у сфері 

соціального захисту населення. Отже, справи у сфері захисту довкілля за 

відносними показниками співвідношення становлять близько 1 %. Варто 

підкреслити, що суттєве зниження кількості адміністративних спорів у сфері 

захисту довкілля не є результатом покращення його захисту та впровадження 

інноваційних очисних технологій, що здатні зменшити шкідливий вплив на 

навколишнє середовище, а зумовлене сучасною суспільно-політичною 

ситуацією в Україні, внаслідок якої відбулася окупація промислових регіонів 

Донецької та Луганської областей, де розташована значна кількість 

підприємств-забруднювачів. При цьому наявні показники екологічної 

ситуації в Україні свідчать про протилежний стан речей і про здійснення 

природоохоронної діяльності в державі на недостатньому рівні 

організаційно-правової ефективності. 

Варто відзначити, що проблематика правового регулювання реалізації 

та захисту права на безпечне довкілля в межах еколого-правової науки 

досліджувалась В.І. Андрейцевим, А.П. Гетьманом, С.М. Міненком, 

М.Л. Муравською, Т.П. Панталієнко, Т.О. Рахнянською, Д.В. Федчишиним 

та іншими вченими. Визначенню сутності права людини на безпечне 

довкілля як складника системи конституційних прав людини присвячено 

наукові розробки Л.Б. Васильчук, А.А. Слепченко, І.С. Сухан та інших. 

Особливості забезпечення захисту права на безпечне довкілля цивільно-

правовими засобами визначено у дослідженнях О.В. Борденюк, І.А. 

Боровської,  О.А. Вівчаренка, А.М. Мірошниченка та інших авторів. Учені-

адміністративісти безпосередньо питання розгляду та вирішення спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля з акцентом на специфіці 

адміністративно-правового регулювання не досліджували. Є роботи, 
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присвячені або загалом публічному управлінню та його інструментарію 

(розвідки В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, В.М. Гаращука, Ю.А. Дорохіної, 

О.Ю. Дубінського, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 

А.Т. Комзюка, Ю.Х. Куразова, К.С. Кучми, Д.В. Лученко, А.О. Селіванова, 

О.В. Тильчик, Я.О. Чекавської та інших), або окремим питанням 

адміністративно-правового регулювання відносин, пов’язаних із 

забезпечення безпеки природокористування (праці Я.О. Берназюка, Н.Ю. 

Задираки, Н.В. Коваленко, Ю.О. Легези, А.В. Хоменка та інших авторів). 

Окремі питання оптимізації механізмів правового регулювання розгляду та 

вирішення правових спорів знайшли відображення у дослідженнях В.М. 

Бевзенка, І.В. Болокан, М.М. Лученко, П.М. Мельника, М.І. Смоковича, В.П. 

Тимощука та ін. 

Вищезазначене свідчить про доцільність та актуальність активізації 

наукових та науково-практичних досліджень, спрямованих на вирішення 

завдань з оптимізації механізмів процесуального врегулювання спорів у 

сфері захисту права на безпечне довкілля. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016–2020 роки, затверджених Національною академією правових 

наук України 03 березня 2016 р., планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Дисертація також спрямована на досягнення цілей Національної 

стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 

25 серпня 2015 р. № 501/2015; Стратегії державної екологічної політики 

України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 28 лютого 

2019 р. № 2697-VIII; Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
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суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Концепції розвитку 

електронної демократії в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 797-р тощо. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 

джерел визначити сутність адміністративних спорів у сфері захисту права 

людини на безпечне довкілля, виявити проблемні аспекти їх урегулювання, 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері та практики його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено такі 

основні задачі: 

 визначити сутність права на безпечне довкілля як предмета 

адміністративного спору; 

 встановити нормативно-правові засади забезпечення захисту права 

людини на безпечне довкілля; 

 з’ясувати сутність поняття та систему ознак адміністративних 

спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 охарактеризувати способи та форми вирішення адміністративних 

спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 узагальнити зарубіжний та міжнародний досвід розгляду спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 визначити особливості суб’єктного складу адміністративних спорів 

у сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 розкрити критерії предметної підсудності адміністративних спорів 

у сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 визначити напрями забезпечення правової ефективності 

врегулювання спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля. 
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Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають у зв’язку з 

урегулюванням адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля. 

Предметом дослідження є адміністративні спори у сфері захисту права 

людини на безпечне довкілля. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

система загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів пізнання. Основним методом дослідження є загальнонауковий 

діалектичний метод, який дав змогу визначити сутність та особливості 

розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері захисту права 

людини на безпечне довкілля (підрозділи 1.1, 1.2). Використання законів 

формальної логіки та таких її методів, як індукція й дедукція, аналіз і синтез, 

дало змогу виявити ознаки досліджуваної категорії адміністративних спорів 

(розділ 2). За допомогою системного методу сформульовано авторське 

бачення способів та форм урегулювання адміністративних спорів у сфері 

захисту права на безпечне довкілля (підрозділи 1.3, 1.4). Метод порівняльно-

правового дослідження застосовано для аналізу зарубіжного та міжнародного 

досвіду врегулювання спорів у сфері захисту права людини на безпечне 

довкілля (підрозділ 2.1). Метод моделювання дав змогу визначити напрями 

вдосконалення ефективності розгляду та вирішення адміністративних спорів 

у сфері  захисту права людини на безпечне довкілля (розділ 3). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля. Для розроблення 

пропозицій з удосконалення регулювання адміністративних спорів у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля використано законодавство 

таких зарубіжних держав: Республіки Польщі, Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2012 –2020 рр., 

інформація Єдиного державного реєстру судових рішень України та 
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офіційних електронних ресурсів Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Державної служби геології та надр України, Державного агентства 

лісових ресурсів України та інших суб’єктів публічного управління. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексних наукових 

досліджень, що присвячені визначенню особливостей врегулювання 

адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля 

в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 

наукові положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 з урахуванням практики Європейського суду з прав людини 

обґрунтовано доцільність застосування категорії «достатня зацікавленість» 

як критерію встановлення належної процесуальної правоздатності учасників 

адміністративного спору у сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 обґрунтовано авторське розуміння категорії «адміністративний 

спір» у сфері захисту права на безпечне довкілля як правового спору, в якому 

є пріоритетним задоволення публічного інтересу, пов’язаного з раціональним 

використанням природних об’єктів та природних ресурсів, благоустроєм 

населених пунктів як складників характеристики сприятливого  для життя та 

здоров’я людей середовища; 

 з метою забезпечення реалізації комплексного підходу до 

врегулювання спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля 

розроблено авторську класифікацію таких відносин, в межах якої виділено 

такі категорії спорів, як: 1) спори, що пов’язані зі здійсненням небезпечних 

видів промислової діяльності; 2) спори, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням промислових викидів, шкідливих для життя та здоров’я людей; 

3) спори, що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю 

людей через шкідливі результати екологічних надзвичайних ситуацій; 4) 

спори, що виникають у сфері надання спеціальних дозволів на 
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природокористування; 5) спори, по’вязані із промисловим забрудненням 

довкілля та порушенням режиму утилізації та переробки промислових 

відходів; 6) спори, що виникають внаслідок шкідливого впливу антен 

мобільного зв’язку та інших негативних впливів шумового забруднення 

антропогенного довкілля; 7) спори, пов’язані із шкідливим впливом 

містобудівної діяльності; 8) спори, пов’язані з поводженням із побутовими 

відходами; 

удосконалено: 

 положення щодо оптимізації реалізації права на безпечне довкілля у 

порядку адміністративного судочинства шляхом відмови від домінуючого 

застосування нормативістського підходу щодо встановлення взаємозв’язку 

між шкодою, заподіяною життю та здоров’ю людини, та фактом порушення 

встановлених лімітів забруднення навколишнього природного середовища; 

 визначення сутності предметної юрисдикції адміністративних 

судів України з урахуванням запровадження принципу легітимних очікувань 

в національну судову систему захисту наданих особі прав та свобод; 

набули подальшого розвитку: 

 положення щодо участі органів прокуратури у розгляді та 

врегулюванні спорів у сфері захисту довкілля з урахуванням практики 

Європейського Суду з прав людини, які мають базуватись на застосуванні 

категорії «достатня зацікавленість»; 

 розуміння предметної юрисдикції адміністративних судів, в основу 

якого має бути покладено не встановлення суб’єктного складу спору, а 

передусім з’ясування сутності характеру спірних відносин, визначення змісту 

обов’язку суб’єктом реалізації відповідної публічно-управлінської функції; 

 обґрунтування доцільності внесення змін і доповнень до положень 

чинного законодавства (зокрема, Кодексу адміністративного судочинства 

України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

судовий збір») та розроблення новаційних законодавчих актів (наприклад, 
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проектів законів України «Про адміністративну процедуру», «Про медіацію» 

тощо). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень 

із відповідної проблеми (акти впровадження Запорізького національного 

університету від 02.03.2020, Університету митної справи та фінансів від 

04.03.2020, Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» від 05.03.2020); 

 правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-

правових актів із питань застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері захисту довкілля, зокрема Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

суб’єктів владних повноважень зі здійснення публічного управління у сфері 

захисту довкілля України (акт впровадження Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду від 03.03.2020); 

 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес», а також їх викладання студентам закладів вищої освіти (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 02.03.2020, 

Університету митної справи та фінансів від 04.03.2020). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднено на 4 науково-практичних 

заходах: «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» 

(м. Одеса, 2016 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Правові засади суверенного 

розвитку України в сучасних умовах» (м. Київ, 2020 р.); «Сутність та 
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значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 

2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 

5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 233 сторінки, у 

тому числі основного тексту – 158 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 306 найменувань та розміщений на 35 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА 

ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ 

 

 

1.1 Право на безпечне довкілля як предмет адміністративного 

спору 

 

Право на безпечне для життя та здоров’я людини довкілля визначено 

Конституцією України як одне із основних прав кожного, до складових якої 

поряд із забезпеченням із інформацією про стан охорони навколишнього 

природного середовища відноситься інформація про стан та якість продуктів 

харчування та предметів побуту (ст. 50) [96]. Такий підхід, визначений 

Конституцією України, порушив необхідність перегляду розуміння категорії 

довкілля як сукупності природних ресурсів та стану їх використання, що 

було відносно усталеною категорією впродовж достатньо тривалого періоду 

розвитку правової системи України. Фактично такий нормативний підхід 

дозволив до розуміння категорії «довкілля» віднести не лише «навколишнє 

природне середовище», а і «антропогенне середовище» (чи «антропогенно-

природне середовище»).  

Усталеного нормативного розуміння таких категорій, як «безпечне 

довкілля», «антропогенне довкілля», «природне довкілля»  та інших 

суміжних суспільно-правових конструкцій. Необхідно відзначити, що в 

результаті здійснених наукових розробок визначено, необхідність 

відмежування двох складових довкілля – «природного» та «антропогенного». 
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Під природним довкіллям розуміється сукупність умов існування природних 

об’єктів та ресурсів, збереження яких здійснено у максимально первісному 

вигляді. Під антропогенним довкіллям необхідно розуміти довкілля, що 

зазнало шкідливого впливу від здійснення господарської діяльності чи інших 

видів шкідливих впливів життєдіяльності людини (зокрема, забруднення 

довкілля внаслідок несанкціонованого розміщення побутових відходів) [9, с. 

106-119; 243, с. 50-57 ].  

Такий підхід до розуміння категорії «довкілля» визначає його 

залежність від характеру шкідливого впливу, що залежить від діяльності 

людини чи ні. За рівнем відповідності стандартам екологічної безпеки 

довкілля може бути охарактеризувати як абсолютно сприятливе, відносно 

сприятливе чи несприятливе. В.В. Костицькийв цьому сенсі визначає, що  

довкілля є сприятливим, якщо в його умовах є можливою реалізація вимог 

безпеки для життя та здоров’я людини [98, с. 35], фактично ототожнюючи 

категорії «безпечний» та «сприятливий».Беручи до уваги лексичне розуміння 

категорії «сприятливий» як «певного явища, що створює позитивний вплив 

на певне явище, об’єкт чи суб’єкт» [34, с. 1377], і його реалізацію у 

нормативно-правових та міжнародних актах необхідно визначити її 

співвідношення з категорією «безпечний». 

У Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» використовує категорію «сприятливе». Зокрема, відповідно до 

ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» визначено, що функціонування системи публічного управління 

має спрямовуватися на оптимізацію здійснення державної охорони «від 

негативного впливу несприятливої екологічної обстановки», що може 

заподіяти шкоди життю та здоров’я людей [182]. Законом України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» прямо визначено 

забезпечення сприятливості довкілля пов’язується із збереженням та 
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охороною «природних територій та об'єктів, що мають велику екологічну 

цінність як унікальні та типові природні комплекси» (ч. 1 ст. 60) [182]. 

Відповідно до положень ч. 2 ст. 62 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» віднесено до об’єктів, що 

характеризують довкілля як сприятливе належність в ньому природних 

об’єктів, що мають курортне, рекреаційне призначення, використання яких 

здатне вирішити задачу із відновлення здоров’я людини – психічного, 

морального та фізіологічного [182]. 

Категорію «сприятливе» довкілля використовують і ратифіковані 

України міжнародні правові акти. Зокрема, відповідно до Стокгольмської 

декларації з навколишнього середовища визначено право людини на 

сприятливі умови життя у навколишньому середовищі, якість якого дозволяє 

вести гідне та процвітаюче життя [54]. С.В. Клименко підкреслює, що 

розуміння категорії якісного довкілля передбачає визначення належного 

рівня його «якості» [80, с. 14]. 

В.В. Костицький, досліджуючи сутність сприятливого навколишнього 

природного середовища визначає, що досягнення такого стану означає його 

відповідність критеріям стандартам та нормативам раціонального 

використання природних ресурсів, дотримання безпеки виробництва, 

екологічної та видової стійкості та різноманіття [98, c. 79]. Такий підхід в 

цілому підтримується представниками науки екологічного права, серед яких 

виділяється позиції Ю.С. Шемшученка [268, с. 230], В.І. Андрейцева [10, 

с. 136-138], В.Л. Бредіхіної [30, с. 15-16] та інших, що визначаючи 

характеристику розуміння категорії «сприятливості» довкілля, до яких вони 

відносили необхідність дотримання відповідності встановленими чинним 

законодавством стандартам і нормативам. 

Однак з врахуванням вище наведених нормативних підходів чинного 

національного законодавства України, варто відзначити, що такий підхід 
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вченого є певною мірою хибним, і швидше характеризує досягнення стану 

безпечності довкілля для життя та здоров’я людини, аніж його сприятливості. 

Варто відзначити, що зазначений підхід не відображає сучасного рівня 

розвитку інформаційних технологій, адже рівень сприятливості довкілля має 

відзначатися не лише рівнем відповідності не лише відповідних нормативних 

положень, а і практики його застосування, впровадження існуючої практики 

його застосування [125, c. 56]. Ю.О. Легеза з цього приводу зазначає, що 

відповідність довкілля встановленим стандартам та нормативам не визначає 

його сприятливість [107, с. 35]. 

Встановлення сприятливості довкілля має враховувати не лише вимоги 

відповідності встановленим стандартам екологічної безпеки, але відповідні 

показники антропогенної характеристики розвитку суспільства, зокрема, 

визначення тривалості життя, рівень онкозахворювань, врахування новітніх 

технологій із запровадження інновацій розвитку промисловості тощо.  Лише 

врахування таких показників буде дійсно відображати взаємодію людини і 

довкілля, оптимізуючи систему забезпечення її права на його безпечність. 

Попри зазначене, в національній правовій системі домінує підхід до 

розуміння категорії «довкілля» як «сукупності природних ресурсів та 

природних об’єктів», що вимагають вжиття механізмів відповідного захисту 

та охорони [123, с. 25-27; 133, с. 16], не визнаючи як його складову право 

людини на життя у сприятливому навколишньому середовищі. 

При цьому достатньо спірним виглядає підхід щодо розуміння права 

людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля у разі досягнення лише 

його відповідності встановленим чинним законодавством стандартам та 

вимогам. Такий підхід враховує лише нормативні вимоги, що за своїм 

показниками можуть бути застарілими, і фактично нерезультативними. В 

основу забезпечення безпеки довкілля для життя та здоров’я людини мають 

покладатися врахування саме антропогенних показників, зокрема, високий 
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відсоток онкологічних захворювань у осіб свідчить про загрозливий стан 

довкілля регіону. 

Довкілля має розглядатися як безумовна складова показників якості 

життя людини, що безумовно впливає на його тривалість. Складовою 

довкілля поміж сукупності природних ресурсів та природних об’єктів є 

забезпечення благоустрою населених пунктів, до розуміння якого 

відноситься дотримання природоохоронних, естетичних, містобудівельних та 

інших норм та стандартів, що складає антропогенну складову навколишнього 

середовища. 

Отже, категорія «безпечне довкілля» має враховувати не лише кількісні 

показники, але і якісні. Безпечним довкіллям має визнаватися довкілля, що 

сприяє  відпочинку людини, відновленню стану її фізичного та психічного 

здоров’я. Ознака безпечності довкілля втім вказує передусім на граничну 

межу забезпечення стану, за умови існування якого не заподіюється 

шкідливий вплив для життя та здоров’я людини. Ознакою сприятливості 

довкілля є створення умов для його відновлення, забезпечення високого 

рівня життєдіяльності людини, що пов’язується із тривалістю її життя, 

статистичними показниками народжуваності населення, задоволення його 

естетичних, рекреаційних, культурних та інших потреб. 

В такому розрізі є доцільним звернути увагу на виокремлену теорію 

«права людини на здорове довкілля». Запровадження такої концепції 

вимагається надзвичайно складним станом навколишнього природного 

середовища в Україні, що характеризується шкідливими наслідками  

негативних впливів від техногенного перевантаження промислових регіонів 

України, негативними наслідками Чорнобильської катастрофи, використання 

еколого небезпечних технологій, речовин та матеріалів, негативними 

екологічними наслідками оборонної та військової діяльності, що пов’язана із 

триваючим озброєним конфліктові і безконтрольністю процесів 
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використання природних ресурсів на окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей, процесами суцільної вирубки лісів Карпатського 

регіону, що призвели до триваючих природних катаклізмів повнів і 

затоплень, діяльністю «чорних» видобувачів бурштину на території полісся 

тощо.  

Г.І. Балюк відзначає, що право на безпечне довкілля відноситься до 

основних конституційних прав, що доцільно визначити як право екологічної 

безпеки [13, с. 35-39]. На самостійному характеру права на безпечне довкілля 

наполягав свого часу і А.В. Тарнавський [247, с. 105-106]. 

Відповідно до ст.ст. 21-24 Конституції України право на безпечне 

довкілля належить до категорії невідчужуваних, непорушних суб’єктивних 

приватних прав людини [96]. П.М. Рабінович право на безпечне довкілля 

відніс до категорії прав, що забезпечують фізичне буття людини [200, с. 10]. 

Доцільність розуміння права на безпечне довкілля як не лише права 

користування доступними природними об’єктами та  ресурсами, а і як права 

вимагати від держави забезпечення відповідних стандартів забезпечення 

раціонального природокористування та екологічної безпеки, відзначила і 

Н.Р. Кобецька [105, с. 6].  

Складовими права на безпечне довкілля Л.О. Красавчикова визначає 

право людини споживати «корисні продукти харчування, чисту воду, ходити 

по незабрудненій землі, плавати у чистих водоймищах», а також перебувати 

у середовищі сприятливому для життя та здоров’я людини (в тому числі такі 

вимоги поширюються і на сприятливість місць для проживання людини, 

оснащеність населених пунктів відповідними місцями відпочинку, рекреації, 

виховання, навчання) [102, с. 57]. В основу розуміння категорії права на 

безпечне довкілля В.В. Іванюшенко покладає створення такого середовища 

перебування людини, яке здатно задовольнити її життєві права та інтереси 

[74, с. 19-20]. Подібним є підхід О.І. Красова до складових права на безпечне 
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довкілля відносяться право на охорону здоров’я від шкідливого впливу, 

право на сприятливе середовище існування, право на захист звичного 

способу життя та помешкання [103, с. 130]. 

З врахуванням загальнотеоретичного підходу до розуміння будь-якого 

права як суб’єктивного та об’єктивного варто відзначити наступне. Право на 

безпечне довкілля у об’єктивномурозумінні розглядається як сукупність 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення 

безпеки навколишнього природного середовища. Право на безпечне довкілля 

у суб’єктивному розумінні розглядається як конкретно визначена юридична 

можливість кожного діяти відповідно до особистих чи публічних потреб чи 

інтересів. 

В основу розуміння права на безпечне довкілля М.І. Васильєва 

визначається спрямованістю реалізації екологічного інтересу людини [32, с. 

55].  

Відповідно до ст. 293 Цивільного кодексу України визначено, що право 

на безпечне довкілля розуміється як сукупність права на достовірну 

інформацію про стан довкілля, право на інформації про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її збирання та поширення; 

право вимагати припинення діяльності, що заподіює шкоду навколишньому 

природному середовищу; право на «безпечні для неї продукти споживання 

(харчові продукти та предмети побуту»; право на «належні, безпечні і здорові 

умови праці, проживання, навчання» [253]. 

Таким чином, в межах даного дослідження право на безпечне довкілля 

розуміється як сукупність таких складових, як право на екологічну безпеку, 

право на безпеку проживання та праці, право на безпеку продуктів 

харчування та предметів побуту, право на створення умов для рекреаційного 

відновлення життя та здоров’я людини. 
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Порушення права на безпечне довкілля має розглядатися як порушення 

інших прав громадян, в тому числі права на духовний та культурний 

розвиток, права на життя та здоров’я тощо. 

Право на безпечне довкілля відноситься до категорії конституційних 

прав, що визначається чинним законодавством України як особисте 

немайнове право, ефективна реалізація якого залежить від публічно-правових 

та приватно-правових механізмів його захисту. 

Аналіз здійсненої характеристики категорій «навколишнє природне 

середовище» та «довкілля» дозволяє зробити висновок про їх співвідношення 

як частини і цілого. При цьому варто наголосити, що встановлення вимог із 

дотримання безпеки довкілля вимагає врахування не лише нормативних 

вимог, але і якісних характеристики сфери життєдіяльності людини як 

основної соціальної цінності сучасної держави та суспільства. Саме таке 

поєднання повною мірою відображує «безпечності» довкілля та впливає на 

рівень його сприятливості гармонійному розвиткові людини в сучасному 

світі.  

 

1.2.Нормативно-правові засади забезпечення захисту права людини 

на безпечне довкілля 

 

 

Нормативно-правові засади забезпечення захисту права людини на 

безпечне довкілля формуються за рахунок системи нормативно-правових 

актів, правові висновки Верховного Суду та рішення Європейського Суду з 

прав людини.  

Відносини у сфері захисту довкілля регулюються не стільки нормами 

приватного права, скільки нормами публічного права. Нормами публічного 
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права, в тому числі адміністративного права визначаються адміністративні 

процедури здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання у сфері 

використання природних ресурсів, забезпечення ефективності сплати 

екологічного податку, що має визначати компенсацію негативних впливів на 

навколишнє природне середовище.  

Адміністративно-правовий впливу держави на забезпечення безпеки 

навколишнього середовища визначається у вигляді встановлення заборони на 

забруднення довкілля шляхом застосування заходів адміністративної 

відповідальності (в тому числі і адміністративно-господарських санкцій) з 

одного боку, і з іншого у вигляді диспозитивного впливу щодо встановлення 

системи дозволів, норм викидів, лімітів тощо.  

При цьому у цій складній системі взаємозв’язків та взаємовідносин 

право людини на безпечне довкілля займає проміжний результат, адже 

фактично сфера природоохоронних відносин, використання природних 

ресурсів зводиться до взаємодії держави та юридичних осіб (підприємств, 

установ, організацій приватного та публічного права).  

Нормативно-правові засади забезпечення захисту права людини на 

безпечне довкілля визначаються як механізм правового регулювання 

відповідних суспільних відносин.  

Під механізмом правового регулювання суспільних відносин 

визнається сукупність взаємопов’язаних законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів, процесів із реалізації правотворчості, правової 

свідомості, правових відносин, правової культури тощо. Ефективність та 

якість таких інститутів є основою для забезпечення ефективного 

регулювання публічно-правових та приватно-правових відносин.  

О. А. Улютіна визначає, нормативно-правові засади у сфері забезпечення 

захисту права людини на сприятливе довкілля має спрямовуватись на 

реалізацію  стратегії і тактики охорони навколишнього природного середовища, 
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створення механізмів раціонального використання природних ресурсів, що має 

своїм результатом реалізацію ідею концепції «сталого розвитку» як 

загальновизнаного міжнародно-правового стандарту взаємовідносин людини та 

природи: «саме адміністративно-правове регулювання за допомогою 

спеціально уповноважених органів виконавчої влади дозволяє цілеспрямовано 

впливати на хід взаємин людини та природи, стимулюючи позитивні 

тенденції, забезпечуючи стратегію і тактику охорони навколишнього 

природного середовища й природокористування» [249, с. 19].  

Система нормативно-правових актів у сфері захисту права на безпечне 

довкілля складається із сукупності законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів, що можуть бути поділені на акти загальнонаціональної дії та 

на акти регіональної дії (зокрема, до такої групи можуть бути віднесені як ряд 

Законів України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських 

схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» [175], «Про 

ратифікацію Протоколу про сталий транспорт до Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат» [190] тощо, так і регіональні акти – 

зокрема, в межах території Дніпропетровської області діє низка місцевих 

регіональних екологічних програм – Програма створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській 

області до 2022 року», затверджена рішенням Дніпропетровської обласної 

ради від 24 квітня 2003 року № 137-8/XXIV [188], Довгострокова програма 

по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану 

навколишнього природного середовища на 2011–2022 роки, затверджена 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.04.2011 №110-6/VI [59], та 

ін.). 

Окрему групу нормативно-правових актів складають акти об’єктової 

дії, прийняття яких обумовлено було наявними негативними наслідками у 

http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/22/617
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сфері захисту довкілля, усунення яких обумовлено необхідністю подолання 

світових міждержавних проблем. До таких нормативно-правових актів 

необхідно віднести закони України «Про правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

[186], «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» [192], «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку» [144], «Про формування Фонду для здійснення заходів 

щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту 

населення» [198] тощо). 

Необхідно відзначити, що адміністративно-правове законодавство у 

сфері захисту довкілля мають достатньо яскраво виражений 

природоресурсний характер. Попри прагнення створення єдиного 

кодифікованого нормативного права у вигляді Екологічного кодексу 

України, ще і досі діють кодекси, що мають чітко виражений 

диференційований характер нормативного впливу – Земельний кодекс 

України [67], Водний кодекс України [37], Кодекс України про надра [82], 

Лісовий кодекс України [116], Закон України «Про охорону атмосферного 

повітря» [181],«Про рослинний світ» [191], Гірничий Закон України [42], 

«Про тваринний світ» [197]. 

Національні нормативно-правові засади забезпечення захисту права 

людини на безпечне довкілля мають відповідати ратифікованим 

міжнародним стандартам охорони навколишнього природного середовища. 

До системи міжнародно-правових актів у сфері захисту довкілля 

передусім відноситься Декларація забезпечення охорони довкілля, прийнята 

у червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро [54]. 

У зазначеній Декларації визначено систему принципів, що мають бути 

визначені як основа для здійснення внутрішньої та зовнішньої політики у 

сфері захисту довкілля, пріоритетним серед яких є забезпечення «турботи 
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про людей», права та інтереси яких мають пріоритетне значення в аспекті 

розуміння концепції сталого розвитку». Декларацією закріплено право 

людини на «здорове» життя, що є не можливим без вжиття заходів із 

забезпечення сприятливого природного та антропогенного довкілля [54]. 

До міжнародних актів відносяться такі  природоохоронні та 

природоресурсні конвенції та протоколи до них, як Конвенція ООН по 

боротьбі із засухою; Конвенція з біорізноманіття [94]; Рамкова конвенція з 

охорони та збалансованого розвитку Карпат [201]; Конвенція про 

міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під 

загрозою вимирання [95]; Конвенція про збереження мігруючих видів диких 

тварин (Боннська конвенція) [92]; Конвенція з захисту Чорного моря від 

забруднення [89]; Європейська ландшафтна конвенція [62]; Конвенція про 

охорону дикої флори та фауни, а також природного середовища в Європі 

(Бернська конвенція) [95]. 

Складовими системи правового регулювання відносин у сфері захисту 

довкілля в цілому, і зокрема, у частині розгляду та вирішення публічно-

правових та приватно-правових спорів визначаються і підсистемою 

підзаконних нормативно-правових актів, що за окремими критеріями 

класифікуються на певні підгрупи. 

Зокрема, за суб’єктами видання підзаконні нормативно-правові акти 

вирізняються такі, як: 1) укази Президента України (зокрема, «Про заходи 

щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та використання природних 

ресурсів» [171], «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» [193] та 

ін.); 2) постанови Верховної Ради України й Кабінету Міністрів України 

(наприклад, постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями 

державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [180]); 3) накази 
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центральних органів виконавчої влади (наказ Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України «Щодо затвердження Положення про ландшафтний 

заказник загальнодержавного значення «Озеро Картал»» від 13 Березня 2020 

року №152[267] та ін.); 4) розпорядження, накази місцевих державних 

адміністрацій, що мають об’єктовий локальний характер дії, і їх дія 

поширюється на територію певного природного об’єкту; 5) рішення, 

розпорядження органів місцевого самоврядування; 6) накази суб’єктів 

делегованих повноважень [107, с. 85-90]. Варто відзначити, що відзначається 

певний дуальний характер правового регулювання використання природних 

ресурсів та об’єктів на регіональному рівні, що проявляється у наявності 

нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, як інструментів здійснення нормативного впливу 

на публічно-управлінські та приватно-правові відносини. 

Чинна система нормативно-правового регулювання у сфері захисту 

довкілля характеризується наявність значної кількості програмних 

документів концептуального характеру. В Україні нараховується близько 300 

цільових державних програм, які виконуються різними урядовими 

структурами та слугують інструментом реалізації національних стратегій. 

Деякі з них мають за мету досягнення цілей, котрі започатковані в 

основних програмах 1998 р. До таких цільових програм, зокрема, 

відносяться Концепція Загальнодержавної програми збереження 

біорізноманіття на 2005–2025 рр. [88], Стратегія державної екологічної 

політики України до 2020 року [178].  

Подальший розвиток правового регулювання здійснення державної 

екологічної політики визначено у Законі України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» 

[179], де встановлено, що першопричинами екологічних проблем України є : 

«підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; 
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неврахування наслідків для довкілля у законодавчих та нормативно-правових 

актах, зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів України та інших органів 

виконавчої влади; переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі 

економіки із здебільшого негативним впливом на довкілля, що значно 

посилюється через неврегульованість законодавства при переході до 

ринкових умов господарювання; фізичне та моральне зношення основних 

фондів у всіх галузях національної економіки; неефективна система 

державного управління у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та регулювання використання природних ресурсів, зокрема 

неузгодженість дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, незадовільний стан системи державного 

моніторингу навколишнього природного середовища; низький рівень 

розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг 

збалансованого (сталого) розвитку, недосконалість системи екологічної 

освіти та просвіти; незадовільний рівень дотримання природоохоронного 

законодавства та екологічних прав і обов’язків громадян; незадовільний 

контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та 

незабезпечення невідворотності відповідальності за його порушення; 

недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів 

природоохоронних заходів, фінансування таких заходів за залишковим 

принципом» [179]. 

Цілями здійснення державної політики у сфері захисту довкілля є: 

формування екологоспрямованого світогляду населення України; оптимізація 

механізмів формування природо-ресурсного потенціалу (в тому числі 

впровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері); 

природоресурсне сприятливе довкілля та впровадження інноваційних 

технологій використання природних ресурсів; зниження екологічних ризиків 

з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний 
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розвиток та здоров’я населення; впровадження концепції публічного 

управління у сфері захисту довкілля та енергетики [178]. 

Етапами реалізації Державної екологічної політики виявляється у 

наступному: 1) перший етап (до 2025 р.) – оптимізація стану використання 

природних ресурсів та природних об’єктів в Україні; 2) другий етап (до 2030 

року) - досягнення істотних зрушень щодо покращення стану навколишнього 

природного середовища шляхом збалансованості між соціально-

економічними потребами та завданнями у сфері збереження навколишнього 

природного середовища, забезпечення розвитку екологічно ефективного 

партнерства між державою, суб’єктами господарювання та громадськістю, 

сталого низьковуглецевого розвитку, який стане додатковим стимулом 

соціально-економічного розвитку України [178].  

Принципи побудови системи законодавства у сфері захисту довкілля 

в Україні визначаються комплексним регуляторним природоресурснимх 

арактером. 

Враховуючи критерії класифікації адміністративно-правових норм, 

запропоновані багатьма вченими (В. Б. Авер’яновим [2, с. 107-115], 

Ю. П. Битяком, О.В. Константієм [20, с. 101-109], Д. М. Бахрахом [15], 

Ю. Н. Стариловим [210, с. 136-140], О. І. Остапенко [137, c. 88-95], 

Т. О. Коломоєць, І.В. Зозулею [5, с. 67-80; 84, с. 45-55], В. К. Колпаковим [86, 

с. 68-70], А. Т. Комзюком [3, с. 45-47], О. В. Кузьменко [106, с. 117-121] , 

І. П. Голосніченком [45, с. 43-46] та ін.), адміністративно-правові норми у 

сфері захисту довкілля класифікуються на такі складові загальної системи, як 

зобов’язуючі (приписні) норми – встановлюють вимогу виконувати певні дії 

(наприклад, ст. 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» зобов’язує громадян України берегти природу, охороняти, 

раціонально використовувати її багатства, здійснювати діяльність із 

додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та 
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лімітів використання природних ресурсів, вносити штрафи за екологічні 

правопорушення і т.д. [182]);заборонні (категоричні, імперативні) норми 

(зокрема, заборони реалізації відкрить, винаходів, застосування нової 

техніки,  імпортного устаткування, технологій і систем, якщо вони не 

відповідають вимогам екологічної безпеки [182]); дозволяючі (здійснення 

спеціального природокористування вимагає отримання спеціальних 

правовстановлюючих дозвільних (ліцензійних) документів, наприклад 

відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 18 

лютого 2016 року визначено процедуру наданняд екларації про відходи та 

форму декларації про відходи, що затверджено [170]);стимулюючі, або 

заохочувальні норми – спрямовані на стимулювання найбільш активних 

видів наукоємної, економічної та іншої діяльності, забезпечення належної 

поведінки учасників управлінських відносин за допомогою засобів 

матеріального та морального впливу на учасників (ст. 48 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» [182]); 

державнореєстраційні – визначають процедури участі громадськості у 

здійсненні діяльності громадськості у природозахисній діяльності, процедури 

державної реєстрації суб’єктів господарювання (наприклад, у ст. 12 Закону 

України «Про громадські об’єднання» встановлено порядок їх реєстрації, що 

також стосується громадських об’єднань природоохоронного 

спрямування [151]);рекомендаційні норми – спрямовані на оптимізацію 

впровадження адміністративних процедур (зокрема, таким є наказ 

Мінприроди «Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки, 

погодження та затвердження Місцевих планів дій з охорони навколишнього 

природного середовища (МПДОНПС)» [154]). 

За об’єктом правового регулювання адміністративно-правові норми 

поділяються на матеріальні (норми, що визначають обсяг правового 

втручання у суспільні відносини, встановлюючи права, обов’язки та 
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відповідальність учасників, визначаючи їх статичність); процесуальні  норми 

– норми, які встановлюють порядок врегулювання правових спорів; 

процедурні норми – норми, що визначають системність та етапність 

реалізації довкільноохоронних відносин [169]).  

Ю.О. Легеза визначає, що процедурні норми поділяються на 

адміністративно-процедурні норми (норми, здатні забезпечити порядок 

реалізації норм у сфері публічного управління, внутрішньоорганізаційної і 

контрольної діяльності);адміністративно-юрисдикційні норми (які 

забезпечують порядок реалізації норм щодо розгляду справ про 

адміністративне правопорушення чи інше правопорушення, яке перебуває у 

сфері адміністративно-правового регулювання) [107, с. 86-87]. 

До критеріїв класифікації адміністративно-правових норм у сфері 

захисту довкілля необхідно віднести і простір їх поширення, виділяються при 

цьому загальнонаціональні, регіональні та місцеві адміністративно-правові 

норми. 

Забезпечення правової ефективності регулювання відносин у сфері 

захисту довкілля вимагає забезпечення якості відповідної системи актів 

законодавства. А.В. Бойко визначено, що характеристика законодавства 

вимагає застосування двох категорій – якість та ефективність [27, с. 49]. 

Необхідно визначити групу дослідників (О.Ю. Кондратьєв, В.В. Ігнатенко, 

А.В. Бойко та ін.), що відзначають що ефективним може бути лише якісне 

законодавство [87, с. 68-72; 76; 26, с. 281-283]. Досягнення належного рівня 

якості чинного та перспективного законодавства вбачається шляхом його 

систематизації. Одним із напрямів систематизації законодавства у сфері 

захисту права на безпечне довкілля є розробка та прийняття Екологічного 

кодексу України [98, с. 148; 141, с. 214-216]. Кодифікація матеріальних та 

процесуальних норм чинного законодавства, зокрема з питань забезпечення 

захисту права на безпечне довкілля, визначає  ефективність розгляду та 
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вирішення спорів. Корисність Екологічного кодексу України як основи для 

його кодифікації визначав свого часу В.В. Копейчиков [97, с. 44-52].  

Л.Р. Наливайко наголошувала, що успішність розробки Екологічного 

кодексу України дозволив б вирішити задачі забезпечення зручності та 

корисності чинного законодавства [134, с. 226]. 

 При цьому питання кодифікації законодавства у сфері захисту 

довкілля не означає лише його спрямування у бік прийняття та розробки 

Екологічного кодексу України. Виділяються прихильники доцільності 

систематизації законодавства з питань захисту довкілля шляхом прийняття 

Природоресурсного кодексу, серед яких виділяються наукові розробки Ю.О. 

Легези, яка обґрунтовувала, що створення Екологічного кодексу України 

необхідно визнати юридичною фікцією, ідею, реалізація якої є неможливою, 

а тим більше – є недоцільною, адже не вирішує практичних 

правозастосовчих проблем [107, с. 87-88; 111, с. 90-93]. 

Таке твердження підтверджується історією розвитку систематизаційної 

діяльності у сфері захисту довкілля, адже не зважаючи на здійснені зусилля 

не був розроблений проект Екологічного кодексу України [254].  

Ефективність вирішення питання систематизації чинного 

законодавства з питань захисту людини на безпечне довкілля залежить 

від впровадження існуючих міжнародних стандартів, його відповідності 

стандартам законодавства країн Європейського Союзу [134, с. 181‒185]. 

Систематизація законодавства у сфері захисту права на безпечне 

довкілля необхідно розглядати у аспекті розвитку системи адміністративного 

права, його поділу на Загальну, Особливу та Спеціальну частини. 

Прихильниками новаторського підходу до розуміння сутності особливої 

частини системи адміністративного права є Р.С. Мельник, який 

обґрунтовував доцільність виділення у якості підгалузі адміністративного 

права – адміністративно-господарського права [128, с. 55-59], В.М. Бевзенко, 
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що досліджував питання ефективності реалізації адміністративно-земельного 

законодавства [16]. Такий розвиток системи адміністративного права, на 

думку Ю.О. Легези, в основу якого розуміється наближення 

природоресурсного, екологічного, природозахисного права із 

адміністративним правом вимагає перегляду існуючих засад здійснення 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів [108, с. 114-

115].  

Ефективність врегулювання публічно-правових спорів у сфері захисту 

довкілля залежить від триваючої реформи адміністративно-процесуального 

законодавства, норми якого мають забезпечити їх розгляд та вирішення. 

Врегулювання публічно-правових спорів у сфері захисту довкілля має 

відбуватися відповідно до положень Закону України «Про звернення 

громадян» [172], Кодексу адміністративного судочинства України [81], 

Господарського кодексу України [48], результатів судової практики 

Верховного Суду та практики Європейського Суду з прав людини як джерел 

системи чинного національного законодавства України. 

 

 

1.3 Поняття та ознаки адміністративних спорів у сфері захисту 

права людини на безпечне довкілля 

 

 

Відносини забезпечення безпеки довкілля мають публічно-приватний 

характер. Правове регулювання таких відносин відбувається в межах 

адміністративного, конституційного та інших галузей публічного права, що 

визначає особливості механізму їх правового регулювання. Зокрема, питання 

приватизації земельних ділянок, ведення державного земельного кадастру, 
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проведення землеустрою, виконання інших регулятивних функцій 

реалізується органами державної влади та місцевого самоврядування в межах 

визначених законодавством адміністративних процедур. На разі, необхідно 

зазначити, що законодавство, що визначає особливості реалізації механізмів 

захисту права на безпечне довкілля перебуває на стадії реформування. 

Підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом вимагає 

проведення процесу імплементації та конвергенції українського 

законодавства у площину європейського законодавства [ 52]. 

Спори у сфері захисту права на безпечне довкілля необхідно 

розглядати як певну сукупність правовідносин, пов’язаних із необхідністю 

врегулювання юридичного конфлікту, що виник внаслідок порушення 

встановлених стандартів екологічної безпеки.  

Чинне законодавство не визначає поняття правових спорів у сфері 

захисту права на безпечне довкілля, при цьому містить окремі норми, які 

встановлюють положення, що визначають порядок розгляду окремих 

категорій спорів, не визначаючи їх сутності (наприклад, мова йде про статті 

158–159 Земельного кодексу України [17], статтю 103 Лісового кодексу 

України [48], статтю 109 Водного кодексу України [37] тощо). 

Для з’ясування сутності адміністративних спорів у сфері захисту права 

на безпечне довкілля необхідно визначити їх ознаки.  

Адміністративні спори у сфері захисту права на безпечне довкілля 

характеризуються такими ознаками, як:  

1) наявність спеціальної підстави їх виникнення – порушення норм 

чинного законодавства України внаслідок відбулося порушення 

встановлених стандартів екологічної безпеки, а отже, не дотримується 

реалізація публічного інтересу у забезпеченні безпеки існування людини; 

 2) наявність спеціального кола суб’єктів спірних правовідносин, де 

одним із них завжди є суб’єкт публічної адміністрації; 3) предметом спору є 
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управлінське рішення, дії чи бездіяльність, в наслідок чого відбувається як 

порушення прав учасників суспільних правовідносин, так і внаслідок 

уникнення процедури відшкодування заподіяних збитків. 

Віднесення правового конфлікту до категорії адміністративного спору 

у сфері захисту права на безпечне довкілля базується на встановленні 

наявності у таких відносинах порушення публічного інтересу.  

У чинній редакції Кодексу адміністративного судочинства 

запропоноване уточнене розуміння публічно-правового спору, де його 

ознакою не тільки визначено неспеціальний суб’єкт – суб’єкт, який 

«здійснює публічно-владні управлінські функції», який неналежним чином 

виконує покладені на нього повноваження, в тому числі делеговані, а й 

додатково підкреслюється, до публічно-правових спорів належать конфлікти, 

що виникають у сфері надання адміністративних послуг [147]. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України встановлюється, що під 

публічно-правовим спором необхідно розуміти спір, у якому: 

хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із 

виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій;  

хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі 

законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги 

виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням 

або ненаданням такою стороною зазначених послуг;  

хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу 

референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з 

боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи [81]. 

В основу визначення предметної юрисдикції, запропонованого 

Кодексом адміністративного судочинства України, покладено встановлення 

певного переліку категорій конфліктів, і при цьому зберігається юридична 
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конструкція, яка вже більше 10 років породжує наукові й теоретичні дискусії. 

Мова йде про зарахування до предметної юрисдикції адміністративних судів 

розгляд публічно-правових спорів «фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом 

владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових 

актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для 

розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового 

провадження» (частина 1 статті 19) [147]. 

Спроби вирішити таку правову колізію є численними й загалом 

зводяться до розуміння публічно-правових спорів до двох підходів. Перший в 

основу зарахування юридичного конфлікту до адміністративних спорів 

наявність специфічного суб’єктного складу учасників правовідносин [250].  

Натомість реформування адміністративного законодавства визначає 

необхідність відмови від суб’єктних характеристик правових спорів як 

пріоритетної категорії у визначенні сутності того чи іншого правового 

конфлікту, а визначення його сутності через розуміння його предмету, що 

підтримується і рядом представників юридичної науки (Л.Б. Сало, І.Я. 

Сенюта, Н.Є. Хлібороб, А.М. Школик, Н. В. Янюк та ін.) [270].  

Існує підхід, згідно з яким в основу розуміння предмету 

адміністративного спору покладаються такі категорії, як : «управлінські 

функції», «адміністративні процедури», «адміністративні послуги», 

«публічний інтерес» та ін. При цьому більшість цих категорій залишаються 

філософськими категоріями, і вимагає активізації правотворчих та 

правозастосовчих процесів пошуку відповіді на питання про визначення їх 

сутності.  

Зокрема, зробимо акцент на такій категорії як «публічний інтерес». 

Однозначності в розумінні публічного інтересу немає й серед наукової еліти 

України. Наприклад, у колективному практичному посібнику «Способи 

вирішення публічно-правових спорів з органами влади» [213], визначено, що 
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змістом публічного інтересу є «пропорційне врахування інтересів фізичних 

та юридичних осіб, територіальної громади, держави та суспільства» [213]. 

Варто погодитися з думкою, що в основу розмежування приватноправового й 

публічно-правового спорів має бути покладено вирішення питання чи в 

результаті прийнятого управлінського рішення особою досягається 

отримання бажаного для неї матеріального або нематеріального блага, що є 

характерним для першої групи правових конфліктів, тоді як в основу 

публічно-правових спорів покладається наявність управлінсько-владного 

впливу на громадянина чи іншого суб’єкта [213].  

Зокрема, є практика зарахування до категорії приватноправових спорів 

розгляду спорів щодо правомірності рішень суб’єктів владних повноважень з 

питань передання земельної ділянки до права власності фізичної особи (у 

такому разі підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства) або 

юридичній особі (відповідно, є юрисдикцією господарських судів). Зокрема, 

як приклад можна навести Рішення Верховного Суду України від 29 березня 

2017 року у справі № 21-3412а16 [208].   

Натомість у наукових розробках Ю. О. Легези [113] обстоюється підхід 

доцільності віднесення спорів у сфері захисту права на безпечне довкілля до 

категорії адміністративних спорів через те, що їх предметом є недотримання 

встановлених стандартів використання та охорони природних ресурсів, які 

відповідно до Конституції України є стратегічним економічним та правовим 

базисом  реалізації права виключної власності Українського народу на 

землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони (ст. 13) 

[96]. 

Таким чином, розуміння сутності адміністративного спору у сфері 

захисту права на безпечне довкілля передбачає врахування його суб’єктних 
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характеристик (зокрема, участі органу публічного управління як владного 

суб’єкту, уповноваженого на здійснення дій, пов’язаних із набуттям 

спеціальних прав на використання природних ресурсів), так і специфіку 

предмету існуючих суперечностей (зокрема, встановлення порушення 

публічного екологічного інтересу має бути віднесено до критеріїв 

встановлення предметної юрисдикції у врегулюванні таких конфліктів). 

Таким чином, під категорією адміністративного спору у сфері захисту права 

на безпечне довкілля розуміється правова суперечність, причинами 

виникнення якої порушення встановлених стандартів здійснення 

управлінської діяльності чи бездіяльності суб’єктів публічного управління 

(зокрема, надання «неякісних» адміністративних послуг у сфері 

використання природних ресурсів), або заподіяння екологічної шкоди 

суб’єктами господарювання чи іншими учасниками правовідносин, що у 

встановленому законодавством порядку не було усунено, що своїм наслідком 

має порушення існуючого публічного інтересу окремих соціальних груп, 

територіальної громади чи Українського народу в цілому. 

Варто відзначити, що чинне адміністративно-судочинне законодавство 

містить уточнене розуміння публічно-правового спору, що фактично означає 

ймовірність його виникнення не лише за участі органу державної влади та 

місцевого самоврядування, а інших юридичних осіб публічного права. 

Суб’єктом адміністративного спору визначається особа, що «здійснює 

публічно-владні управлінські функції», який неналежним чином виконує 

покладені на нього повноваження, в тому числі делеговані, а й додатково 

підкреслюється, до публічно-правових спорів належать конфлікти, що 

виникають у сфері надання адміністративних послуг» [147]. 

Однак, як зазначає А.В. Хоменко, збережено юридичну недосконалу 

конструкцію розуміння категорії «публічно-правового спору», що жваво 
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обговорюється вже понад 10 років з моменту прийняття у 2005 році Кодексу 

адміністративного судочинства України [252, с. 45].  

А саме було збережено правову конструкцію, до предметної 

юрисдикції адміністративних судів відноситься розгляд та вирішення 

публічно-правових спорів за участі  «фізичних чи юридичних осіб із 

суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-

правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, 

коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового 

провадження» (частина 1 статті 19) [147]. У своєму дисертаційному 

дослідженні М.А. Бояринцева «Діяльність адміністративного суду в умовах 

імплементації європейських принципів судочинства в Україні» (2019) 

обґрунтовує доцільність відмови від такого підходу шляхом виключення 

положень ст. 19 КАС України «крім випадків, коли для розгляду таких спорів 

законом встановлено інший порядок судового провадження» [29, с. 444]. 

Таке «технічне» вирішення нормативно-правової проблеми 

встановлюється по суті не врегулює існуючу наукову та практичну дискусію 

щодо встановлення розуміння категорії «публічно-правового спору». 

Подолання проблеми врегулювання сутності категорії «публічно-правовий 

спір» тривалий час вирішувалось шляхом застосування суб’єктного підходу 

до врегулювання предметної юрисдикції адміністративних судів [250]. З 

відміною суб’єктного підходу до визначення категорії «публічно-правового 

спору» унеможливлює реалізацію класифікацію спорів на публічно-правових 

та приватно-правових спорів за ознакою наявності суб’єкта владних 

повноважень як їх відмежування є неможливим. Вирішення такої правової 

колізії окремою групою вчених пов’язується із необхідністю запровадження 

категорії «публічний інтерес» [270, с. 162-167; 213, с. 45-50]. Л.О. Золотухіна 

визначає публічний інтерес як «розуміння публічного інтересу як сукупності 

визнаних державою історично усталених і ситуативних об’єктивно існуючих 
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потреб, прагнень, цілей громадських об’єднань, окремих соціальних груп, 

територіальних громад, суспільства, нації та інших учасників правовідносин, 

механізм реалізації й захисту якої визначається відповідно до чинного 

законодавства України» [72, c. 25] 

Нормативно-правове визначення категорії «публічний інтерес» 

відповідно до чинного законодавства України є відсутнім. При цьому є 

випадки застосування такої категорії в окремих рішеннях суду та 

узагальненнях судової практики. Однією із перших згадок про необхідність 

забезпечення реалізації та успішності захисту публічного інтересу як 

складової адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних 

відносин варто відзначити Постанову Центральної виборчої комісії України 

від 3 вересня 2012 року № 733, де встановлено, що до переліку рішень, які 

мають публічний інтерес, належать рішення в тому числі щодо 

«заслуховування інформації дільничних виборчих комісій, місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки і 

проведення виборів; утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують 

на тимчасовій основі» тощо, тобто рішення, які приймаються у сфері 

забезпечення законності виборчого процесу» [185].  

Із запровадженням принципу єдності судової практики, що визначило 

віднесення рішення Верховного Суду до джерел законодавства, акти такого 

органу державної влади вимагають більш прискіпливої уваги, адже подекуди 

такі джерела є єдиними, що визначають юридичний зміст правових 

категорій. Зокрема, відповідно до постанови Великої Палати Верховного 

Суду України від 13 лютого 2019 р. у справі № 810/2763/17 визначено, що 

публічним інтересом є «важливі для значної кількості фізичних і юридичних 

осіб потреби, які, відповідно до законодавчо встановленої компетенції, 

забезпечуються суб'єктами публічної адміністрації. Тобто публічний інтерес 

є не чим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів» [220].  
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Попри такий нормативний підхід до визначення категорії «публічний 

інтерес», триваючою є дискусія визначення його сутності. Зокрема, 

протилежним є підхід, запропонований Л.О. Золотухіною, яка визначає 

публічний інтерес як «сукупності визнаних державою історично усталених і 

ситуативних об’єктивно існуючих потреб, прагнень, цілей громадських 

об’єднань, окремих соціальних груп, територіальних громад, суспільства, 

нації та інших учасників правовідносин, механізм реалізації й захисту якої 

визначається відповідно до чинного законодавства України» [70, с. 94-99]. 

Протилежним є підхід, що визначає публічний інтерес як пропорційне 

врахування інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальної громади, 

держави та суспільства [213, с. 15]. Саме категорія «публічного інтересу» 

рядом вчених є головним критерієм відмежування предметної юрисдикції 

судів в Україні (Л.Б. Сало, І.Я. Сенюта, Н.Є. Хлібороб, А.М. Школик  [213, c. 

17] та ін.). Варто відзначити, що такий науковий підхід вже має своє втілення 

у результатах судової практики.  

Зокрема, практика зарахування в категорії приватноправових спорів 

розгляду спорів про правомірність рішень суб'єктів владних повноважень з 

питань передачі земельної ділянки з правом власності фізичної особи (в 

такому випадку підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства) або 

юридичній особі (відповідно, є юрисдикцією господарських судів). Зокрема, 

як приклад можна привести Рішення Верховного Суду України від 29 

березня 2017 по справі № 21-3412а16 [208].  

Однак А. В. Хоменко [251, с. 152-157] обґрунтовує доцільність 

віднесення спорів, пов’язаних із використанням природних ресурсів з 

врахуванням їх сутності як національного багатства, визначеного ст. 13 

Конституції України [96], до виключної компетенції адміністративних судів, 

і в перспективі – обґрунтовує створення спеціалізованої системи екологічних 

(природоресурсних судів). 
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Такий підхід дозволив вченому обґрунтувати авторське визначення 

категорії «публічно-правового спору у сфері використання природних 

ресурсів» як «правового конфлікту, який виникає або внаслідок результатів 

управлінської діяльності чи бездіяльності суб’єктів публічного управління, 

або між суб’єктами господарювання, чи іншими учасниками правовідносин, 

причиною виникнення яких є недотримання принципів забезпечення права 

власності Українського народу на окремі види природних ресурсів, 

порушення інтересів територіальної громади чи держави загалом, 

раціонального природокористування, цільового використання природних 

об’єктів, режиму обігу екологічної інформації тощо» [252, с. 47].  

Необхідно відзначити, що позови у сфері захисту права на безпечне 

довкілля по суті пов’язуються із відшкодуванням шкоди, заподіяної життю та 

здоров’ю людини чи інших охоронюваним законом правам та інтересам. 

Однак попри надзвичайну суспільну значимість таких спорів, їх відносне 

пропорційне співвідношення у порівнянні із іншими категоріями спорів є 

незначною, що свідчить, по-перше, про низький рівень правової активності 

населення, а також про складність процесу доказування у справі. До причин 

низького відсотку оскарження є відсутність фінансових ресурсів, що 

перешкоджає реалізацією особи права на звернення з метою захисту свого 

інтересу.  

Із реформуванням системи органів прокуратури, і позбавлення її права 

представляти інтереси людини чи юридичної особи приватного права 

(приватні інтереси) у розгляді та вирішенні правових спорів. Таке 

реформування по суті, по-перше, вимагає у особи-позивача коштів на сплату 

судового збору, по-друге, наявності змоги винайняти адвоката для 

представництва її інтересів, і по-трете, вжиття зусиль на збір доказів 

неправомірності діяльності у сфері захисту довкілля. Часто такі вимоги є 

нездійсненими для пересічних громадян України, і навіть для громадських 
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організацій як їх об’єднань, що і є першопричиною низького показника 

кількості справ у порівнянні з іншими категоріями спорів. 

Зокрема, за даними Єдиного реєстру судових рішень, за період з 2015 

року по 2019 рік у порядку адміністративного судочинства в Україні було 

розглянуто та вирішено понад 4 млн справ, із них – 4366 справ, де предметом 

позовних вимог було визначення правомірності здійснення адміністративних 

процедур у сфері захисту довкілля та забезпечення вимог екологічної безпеки 

діяльності суб’єктами господарювання. Тобто така категорія справ займає від 

загальної кількості адміністративних справ лише приблизно 0,1%. Такий 

показник свідчить не про високий рівень ефективності системи публічного 

управління у сфері захисту довкілля : такий показник є свідченням 

відсутності у громадян ефективних механізмів захисту наданого їх права на 

безпечне довкілля [61]. 

Спори у сфері захисту довкілля можуть класифіковані за рядом 

критеріїв. Так, А.В. Хоменко залежно від предмету оскарження публічно-

правові спори у сфері захисту довкілля поділяються ним на: 1) спори у сфері 

забезпечення вимог екологічної безпеки, в тому числі безпеки поводження з 

використанням природних ресурсів і розміщення техногенних відходів (за 

офіційної статистикою такі спори складають близько третини від загальної 

кількості справ); 2) спори у сфері особливої охорони природних територій 

(від загальної кількості визначають лише 1% від загальної кількості справ); 

3) спори у сфері спостереження, прогнозування та обліку в галузі довкілля, 

проведення екологічної експертизи (починаючи з 2018 року – оскарження 

рішень щодо неправомірності здійснення оцінки впливу на довкілля; і 

складають лише 0,01% від загальної кількості справ); 4) справи про 

адміністративні правопорушення у сфері використання природних ресурсів 

(що складають понад половину від загальної кількості справ) [61; 251, с. 152-

157]. 
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А.В. Хоменко встановив на підставі аналізу результатів судової 

практики визначив загальну тенденцію до зменшення кількості спорів у 

сфері захисту довкілля, що передусім свідчить передусім про закриття 

виробництв у сфері видобування корисних копалин на території проведення 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а не про 

вирішення нагальних проблем природоохорони [252, c. 145]. 

Отже, адміністративні спори виникають у сфері захисту права людини 

на безпечне довкілля, що, по-перше, пов’язується із заподіянням шкоди 

підприємствами-забруднювачами, тобто порушенням режиму спеціального 

природокористування шляхом перевищення встановлених лімітів викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, псування ґрунтів тощо; по-друге, пов’язується із 

використання природних ресурсів без відповідного дозволу (ліцензії); по-

третє, недотримання рекомендаційних висновків контрольно-наглядових 

органів публічного управління у сфері захисту довкілля.  

Виникаючі правові спори можуть бути умовно класифіковані залежно 

від інтересу, який його учасниками обстоюється, на приватно-правові та 

публічно-правові спори.  

 

 

1.4 Способи та форми вирішення адміністративних спорів у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля 

 

 

Складовими процесу реалізації права на безпечне довкілля є вжиття 

заходів щодо його захисту від порушення, що допускається шляхом 

юрисдикційних та неюрисдикційних форм. 
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Відповідно до концепції особистих немайнових прав, що є складовою 

цивільно-правових відносин, право на безпечне довкілля є складовою 

системи прав людини, що забезпечує її фізичне буття (ст. 293 Цивільного 

кодексу України) [253]. З врахуванням зазначеного забезпечення реалізації 

такого права пов’язується із впровадженням відповідних механізмів 

юрисдикційного (за участю суб’єктів владних повноважень) та 

неюрисдикційного (здійснення захисту власними допустимим засобами 

впливу на діяльність, що заподіює шкоду охоронюваному праву чи інтересу 

чи вжиття заходів із недопущення настання шкідливих наслідків). В цьому 

аспекті варто виділити ще і таку форму захисту права на безпечне довкілля, 

як змішана форма, що у разі недостатності ефективності реалізації 

юрисдикційного впливу допускає застосування неюрисдикційний форм 

взаємодії із суб’єктом правопорушень. 

Реалізація неюрисдикційних форм захисту здійснюється шляхом 

вчинення особою власних дій, без участі уповноважених органів публічного 

управління, зокрема, суду, центральних органів виконавчої влади чи органів 

системи правоохоронних органів. Видами реалізації неюрисдикційних форм 

захисту права на безпечне довкілля необхідно визначити самозахист та 

участь громадськості у здійсненні публічного управління у досліджуваній 

сфері. 

Юрисдикційними формами захисту права на безпечне довкілля є : 

судовий розгляд справи (зокрема, у порядку адміністративного судочинства); 

адміністративне оскарження; медіація. 

Адміністративний порядок оскарження управлінських рішень у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля є альтернативою судовому 

розгляду. Адміністративний порядок розгляду та вирішення публічно-

правових спорів за думкою більшості представників адміністративної науки 

відноситься до найбільш оперативного способу врегулювання правових 
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розбіжностей. Так, І. П. Голосніченко, Л. М. Черненко, розглядаючи 

проблеми реалізації та забезпечення захисту прав учасників 

адміністративних правовідносин, наголошують, що застосування права на 

адміністративне оскарження є способом, здатним реалізувати у максимально 

короткі строки процедури захисту порушеного права. Крім того, вчені 

підкреслюють економічність такого способу захисту порушеного права [46].  

Правове регулювання реалізації права на захист у адміністративному 

порядку здійснюється відповідно до положень Закону України «Про 

звернення громадян», де передбачається такі форми його реалізації. Зокрема, 

відповідно до статті 3 Закону України «Про звернення громадян» визначено 

такі форми, як :  

1) пропозиції (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються 

порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також 

висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов 

життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського 

життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства; 

2) заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про 

сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх 

прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи 

недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових 

осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання 

- письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного 

статусу, прав чи свобод тощо; 

3) скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 
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державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об'єднань громадян, посадових осіб [172]. 

Визначені норми є нормами загальної дії. Спеціального порядку 

реалізації права на захист у сфері охорони довкілля чинним законодавством 

України не встановлюється, однак при цьому необхідно наголосити на 

визначеній на рівні міжнародного співробітництва надзвичайної актуальності 

сприяння урядів охороні екологічних прав громадян. 

Зокрема, мова йде про реалізацію положень Орхуської конвенції - 

Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 

відкритої для приєднання для держав  і  регіональних  організацій  

економічної  інтеграції з 22 грудня 1998 року [90]. 

Окремі норми чинного законодавства визначають особливості розгляду 

та вирішення публічно-правових спорів у сфері захисту довкілля. Зокрема, 

відповідно до статей 158-159 Земельного кодексу України встановлено, що 

суб’єктами розгляду спорів з використання, володіння, розпорядження 

земельними ресурсами є суд, органи місцевого самоврядування та 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин – Державна служба картографії, геодезії та земельного 

кадастру України [67]. Виключно судом вирішуються земельні спори з 

приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, 

що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо 

розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей [67].  

Так само визначається лише коло суб’єктів вирішення спорів у сфері 

використання лісових ресурсів. У статті 103 Лісового кодексу України 

встановлено, що виключно судами вирішуються «спори з питань володіння, 

користування і розпоряджання лісами, які перебувають у власності громадян 

і юридичних осіб» [116]. Тоді як відповідно до статті 109 Водного кодексу 
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України прямо не визначено виключної юрисдикції суду у вирішенні спорів, 

що виникають у сфері використання водних ресурсів [37].  

Відповідно до статті 64 Кодексу України про надра встановлюються 

особливості розгляду спорів у сфері використання ділянок надр, в тому числі 

з питань отримання спеціальних дозволів на видобування корисних копалин 

[82].  

Оптимізації процедури розгляду та вирішень поданих звернень 

громадян у сфері захисту прав на безпечне довкілля сприятиме активізація 

процесів впровадження Концепції електронного урядування [194]. Зокрема, 

відповідно до зазначеної Концепції передбачається можливість подання 

звернення у вигляді скарги, пропозиції чи заяви в електронній формі. 

Головною проблемою такого роду звернень громадян є відсутність 

чітко визначеної процедури реагування на такі звернення, які звернення 

підлягають офіційній реєстрації, які строки їх звернення, і взагалі чи є 

необхідним розглядати кожне таке звернення і реагувати на нього з боку 

уряду.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 21 не 

визначено строки реагування на звернення громадян, подані через 

контактний центр [165]. Окрім того адміністративний порядок оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності у сфері захисту довкілля має безсумнівні 

переваги порівняно з судовою формою порушеного інтересу. До таких 

переваг, як правило, відносять доступний розмір розгляду скарги (відповідно 

до статті 23 Закону України «Про звернення громадян» такий розгляд 

здійснюється безоплатно, тоді як з запровадженням змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України впроваджуються підвищені розміри 

стягнень за судовий розгляд адміністративної справи); відносно оперативний 

строк розгляду скарги порівняно з судовим, що складає максимально в 
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окремих випадках 45 календарних днів (стаття 20 Закону «Про звернення 

громадян») [213, с. 22]. 

Отже, необхідно зазначити, що процеси реалізації права на захист у 

сфері охорони довкілля вимагають систематизаційних змін, зокрема, 

уніфікації адміністративних процедур розгляду звернень громадян. 

Відносини з розгляду адміністративних спорів в порядку 

адміністративного судочинства мають специфічний склад, що визначається 

як критерій їх класифікації. Позивачами у адміністративних спорах у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля можуть бути як фізичні особи, 

так і юридичні особи, а також органи державної влади та місцевого 

самоврядування.  

Ю.О. Легеза виділяє такі різновиди адміністративно-правових 

конфліктів у сфері захисту довкілля, як спори, у яких скаржниками є фізичні 

особи, чи фізичні особи-підприємці, чи юридичні особи приватного права. 

Суб’єктний критерій класифікації адміністративних спорів у сфері захисту 

довкілля вченою поєднується із встановленням предметної юрисдикції 

уповноваженої на розгляд та вирішення суперечності особи  [112, с. 59-64; 

109, с. 35-40]. 

Ю.О. Легеза виділяє такі сфери виникнення адміністративних спорів 

щодо захисту права на безпечне довкілля, як: сфера дозвільно-ліцензійного 

провадження з використання природних ресурсів (предметом оскарження у 

таких категоріях спорів є рішення, дії чи бездіяльності органу публічного 

управління за надання спеціальних правовстановлюючих адміністративних 

актів; сфера здійснення контрольно-наглядового провадження (предметом 

оскарження розглядається дотримання вимог правомірності та законності 

суб’єктом владних повноважень під час реалізації функції контролю та 

нагляду за відповідною підприємницьким чи непідприємницьким видами 

діяльності; сфера адміністративно-деліктного провадження, де подання 
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позову до адміністративного суду є можливим у разі оскарження дотримання 

порядку проведення процедури застосування механізмів адміністративної 

відповідальності суб’єктами владних повноважень; сфера забезпечення 

доступу до екологічної інформації, де змістовна характеристика конфлікту 

пов’язується із захистом прав людини на надання повної, достовірної та 

своєчасної інформації про стан довкілля [112, с. 59-64; 109, с. 35-40]. 

В цілому погоджуючись із запропонованими Ю.О. Легезою сферами 

розуміння адміністративних спорів у сфері захисту довкілля необхідно 

здійснити акцент на необхідності вирішення питання розуміння 

досліджуваної категорії. Категорія «довкілля» є відносно новою категорією, 

розуміння якої має відбуватися через співвідношення із категоріями 

«навколишнє природне середовище» та «антропогенне середовище».  

У дослідженні П. Гнатіва встановлюється доцільність виокремлення 

категорії «природне середовище» у розумінні «навколоекосистемного та 

навколоорганізованого природного середовища» та «антропоізоване 

середовище» як «системи взаємопроникнення хімічних, біологічних чинників 

природного середовища на Землі та поза її межами» [43, с. 272-273], при 

цьому антропоізоване середовище людина здатна контролювати, однак воно 

не може існувати без взаємодії із природними комплексами, що вже не є 

підконтрольними людині цілком.  

Самозахист права на безпечне довкілля може бути вчинено шляхом 

припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до 

порушення, зміна правовідносин тощо, без звернення до органів влади [11, 

с.10; 244, с. 5]. Ознаками самозахисту права на безпечне довкілля є : його 

реалізація без звернення до юрисдикційного органу; допустимість його 

реалізації як у разі усунення можливості настання ймовірних шкідливих 

наслідків, так і на етапі подолання наслідків шкідливої діяльності;  

відповідність критеріям відповідності, що відрізняють самозахист від 
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самоуправства; відповідність визначеній законодавством меті, що його 

відрізняє від самосуду [126, с. 28-30]. 

Єдності наукових підходів у встановленні розуміння змісту 

самозахисту права на безпечне довкілля не вироблено. Вартою уваги є 

пропозиція Л.Л. Стецюк визначати, що самозахист включає в себе 

самооборону (як вжиття заходів по усуненню негативних наслідків 

правопорушень у сфері безпеки довкілля) та самодопомогу (врегулювання 

публічно-правових та приватно-правових спорів шляхом медіації зокрема) 

[242, с. 153-155]. 

А.О. Матвійчук досліджуючи категорію «самозахист права на безпечне 

довкілля» визначає, що така діяльність може виникнути як на етапі ліквідації 

наслідків, що настали через екологічне чи інше природо-антропогенний 

правопорушень, так і на етапі вжиття заходів недопущення останнього. 

Прикладом такої діяльності може бути підготовка та розміщення звернення 

громадянина чи певних соціальних через мас-медіа щодо необхідності 

припинення діяльності, яка порушує право на безпечне довкілля. У разі 

недостатності таких заходів може бути вжиті заходи із ліквідації наслідків 

такої протиправної діяльності [126]. 

Обрання заходів застосування самозахисту вимагає вжиття заходів з 

врахуванням їх адекватності і відповідності ступеня небезпеки наслідків 

шкідливої діяльності. Cпособи самозахисту мають відповідати встановлених 

чинним законодавством вимогам, змісту та характеру порушення безпечності 

довкілля, а також рівня шкідливості наслідків, усунення яких вимагається 

[14; с. 905-910]. 

А.О. Матвійчук до реалізації права на самозахист права на безпечне 

довкілля відноситься і вжиття заходів по усуненню наслідків 

екологонебезпечних ситуацій, що вже настали [126, c. 32]. Вчена таким 

чином вступила у наукову дискусію із представником вітчизняної школи 
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адміністративного права Ю.В. Мицею, який не відносить до здійснення 

самозахисту протидія перебігу подій чи природним явищам [131, с. 202], 

розглядаючи таку діяльність як реалізацію механізмів захисту публічного 

інтересу.  

Реалізація засобів самозахисту права на безпечне довкілля має ряд 

негативних аспектів застосування, до яких передусім належить його низька 

ефективність, що пов’язана із відсутністю повною та достовірною інформації 

про стан довкілля, що унеможливлює досягнення розуміння щодо 

встановлення взаємозв’язків між шкодою, що заподіюється життю та 

здоров’ю людини та здійснюваної у регіоні господарської діяльності, її 

латентний характер. Порушення права на безпечне довкілля може бути 

припинено у часі як внаслідок вжиття заходів самозахисту, так і внаслідок їх 

поєднання із вжиття юрисдикційних заходів впливу на шкідливий об’єкт. 

Позаяк варто відзначити, що самозахист на практиці достатньо часто межує 

із самоправством і в цілому є крайнім заходом подолання негативних 

наслідків екологонебезпечної діяльності, чи діяльності, пов’язаної із 

використанням природних ресурсів чи природних об’єктів. В сучасному світі 

захист права на безпечне довкілля має досягатися шляхом оптимізації 

механізмів здійснення оцінки впливів, оптимізація яких вирішує задачу 

прогнозування ймовірності настання негативних наслідків впливу, а відтак 

фактичного недопущення ситуації, за умов існування якої заподіюються 

негативні наслідки навколишньому природному середовищу. 

Способами реалізації самозахисту права на безпечне довкілля є такі : 

вчинення діяння у формі активних дій чи вчинення діяння у формі пасивних 

дій. 

Самозахист не може бути визнані діяння, які можуть бути 

охарактеризовані як злочин чи адміністративне правопорушення, крім 

випадків, що виключають його протиправність, не суперечить моральним 
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засадам суспільства, не заподіює шкоду охоронюваним об’єктам культурної 

та історичної спадщини.  

Реалізація юрисдикційних засобів захисту права на безпечне довкілля 

своїм негативним наслідком має фактичну невідповідність можливостей їх 

впровадження. Очевидним є висновок, що громадянин чи певна громадська 

організація, яка обстоює надане право на безпечне довкілля в цілому, і 

зокрема, у порядку адміністративного судочинства має значно менші за 

обсягом фінансування, а відтак і можливостей юридичного супроводження 

процесу оскарження справи, ніж підприємство-забруднювач довкілля, що 

виступає у таких категоріях спору у якості боржника. З врахуванням того, що 

право на безпечне довкілля віднесено чинним законодавством України до 

особистих немайнових прав, що забезпечує фізичне буття людини, строк 

позовної давності до розгляду та врегулювання таких спорів не може бути 

застосований у частині відшкодування заподіяної життю та здоров’ю особи 

шкоди (п. 1 ч. 1 ст. 268 Цивільного кодексу України) [253]. При цьому 

міститься вказівка на можливість встановлення виключення із цього 

загального права, доцільність застосування якої не є обґрунтованою з точки 

зору наявності підстав визначати правопорушення у сфері охорони довкілля 

до латентного характеру правопорушень, що є триваючими у часі, а відтак і 

шкода від їх вчинення може пов’язуватись із значним часовим періодом, що 

вимагає з боку законодавця вжиття заходів із підвищення реалізації 

правозахисних механізмів, зокрема, у частині визначення неможливості 

обмеження у часі строку подання позову до суду, пов’язаного із захистом 

права на безпечне довкілля. 

Виявляється хибним з точки зору встановлення ефективності 

правозастосування домінуючий нормативістський підхід до врегулювання 

спорів у сфері захисту довкілля, сутність якого полягає у необхідності 

доведення причино-наслідкового зв’язку між порушенням встановлених 
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стандартів, лімітів, норм природокористування та шкодою, заподіяною 

життю та здоров’ю людини внаслідок порушення таких норм. Відповідно до 

результатів судової практики відсутність порушень лімітів забруднення чи 

інших нормативів діяльності у сфері природокористування унеможливлює 

застосування механізму відшкодування шкоди життю та здоров’я людини, 

що за своєю сутністю суперечить чинній конституційній нормі щодо 

пріоритетності людини як найвищої соціальної цінності (ст. 3 Конституції 

України). 

Інакше кажучи, досліджувана нами судова практика свідчить, що у 

справах про захист особистого немайнового права на безпечне навколишнє 

природне середовище суди насамперед з’ясовують наявність/відсутність у 

діях відповідача порушень природоохоронного, санітарного, 

протипожежного, містобудівного чи іншого законодавства. Зокрема, такою 

справою є справа № 658/2352/17 [229].  

Предметом адміністративного позову у досліджуваній справі є право 

особи на безпечне довкілля, порушення якого призвело до погіршення стану 

здоров’я позивача, що відбулося внаслідок зміни котельного обладнання 

Каховського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та 

амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, що було здійснено в 

межах встановлених містобудівельних норм та стандартів. Однак таке 

переобладнання котельні на думку позивача заподіювала шкоду стану її 

здоров’я через надзвичайно близьку відстань між її будинком та 

встановленою системи опалення медичного закладу. Каховський 

міськрайонний суд Херсонської області дійшов висновку у справі, що за 

відсутності доказів порушення встановлених містобудівельних норм відсутнє 

необхідним обсяг доказів заподіяння шкоди життю та здоров’я позивача, а 

тому у задоволенні позовних вимог позивача було відмовлено. Зазначене 

рішення суду не було оскаржено, і набуло юридичної сили. Втім виявляється 
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застосування нормативістського підходу до врегулювання спорів з приводу 

порушення права на безпечне довкілля суперечить конституційній нормі про 

пріоритетністю захисту прав та свобод людини та громадянина, а отже має 

бути переглянутий. 

Прийняття та розробка Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» визначило пріоритетність розвитку чинного національного 

законодавства щодо запровадження європейських стандартів забезпечення 

захисту права на сприятливе навколишнє природне середовище [183]. 

Реалізація заходів самозахисту певного особистого немайнового права 

межує із зловживання ними, коли дії суб’єкта спрямовані не на відновлення 

наданих йому компетентностей, а на заподіяння шкоди охоронюваному 

законом об’єкту правовідносин.  

А.О. Матвійчук обґрунтовує доцільність розуміння самозахисту права 

на безпечне довкілля як невід’ємної складової останнього, і доводить 

неможливість зловживання ним [124, с. 64-67]. Вчена наголошує, що 

реалізація права на безпечне довкілля, в тому числі вжиття неюрисдикційних 

заходів його захисту не може бути визначено як зловживання таким правом, 

адже заподіяти шкоди інтересам інших людей, через вжиття заходів із 

забезпечення прагнення дихати чистим повітрям, пити чисту воду, гуляти у 

лісі – є неможливим. Неможливо і говорити про перевищення меж необхідної 

оборони, у разі якщо внаслідок реалізації права на самозахист права на 

безпечне довкілля шляхом проведення громадського мітингу з метою 

припинення шкідливою для довкілля господарської діяльності чи шляхом 

подання публічно-правового позову до адміністративного суду із 

відповідною вимогою безумовно буде заподіяння майнова шкода 

працівникам такого підприємства через його закриття. Однак в цілому шкода 

відвернена буде вищою за своїми об’єктно-суб’єктивними характеристиками, 
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а відтак – такі дії із захисту особистого немайнового права є такими, що 

відповідають чинному законодавству України [124, с. 66-67]. 

Необхідно наголосити, що чинне національне законодавство України 

не містить вичерпного переліку способів реалізації самозахисту особистих 

немайнових прав, в тому числі і права на безпечне довкілля, що означає, що 

допустимим є вжиття будь-яких дій, що не суперечать моральним засадам 

суспільства, не порушують встановлені стандарти діяльності суб’єктів 

правовідносин та заподіює більшої шкоди правам та інтересам інших осіб, 

ніж шкоди, якої було відвернено. Таким чином реалізуються аспекти 

диспозитивного регулювання суспільних правовідносин, наголошуючи на 

необхідності підвищення рівня правової активності населення як складової 

розбудови сучасності демократичної держави.  

Однак відсутність чіткого переліку способів самозахисту права на 

безпечне довкілля не означає їх реалізацію у будь-який спосіб. У сфері 

використання природних ресурсів виділяються окремі види господарської 

діяльності, раптове припинення якої в тому числі, переслідуючи мету захисту 

права на безпечне довкілля, не дозволяється [177]. Зокрема, відповідно до 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» встановлено, що рішення про припинення 

діяльності суб’єкта господарювання має бути прийнято виважено, 

розсудливо, відповідати вимогам здорового глузду [177]. 

Отже, правомірність здійснення способів самозахисту, спрямованого на 

оптимізацію реалізації права на безпечне довкілля, має відповідати 

моральним засадам суспільства, вимогам чинного законодавства та вимогам 

розсудливого прийняття управлінських рішень. 

З врахуванням вище зазначеного, способи самозахисту особистого 

немайнового права, в тому числі і права на безпечне довкілля, можуть бути за 

сферою застосування класифіковано на приватно-правові та публічно-
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правові. До приватно-правових способів захисту права на безпечне довкілля 

відносяться заходи необхідної оборони, припинення дії, що порушує право, 

відновлення становища, що існувало до порушення, відшкодування шкоди, 

звернення до компетентних органів для вжиття невідкладних заходів щодо 

усунення загрози життю, здоров’ю та майну тощо), а також способи, 

самостійно визначені особою.  

До публічно-правових способів захисту права на безпечне довкілля 

відноситься реалізація наданих особі суб’єктивних публічних прав, зокрема, 

збір екологічної інформації і її поширення з метою активізації громадського 

природозахисного руху, проведення громадських мітингів чи інших форм 

публічних зборів, електронні петиції тощо.  

Ю.О. Легеза обґрунтовано відносить до форм участі громадськості у 

здійсненні публічного управління у сфері забезпечення безпеки довкілля 

такі, як подання звернень, сприяння поширенню екологічної освіти, в тому 

числі шляхом відкриття інформаційно-тренінгових центрів по всій Україні, 

проведення науково-дослідної діяльності та науково-дослідних заходів 

(конференцій, круглих столів, семінарів), організації природоохоронних 

акцій, подання електронних петицій. Вченою наголошено, що положення 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» [183] відміняє норми про 

проведення громадської екологічної експертизи.  

До юрисдикційних способів реалізації захисту права людини на 

відноситься звернення до уповноваженого органу публічного управління, до 

системи яких належать судові органи, адміністративні органи та інші 

суб’єкти (зокрема, таким суб’єктом може бути медіатор у публічно-правовій 

чи приватно-правовій справі). Отже, до способів вирішення спорів у сфері 

захисту довкілля належать такі: 1) подання адміністративної скарги на 

рішення суб’єктів владних повноважень до суб’єкта владних повноважень, 

вищого за статусом, ніж суб’єкт публічної адміністрації, який приймав 
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управлінське рішення, – в адміністративному порядку; 2) оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень шляхом подання 

адміністративного позову до адміністративного суду; 3) вирішення публічно-

правових спорів у сфері використання природних ресурсів шляхом медіації. 

З врахуванням особливостей реалізації права на безпечне довкілля, що 

відповідно до чинного законодавства України відноситься до системи 

особистих немайнових прав визначає можливість звернення до суду у 

порядку цивільного судочинства. Однак встановлений публічно-правових 

характер відносин у сфері захисту права на безпечне довкілля робить 

допустимим звернення за його захистом з позовом у порядку 

адміністративного судочинства.  

Триваюча судова реформа спрямована на зменшення процесуального 

навантаження на суддів, що в тому числі передбачає впровадження заходів 

оптимізації здійснення адміністративного оскарження. Варто відзначити, що 

в цілому в ході здійснених наукових досліджень відсутньою є полемічність 

розуміння сутності адміністративного оскарження. Так, І.П. Голосніченко, 

Л.М. Черненко у ході дослідження проблематики адміністративних послуг 

обґрунтували доцільність віднесення процедури адміністративного 

оскарження як гарантії оперативного врегулювання існуючого публічно-

правового спору [47].  

Система органів, уповноважених на розгляд та вирішення публічно-

правових спорів у сфері захисту довкілля, є достатньо розгалуженою і 

відображує негативну правозастосовчу практику природоресурсного 

регулювання відносин. Зокрема, такими органами виконавчої влади, 

уповноваженими на розгляд та вирішення адміністративних спорів у сфері 

захисту права на безпечне довкілля є : Державне агентство лісових ресурсів 

України [157], Державна служба геології та надр України [159], Державна 

служба України з питань геодезії, картографії та земельного кадастру [150], 
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Державне агентство рибного господарства України [158], Державне 

агентство водних ресурсів [156]. Уповноваженими на врегулювання 

адміністративних спорів у сфері захисту довкілля є також окремі юридичні 

особи публічного права, такі як : державне підприємство «Центр Державного 

земельного кадастру України» [168], ДВНП «Держгеонадра» [176], державні 

підприємства лісового та мисливського господарства та ін.). 

Окрему роль у врегулюванні спорів у сфері захисту екологічних прав 

має Міністерство енергетики та захисту довкілля, що було утворено у 2019 

році внаслідок об’єднання Міністерства екології та природних ресурсів 

України [163] та Міністерства енергетики України [164]. Відповідно до пп. 

53 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України визначено, що Міністерство 

енергетики та захисту довкілля здійснює розгляд звернень громадян з питань, 

пов’язаних з його діяльністю, підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери його управління [164]. 

Чинним національним законодавством України визначено перелік 

підстав, що встановлюють виключний характер судового розгляду та 

вирішення окремої категорії спорів. Зокрема, відповідно до ст.ст. 158–159 

Земельного кодексу України встановлено, що суб’єктами розгляду спорів з 

використання, володіння, розпорядження земельними ресурсами є суд, 

органи місцевого самоврядування й центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин, – Державна служба 

картографії, геодезії та земельного кадастру України [67]. Виключно судом 

вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування й 

розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян 

і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, 

міст, районів та областей [67].  

Так само виключно судовий порядок врегулювання спорів у сфері 

використання лісових ресурсів, що виникають з питань володіння, 
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користування і розпоряджання лісами, які перебувають у власності громадян 

і юридичних осіб (ст. 103-105 Лісового кодексу України) [116]. 

Виключної сфери судового розгляду та вирішення спорів у сфері 

використання водних ресурсів не встановлюється чинним законодавством 

України (ст. 109 Водного кодексу України) [37].  

Особливості встановлюються для врегулювання спорів, пов’язаних із 

використанням надр в Україні. Зокрема, відповідно до ст. 64 Кодексу 

України про надра визначено особливості розгляду спорів у сфері 

використання ділянок надр, у тому числі з питань отримання спеціальних 

дозволів на видобування корисних копалин [82]. Розгляд та вирішення спорів 

у сфері надрокористування у адміністративного порядку належить до 

юрисдикції декількох органів публічного управління, а саме: до компетенції  

Державної служби геології та надр України [184],Державна служба України з 

питань праці [160], Державна екологічна інспекція [162], місцеві ради й суд. 

При цьому прямо визначено, що до компетенції місцевих рад належить 

вирішення спорів з питань розробки родовищ корисних копалин місцевого 

значення.  

З врахуванням обґрунтованого авторського підходу до розуміння 

категорії «довкілля», до органів уповноважених врегульовувати правові 

спори з питань забудови населених пунктів, їх благоустрою як складової 

антропогенно-природного довкілля, спори у відповідній сфері відноситься 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України [161] та органи 

місцевого самоврядування. 

Розгляд та вирішення спорів у сфері захисту довкілля у 

адміністративному порядку передбачається відповідно до встановлених 

Законом України «Про звернення громадян» стадій [172]. Стадіями розгляду 

та вирішення звернень громадян є : прийняття скарги та її попереднє 

оцінювання; перевірка об’єктивних обставин справи; прийняття відповідного 
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управлінського рішення, яке має бути обґрунтованим, об’єктивним, 

неупередженим; виконання прийнятого рішення [15, c. 152–155].  

Прийняте рішення по адміністративній скарзі може бути оскаржено у 

судовому порядку чи у субординаційному порядку [50, с. 107].  

Згідно з нормами чинного законодавства, скарга є різновидом звернень 

громадян, полягає в установленні можливості адресування вимог щодо 

усунення неправомірності діяльності нижчого органу на розгляд органу, який 

знаходиться на вищому щаблі системи публічного управління. 

Законодавством установлюється спеціальний строк, протягом якого 

допускається можливим подання скарги, в тому числі у випадку оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів. Таким строком є один місяць «з часу 

ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням» (стаття 16 Закону 

України «Про звернення громадян») [172]. 

Законом України про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України зберігається загальний строк звернення до суду, при 

цьому також допускаються ситуації, за наявності яких строк може бути 

скорочено (стаття 122) [126].  

Варто підкреслити, що адміністративний порядок оскарження як спосіб 

захисту права на безпечне довкілля є характерним для більшості країн 

Європейського Союзу, в окремих із він є імперативним, тобто безумовною 

підставою допуску до суду.  

Адміністративний порядок оскарження будь-якого управлінського 

рішення у Федеративній Республіці Німеччина розглядається як «реальний 

зв’язок уряду з народом» [51]. У Федеративній Республіці Німеччина 

адміністративний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності є 

обов’язковою стадією, яка має передувати стадії звернення до суду за 

захистом порушених прав та інтересів [4, с. 71–72].  
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До переваг активізації впровадження адміністративного порядку 

оскарження рішень з питань захисту права на безпечне довкілля безумовно 

необхідно віднести його оперативність, що у поєднанні із впровадженням 

концепції електронного урядування може мати своїм результатом розбудову 

дійсно партнерських відносин між людиною та публічної влади у режимі 

«діалогового вікна».  

Крім того до переваг адміністративного порядку оскарження 

відноситься його економічність у порівнянні із реформування нормативних 

положень, що суттєво переглянули розмір судових зборів у бік їх збільшення. 

Зокрема, відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» за 

подання позову майнового характеру, зокрема, у частині відшкодування 

шкоди, заподіяної життю та здоров’я внаслідок порушення законодавства у 

сфері безпеки довкілля встановлюється у розмірі «1 відсотка ціни позову, але 

не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не 

більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» [196]. У 

разі подання публічно-правового позову до адміністративного суду 

встановлюється розмір судового збору у розмірі 0,4 від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб [196]. 

Пропозиція запровадження імперативної вимоги щодо 

адміністративного порядку неодноразово обґрунтовувалась у наукових 

розробках вітчизняних вчених. Зокрема, у дисертації Д.О. Власенка 

визначено доцільність унесення відповідних змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України [35, с. 160–161].  

Запровадження адміністративного порядку оскарження управлінських 

рішень Н.Ю. Задиракою розглядалася як прояв раціонального правового 

регулювання суспільних відносин в цілому, і зокрема, у сфері відносин 

щодо використання публічного майна. Це дозволить оперативно 

відновлювати правомірне правове становище суб’єктів і публічного майна з 
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урахуванням публічного інтересу та з позицій необхідності підтримання 

соціального добробуту. Вченою пропонується запровадження 

адміністративного порядку оскарження окремих «найбільш чисельних» за 

кількісними показниками спорів щодо використання та охорони публічного 

майна [64, с. 132]. 

На противагу висловлених пропозицій щодо запровадження 

імперативної вимоги адміністративного оскарження управлінських рішень 

виділяються думки вчених, що визначають таку ідею як ідею, що значно 

обмежує право на доступ до правосуддя як одного із основоположних прав, 

визначених Європейською конвенцією з прав людини (ст. 6) [91].  

Так, вартою уваги є висловлена позиція А.В. Хоменка, який до 

негативних характеристик адміністративного порядку розгляду та 

вирішення публічно-правових спорів у сфері використання природних 

ресурсів, відносить існування значних корупційних ризиків, обумовлених 

недосконалістю субординаційнихвзаємозвязків між органом-порушником 

відповідних процедур та вищим органом, уповноваженим на врегулювання 

такого звернення [252, с. 62-63]. 

Вирішення такої проблеми А.В. Хоменко пропонує шляхом створення 

єдиного органу у сфері використання природних ресурсів, уповноваженого 

на розгляд адміністративних скарг громадян (вченим вбачається, що такі 

функції можуть бути виконані Міністерством екології та природних ресурсів 

України, правонаступником якого стало Міністерство енергетики та захисту 

довкілля України [252, с. 63]. 

Реалізація права людини чи юридичної особи на судовий захист чи 

іншу форму представництва інтересів у порядку адміністративного 

оскарження здійснювалось до 2014 року і органами прокуратури України. Із 

внесенням змін до Закону України  «Про прокуратуру» цей орган державної 

влади, трансформуючись із органу репресій та тотального нагляду (що було 
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характерно для радянських часів), стає унікальною державною 

правозахисною інституцією з різноплановими функціями правозахисного 

спрямування. Сучасна прокуратура України, на думку В.А. Миколенко не 

може бути віднесена до жодної із визначених Конституцією України гілок 

державної влади [130,c. 616]. 

Органам прокуратури у сучасному розумінні є притаманними такі 

унікальні ознаки, що визначають їх сутність та місце у системі публічного 

управління. Отже, ознаками органів публічного управління є: ієрархічність їх 

системи; самостійна незалежність прийняття управлінських рішень; є 

складовою системи «стримувань та противаг»; реалізація покладених на 

органи прокуратури функцій та повноважень здійснюється у відповідних 

формах, методах, процедурах, спеціально визначених чинним національним 

законодавством [28]. 

Корелюється такий науковий підхід із результатами здійснених 

досліджень М.В. Косютою, в ході проведення яких вченим визначено 

приналежність органів прокуратури до державно-владних структур, 

наголошено на високий рівень їх організаційної відокремленості від інших 

державних інституцій, що виявляється не лише в їх унікальній ієрархічній 

структурі, а і докорінній різниці їх функції та повноважень від компетенції 

інших владних суб’єктів [100, c. 18–19].  

В розрізі зазначених питань формування унікального статусу органів 

прокуратури в Україні вартою уваги є позиція С. Гречанюка та 

О. Мартинюка, для сучасних умов розвитку правоохоронної та судової 

систем необхідно зауважити, що в умовах триваючої трансформації системи 

правосуддя органи прокуратури перебувають на перехідному етапі свого 

інституціонального розвитку і потребують остаточного визначення після 

завершення реформи правосуддя. До проблем функціонування органів 

прокуратури України у сучасних умовах вченими виділяються 
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невідповідність конституційного визначення функцій прокуратури їх 

законодавчій деталізації, що задля уникнення правозастосовчих колізій 

вимагає прийняття інструктивних вказівок, здатних вирішити різні аспекти 

реалізації функцій прокуратури [49, c. 58–59]. У здійсненому дисертаційному 

дослідження Б.Г. Васильчуком визначено необхідність визначення органів 

прокуратури України як контрольного органу, що не може бути віднесений 

до жодної гілки влади, і є безумовною складовою системи «стримувань та 

противаг» [33, с. 94]. 

Розвиток системи органів прокуратури безсумнівно залежить від рівня 

правової культури та активності населення країни, історико-культурних 

особливостей розвитку суспільства, структури його політичної та правової 

системи. З врахуванням оголошеного євроінтеграційного вектору розвитку 

української держави органи прокуратури України мають у своїй структурі та 

визначенні обсягу компетенції відповідати встановленим європейським 

стандартам, з врахуванням особливостей національного історико-

культурного розвитку [246, c. 15].  

Відповідно до встановлених європейських стандартів органи 

прокуратури України мають виконувати правозахисну функцію, спрямовану 

на реалізацію забезпечення захисту прав і свобод людини в цілому, і зокрема, 

на безпечне та сприятливе довкілля.  

Однак з врахуванням зміни вектору розвитку України та оголошенням 

чергового етапу реформування органів прокуратури та суду, що відбулося на 

підставі прийняття нової редакції Закону України «Про прокуратуру» № 

1697- VІІ було суттєво переглянуто здійснення представницьких функцій 

таким суб’єктом публічного управління [177]. Функція загального нагляду, 

що дозволяла органам прокуратури представляти інтереси особи у розгляді 

та вирішенні будь-якої справи у судовому чи адміністративному порядку не 

відповідає загальній європейській концепції побудови органів державної 
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влади і є певною мірою застарілою правовою конструкцією, успадкованою з 

радянських часів [79, c. 8]. 

Відповідно до чинної редакції Закону України «Про прокуратуру» 

встановлено механізм реалізації представництва органами прокуратури 

інтересів інших учасників правовідносин шляхом подання позовної заяви 

(заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського 

судочинства», що може бути реалізовано Генеральним прокурором, його 

першим заступником та заступником, керівником регіональних та місцевих 

прокуратур, їх першим заступником та заступниками» (частина 1 статті 24 

Закону України «Про прокуратуру») [189].  

Чинним законодавством України підкреслюється, що право подання 

апеляційної чи касаційної скарги також належить лише прокурору, який брав 

участь у розгляді справи в суді першої інстанції (частина 3 статті 24 Закону 

України «Про прокуратуру») [189]). 

Однак на практиці подання органом прокуратури адміністративного 

позову з метою захисту прав громадськості на безпечне довкілля є причиною 

для відмови у розгляді та вирішенні справи по суті через неналежність 

суб’єктного складу спору. Такою є, зокрема, рішення Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду від 31 жовтня 2019 року у 

справі №826/6673/17 [228], від 20 серпня 2019 року у справі №820/12769/14 

[227] та ін. Органи прокуратури у адміністративних спорах можуть 

виступати представниками інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених Законом України «Про прокуратур» та главою 

12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України (п. 2 ч. 2 ст. 2 

Закону України  «Про прокуратуру») [189]. Зокрема, такими випадками є 

«представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, <…> 

пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями, а також представництво у межах своєї компетенції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8232
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8232
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інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави» (п. 3 ч. 3 cт. 8 Закону України «Про 

прокуратуру»); «представництво в суді інтересів громадянина (громадянина 

України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа 

не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, 

недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, 

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, 

не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист» (ч. 2 ст. 23 

Закону України «Про прокуратуру»); «представництво в суді законних 

інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів 

держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший 

суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні 

повноваження, а також у разі відсутності такого органу» (ч. 3 ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру») [189]. 

Органи прокуратури України фактично позбавили права представляти 

інтереси об’єднань громадян, окрім випадків, де прямо є відсутнім орган 

державної влади, що є уповноваженим здійснювати захист їх інтересів у суді. 

Однак такий підхід виключає можливість реалізації права громадськості  на 

захист у разі бездіяльності уповноваженого на представництво інтересів 

органу державної влади та місцевого самоврядування.  

В таким умовах є необхідним запровадження альтернативних 

механізмів захисту прав людини, громадськості в цілому і зокрема, у сфері 

захисту прав на безпечне та сприятливе довкілля, серед яких пріоритетне 

місце має бути відведено інституту медіації. 

Інститут медіації є достатньо популярним способом врегулювання 

спорів у зарубіжних країнах. Запровадження інституту медіації в Україні є 
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необхідною умовою реформування системи публічного управління і 

досягнення її відповідності вимогам та стандартам країн Європейського 

Союзу. Однак наразі відсутнім є нормативно-правовий акт, який б визначив 

особливості реалізації інституту медіації в Україні. Зокрема, розробленими є 

декілька проектів законодавчих актів «Про медіацію», в одному із яких 

визначено, що таким є «альтернативний (позасудовий) метод вирішення 

спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в 

рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для 

вирішення їх спору» (проект Закону України «Про медіацію» від 17 грудня 

2015 року № 3665) [173]. 

Безсумнівно активізація запровадження інституту медіації здатно 

вирішити проблему оперативного врегулювання спорів, в тому числі у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля, сприятиме розвантаження 

адміністративних судів [101].  

Однак унікальною особливістю застосування медіації необхідно 

визначити, що така процедура може бути ініційована лише органом 

державної влади чи місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, як зазначає Н.В. Боженко [25, с. 6]. Перспективною формою 

медіативного врегулювання публічно-правового спору у сфері захисту права 

на безпечне довкілля має бути визнаний адміністративний договір, який 

здатний «вирішити проблеми розмежування компетенції, дублювання 

повноважень органів місцевого самоврядування та органів державної влади, 

підвищити ефективність взаємодії громадськості й суб’єктів публічної 

адміністрації з питань забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів в Україні» [114, c. 139-143]. Дослідницею підкреслюється, що 

використання конструкції адміністративного договору допомагає вирішити 

проблему забезпечення реалізації публічного інтересу над приватним, який 
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покладено в основу реалізації виключного права власності Українського 

народу. 

Варто відзначити, що позитивним вектором розвитку врегулювання 

публічно-правових спорів у сфері захисту довкілля є запровадження 

принципів електронного судочинства в Україні. В цьому аспекті вартою 

уваги є періодизація становлення інформаційного забезпечення здійснення 

адміністративного судочинства в Україні, що обґрунтовується у дослідженні 

Г.О. Блінової [24, с. 17-20; 23, с. 75-79]. Вченою виділяються три етапи 

періодизації становлення правового регулювання інформаційного 

забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні, зокрема: перший 

етап – прийняття Кодексу адміністративного судочинства України 2005 році, 

де було визначено нормативні вимоги гласності та відкритості 

адміністративного процесу (ст. 12), засади фіксування судового засідання 

технічними засобами (ст. 41), відтворення та роздрукування технічного 

запису судового засідання (ст. 44); види процесуальної інформації та її носії; 

другий етап – проголошення ідеї створення автоматизованої системи 

документообігу у системі судоустрою, що проголошено Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних 

судах» від 5 червня 2009 року № 1475-VI [145] положеннями Наказу 

Державної судової адміністрації України від 03 грудня 2009 року № 129, 

спрямовано на його впровадження [155], яка втратила чинність за рішенням 

Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, що запровадила 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Останній 

триваючий в сучасних умовах є етап, реалізація якого вимагає запровадження 

ідеї та засад здійснення адміністративного судочинства в електронній формі, 

що Г.О. Бліновою справедливо пов’язується із прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
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Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» [145].  

Саме на цьому етапі відбуваються спроби впровадження системи 

електронного судочинства, поступового, «пілотного» переходу до Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що здатна забезпечити 

дистанційний підхід до врегулювання публічно-правових cпорів, в тому 

числі збереження процесуальних документів в електронній формі, 

забезпечення прозорості шляхом запровадження он-лайн трансляцій судових 

засідань тощо [209].  

Отже, триваюча нині судова реформа, спрямована на оновлення судів в 

Україні, вимагає часу, а відтак і пошуку альтернативних способів вирішення 

публічно-правових спорів, визначення підстав і умов їх застосування. Тому 

окрім існуючих юрисдикційних способів (пов’язаних із діяльністю 

спеціально уповноважених суб’єктів публічного управління), виділяються і 

неюрисдикційні способи, не пов’язані з участю cудових органів. 

 

 

Висновки до розділу 1: 

 

 

1. В умовах відсутності єдиного комплексного нормативно-правового 

розуміння здійснено характеристику співвідношень таких категорій, як 

«антропогенне довкілля», «природне довкілля» та «антропогенно-природне 

довкілля», а також інших суміжних юридичних конструкцій.  

Обґрунтовано, що під природним довкіллям необхідно розуміти 

сукупність умов існування природних об’єктів та ресурсів, збереження яких 

здійснено у максимально первісному вигляді. Визначено, що під 

антропогенним довкіллям необхідно розуміти довкілля, що зазнало 
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шкідливого впливу від здійснення господарської діяльності чи інших видів 

шкідливих впливів життєдіяльності людини (зокрема, забруднення довкілля 

внаслідок несанкціонованого розміщення побутових відходів). Підкреслено, 

що антропогенно-природне довкілля є змішаною формою довкілля, що 

поєднує ознаки двох його структурних конструкцій.  

Обґрунтовано доцільність нормативного встановлених стандартів 

захисту права не лише на безпечне довкілля, а і на сприятливе для життя та 

здоров’я людини довкілля. З’ясовано, відповідно до чинного законодавства 

України є поширеним використання як категорії «безпечне довкілля», так і 

«сприятливе довкілля» (зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що 

функціонування системи публічного управління має спрямовуватися на 

оптимізацію здійснення державної охорони «від негативного впливу 

несприятливої екологічної обстановки», що може заподіяти шкоди життю та 

здоров’я людей). Критеріями досягнення сприятливості довкілля відповідно 

до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» є 

забезпечення збереження та охорони «природних територій та об'єктів, що 

мають велику екологічну цінність як унікальні та типові природні 

комплекси» (ч. 1 ст. 60).  

Встановлено поширення застосування категорії «сприятливе» довкілля 

як складової реалізації права на безпечне довкілля (зокрема, відповідно до 

Стокгольмської декларації з навколишнього середовища визначено право 

людини на сприятливі умови життя у навколишньому середовищі, якість 

якого дозволяє вести гідне та процвітаюче життя). 

Наголошено, що з врахуванням визначеної пріоритетного значення 

забезпечення захисту прав людини як найвищої соціальної цінності 

підкреслено необхідність перегляду концептуальних підходів до 
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врегулювання спорів у сфері захисту довкілля передусім як середовища 

життєдіяльності людини.  

Визначено доцільність застосування об’єктивного та суб’єктивного 

розуміння права на безпечне довкілля. Підкреслено, що виникнення спору у 

сфері захисту права на безпечне довкілля є можливим і в умовах відсутності 

факту заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей чи заподіяння шкоди 

природним ресурсам. 

2. Визначено, що право людини на безпечне довкілля відноситься до 

міжгалузевих юридичних конструкцій, реалізація та захист якого 

відбувається в межах норм адміністративного, конституційного та інших 

галузей публічного та приватного права.  

Наголошено на домінуванні природоресурсного підходу до 

регулювання відносин у сфері реалізації права людини на безпечне довкілля, 

що визначається як низькоефективний через його нездатність вирішення 

проблеми комплексного нормативно-правового врегулювання відповідної 

галузі суспільних відносин. 

Обґрунтовано, що публічно-правове регулювання відносин у сфері 

забезпечення сприятливості та безпечності навколишнього середовища 

полягає у встановленні процедури отримання спеціальних дозволів на 

використання природних ресурсів та природних об’єктів, забезпеченні 

благоустрою населених пунктів. Акцентовано, що заходи державного 

примусу визначаються як складова системи гарантій забезпечення захисту 

права на безпечне довкілля.  

Нормами публічного права, в тому числі адміністративного права 

визначаються адміністративні процедури здійснення державної реєстрації 

суб’єктів господарювання у сфері використання природних ресурсів, 

забезпечення ефективності сплати екологічного податку, що має визначати 

компенсацію негативних впливів на навколишнє природне середовище. 



81 

 

Адміністративно-правовий впливу держави на забезпечення безпеки 

навколишнього середовища визначається у вигляді встановлення заборони на 

забруднення довкілля шляхом застосування заходів адміністративної 

відповідальності (в тому числі і адміністративно-господарських санкцій) з 

одного боку, і з іншого у вигляді диспозитивного впливу щодо встановлення 

системи дозволів, норм викидів, лімітів тощо. 

Визначено, що недосконалість системи забезпечення доступу до 

правосуддя у сфері розгляду спорів щодо використання природних ресурсів 

зумовлено необхідністю імплементації законодавства Європейського Союзу, 

що встановлюється Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. До міжнародних актів, імплементація яких передбачається в умовах 

євроінтеграційних процесів, зараховано Директиву 2003/4/ЄC про доступ 

громадськості до екологічної інформації; Директиву 2003/35/ЄС 

Європейського Парламенту й Ради від 26 травня 2003 року про забезпечення 

участі громадськості в розробленні окремих планів і програм, що стосуються 

навколишнього природного середовища; Директиву 85/337/ЄЕС і 96/61/ЄС 

щодо участі громадськості й доступу до правосуддя з питань охорони 

довкілля. 

Наголошено на дуальному характері правового регулювання 

використання природних ресурсів та об’єктів на загальнонаціональному та 

регіональному рівнях, що проявляється у наявності нормативно-правових 

актів центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, як 

інструментів здійснення нормативного впливу на публічно-управлінські та 

приватно-правові відносини. 

Наголошено, що у складній системі взаємозв’язків та взаємовідносин 

життя та здоров’я людини виступає як опосередкований об’єкт правової 

охорони та захисту через фактичний зміст природоохоронних відносин, 

використання природних ресурсів, що полягає у правовому регулюванні 
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взаємодії держави та юридичних осіб (підприємств, установ, організацій 

приватного та публічного права).  

Такий підхід протирічить визначеній державній політиці 

«людиноцентризму» і вимагає запровадження трансформаційних змін у його 

нормативно-правовому реформуванні. 

3. Підставами виникнення адміністративних спорів у сфері захисту 

права людини на безпечне довкілля визначено: заподіяння шкоди 

підприємствами-забруднювачами, тобто порушенням режиму спеціального 

природокористування шляхом перевищення встановлених лімітів викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, псування ґрунтів тощо чи ймовірність такого 

заподіяння; використання природних ресурсів без відповідного дозволу 

(ліцензії); недотримання рекомендаційних висновків контрольно-наглядових 

органів публічного управління у сфері захисту довкілля; порушення вимог 

забезпечення благоустрою населених пунктів та здійснення містобудівної 

діяльності як складових антропогенного довкілля.  

Підкреслено, що існуючі правові спори можуть бути умовно 

класифіковані залежно від інтересу, який його учасниками захищається, на 

приватно-правові та публічно-правові спори.  

До ознак публічно-правових спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля віднесено: 1) наявність публічного інтересу як критерію 

визначення їх належності до предметної юрисдикції адміністративних судів; 

2) спеціальний суб’єктний склад спірних правовідносин, де одним із 

суб’єктом виступає суб’єкт публічної адміністрації або інший 

уповноважений суб’єкт; 3) предмет спору (результат здійснення 

адміністративних процедур у сфері захисту права людини на безпечне 

довкілля). 
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4. Обґрунтовано, що забезпечення реалізації права людини на безпечне 

довкілля пов’язується із впровадженням відповідних механізмів 

юрисдикційного (за участю суб’єктів владних повноважень) та 

неюрисдикційного (здійснення захисту власними допустимим засобами 

впливу на діяльність, що заподіює шкоду охоронюваному праву чи інтересу 

чи вжиття заходів із недопущення настання шкідливих наслідків).  

Додатково виділено змішану форму захисту права людини на безпечне 

довкілля, що у разі недостатності ефективності реалізації юрисдикційного 

впливу допускає застосування неюрисдикційних форм взаємодії із суб’єктом 

відповідних правовідносин. 

Визначено, що реалізація неюрисдикційних форм захисту здійснюється 

шляхом вчинення особою власних дій, без участі уповноважених органів 

публічного управління, зокрема, суду, центральних органів виконавчої влади 

чи органів системи правоохоронних органів. Сутність неюрисдикційних 

форм захисту особистого немайнового права людини на безпечне довкілля 

визначається у вчиненні діяння самостійно, без звернення за захистом до 

відповідного суб’єкта публічного управління, в тому числі до суду у порядку 

спеціального (адміністративного, господарського чи загального позовного 

провадження).  

Встановлено, що видами реалізації неюрисдикційних форм захисту 

права на безпечне довкілля є форми самозахисту та участі громадськості у 

здійсненні публічного управління у досліджуваній сфері. Отже, способи 

самозахисту особистого немайнового права, в тому числі і права на безпечне 

довкілля, можуть бути за суб’єктом застосування класифіковано на особисті 

та спільні. До особистих способів самозахисту права на безпечне довкілля 

віднесено заходи необхідної оборони, припинення дії, що порушує право, 

відновлення становища, що існувало до порушення, відшкодування шкоди, 

звернення до компетентних органів для вжиття невідкладних заходів щодо 
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усунення загрози життю, здоров’ю та майну тощо), а також способи, 

самостійно визначені особою.  

До колективних способів самозахисту права на безпечне довкілля 

віднесено реалізацію наданих особі суб’єктивних публічних прав (наприклад, 

збір екологічної інформації та її поширення з метою активізації громадського 

природозахисного руху, проведення громадських мітингів чи інших форм 

публічних зборів, електронні петиції тощо). 

До юрисдикційних форм реалізації способів захисту права людини на 

відноситься оскарження до уповноваженого органу публічного управління, 

до системи яких належать судові органи, адміністративні органи та інші 

суб’єкти публічного управління. 

Наголошено, що безумовним критерієм правомірності реалізації 

належних способів та форм захисту права на безпечне довкілля є їх  

відповідність встановленим вимогам чинного законодавства, розсудливості 

прийняття управлінських рішень та моральним засадам суспільства.  

Обґрунтовано, що реалізація захисту права людини на безпечне 

довкілля пов’язується із оптимальним впровадженням юрисдикційних та 

неюрисдикційних форм. Визначено, що активізація процесів імплементації 

законодавства країн Європейського Союзу визначило вектор розвитку 

правотворчої діяльності убік активізації розробки та прийняття Закону 

України «Про медіацію» як альтернативного позасудового способу 

врегулювання публічно-правових спорів у сфері захисту довкілля. 

Акцентовано, що оптимізації реалізації права на захист у порядку 

адміністративного судочинства у сфері захисту довкілля сприятиме 

активізація процесів відмови від домінуючого застосування 

нормативістського підходу щодо встановлення взаємозв’язку між шкодою, 

заподіяної життю та здоров’я людини за відсутності факту порушення 

встановлених лімітів забруднення навколишнього природного середовища.  
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Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [264;265]: 

1) Шепель М.А. Способи вирішення адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 2. Т. 2. С. 60–63. 

2) Шепель М.А. Conceptand features of administrative disputesin the 

field of human rights to a safe environment. Visegrad Journalon 

Human Rights. 2019. № 6. Vol. 1. С.257-261. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ 

ЗАХИСТУ ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ У ПОРЯДКУ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

 

2.1 Зарубіжний та міжнародний досвід розгляду спорів у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля  

 

 

Вперше міжнародно-правове закріплення права людини на 

сприятливе довкілля було здійснено під час конференції Організації 

Об’єднаних Націй у 1972 році у Стокгольмі, в наслідок діяльності якої було 

ухвалено Декларацію про навколишнє середовище [54]. Декларація про 

навколишнє середовище є першим міжнародно-правовим документом, де 

зроблено акцент на доцільності  запровадження обов’язку держав, що її 

ратифікували, не лише забезпечувати безпеку довкілля, але і створювати 

умови для його сприятливості. 

Наступним міжнародно-правовим документом, що було присвячений 

встановлені стандартів захисту довкілля, є Декларація по навколишньому 

середовищу і розвитку, прийнята у 1992 році на Конференції ООН у Ріо-де-

Жанейро [55], де зроблено акцент на доцільності створення дієвих механізмів 

доступу до екологічної інформації, доступу до здійснення публічного 

управління у сфері захисту довкілля, доступу до правосуддя у досліджуваній 

галузі. 

Справедливо одним із фундаментальних нормативно-правових актів, 

присвячених захисту довкілля, є Орхуська конвенція ООН – «Конвенція ООН 
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про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» - 1998 року, що 

була ратифікована Верховною Радою Україні 6 липня 1999 року [90].  

Певні особливості захисту права на безпечне довкілля має 

міжамериканська правова система у її порівнянні із західноєвропейською 

моделлю. До таких особливостей варто віднести створення механізмів 

захисту прав корінних народів на довкілля (що підтверджується рішенням 

Міжамериканської комісії з прав людини у  справі «Maya Indigenous 

Communities of the Toledo District v. Belize») [290], договірний порядок 

врегулювання спорів у сфері захисту права на безпечне довкілля. 

Північноамериканське законодавство оперує поняттями «право на здорове 

довкілля», що відноситься до системи економічних, соціальних та 

культурних прав [127, с. 180].  

До стандартів застосування механізмів захисту права людини на 

сприятливе «здорове» довкілля, що є загальновживаними в США, необхідно 

віднести висновок, ухвалений Міжамериканською комісією з прав людини у 

справах «Mary and Carrie Dann v. United States» 2002  р. [289], «Maya 

Indigenous Communities of the Toledo District v. Belize» 2004 р. [290] щодо 

неприйнятності аргументації держав-відповідачів про те, що певні справи 

мають розглядатися виключно в межах природоресурсних відносин без їх 

кореляції із визначенням критеріїв ефективності забезпечення реалізації прав 

на свобод людини, в тому числі права людини на життя та здоров’я.  

Цікавими є підходи, що застосовуються під час врегулювання права 

корінних народів у їх володінні, користуванні чи розпорядженні землею, що 

визначає їх походження. Так, у справах Інуїтів проти США та Атабасків 

проти Канади визначено, для корінних народів відносин права власності на 

землю є не лише товарно-виробничими відносинами, а є і духовно-
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культурними відносинами, заподіяння шкоди яким безпосередньо впливає на 

їх право на честь, гідність та національну ідентифікацію [270]. 

Варто відзначити, що для міжамериканської системи розгляду та 

вирішення адміністративно-правових спорів у сфері захисту довкілля і 

результати практики Європейського суду з прав людини. Зокрема,  

Європейський Суд з прав людини тлумачить положення Декларації по 

навколишньому середовищу і розвитку, прийнята у 1992 році на Конференції 

ООН у Ріо-де-Жанейро [55] як право корінних народів на встановлення 

обов’язку держав на забезпечення їх доступу до природних ресурсів 

місцевості, з якої пов’язується їх походження. Вирішення питання 

користування такими природними ресурсами чи об’єктами має виходити не 

лише з аргументації економічної доцільності, але і здійснення оцінки 

проектів землеустрою у їх взаємозв’язку із реалізації їх права на національну 

ідентифікацію. Крім того, при прийнятті управлінських рішень у сфері 

використання природних об’єктів уряд має здійснювати консультування з 

племінними народами щодо вирішення питання визначення правового титулу 

відповідних земель національної ідентифікації(зокрема, таке тлумачення 

прав корінних народів здійснено у справах Saramaka People v. Suriname 2007 

р., Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador 2012 р.) [279, п. 129, 133–

134, 138; 278, п. 159, 177–211]. 

Необхідно підкреслити, що для міжамериканської системи захисту 

прав і свобод людини в цілому, і зокрема, у сфері охорони довкілля, 

притаманне еволютивне тлумачення положень національних та міжнародних 

нормативних актів. Зокрема, у справі Mayagna (Sumo) Awas Tingni 

Community v. Nicaragua 2001 р. Міжамериканський суд з прав людини попри 

відсутність безпосереднього встановлення механізмів захисту прав 

племінних народів у Американській конвенції щодо права на власність 

визначив, що порушення права власності таких суб’єктів на використання 
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земельних ресурсів, що пов’язується із збереженням традиції племінного 

способу життя є порушення права людини на життя та здоров’я, права 

людини на приватне та особисте життя, а тому захищаються положеннями ст. 

21 Американської конвенції [280]. 

Відповідно до міжнародних стандартів, зокрема, міжамериканських 

стандартів захисту права на безпечне довкілля, встановлюється принцип 

транскордонної юрисдикції, що передбачає можливість застосування заходів 

публічної відповідальності до країни, що межує із територією країни, де 

заподіяно шкоду, якщо шкода виникла внаслідок порушення стандартів 

екологічної безпеки сусідньою державою, в тому числі, в умовах військової 

агресії (окупації) (advisory Opinion OC-23/17 on Environment and Human 

Rightsof 15 November 2017) [271].  

З врахуванням вище зазначених особливостей судового захисту права 

на сприятливе довкілля і права людини на життя та здоров’я як пов’язаного із 

ним необхідно відзначити її унікальність. Унікальність міжамериканської 

системи полягає у функціонування квазісудового органу контролю - 

Міжамериканської комісії з прав людини, що є уповноваженим суб’єктом на 

розгляд такої категорії публічно-правових спорів. При цьому попри 

відсутність вказівки на імперативність правозастосування висновків 

Міжамериканської комісії з прав людини на практиці його положення 

використовуються судовими інстанціями при розгляді та вирішення спорів у 

сфері захисту права на безпечне довкілля. Встановлений Міжамериканською 

комісії з прав людини принцип транскордонної відповідальності за 

заподіяння екологічної шкоди може бути використано Україною у світлі 

необхідності вирішення проблеми компенсації екологічної шкоди, заподіяної 

внаслідок окупації територій Донецької та Луганської областей, що 

корелюється із положеннями Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав 

людини [199]. 



90 

 

Європейська та світова судова практика свідчить про означену 

тенденцію щодо встановлення дієвих механізмів захисту не лише визначених 

чинним законодавством прав, але і такої відносно нової категорії, як 

«легітимні очікування».  

Запровадження у правову систему України категорії «легітимні 

очікування» передусім пов’язується із практикою ЄСПЛ, що із прийняттям 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV 

[143], що визначило механізм реалізацією українською державою покладених 

на неї зобов’язань, що виникають у зв’язку із невиконанням чи неналежним 

забезпеченням реалізації прав і свобод. Принцип необхідності врахування 

легітимних очікувань є похідним від принципу правової визначеності, 

відповідає реалізації інших принципів, таких, як добросовісність, правова 

визначеність, належне урядування, пропорційність, передбачуваність тощо. 

Створення дієвих механізмів реалізації таких європейських та світових 

принципів є гарантією дотримання прав і свобод людини при розгляді та 

вирішенні спорів в Україні. 

Розуміння такої категорії, як «легітимні очікування» є необхідним в 

аспекті здійснення оцінки ефективності діяльності органів публічного 

управління в Україні.  

Реалізація принципу легітимних очікувань в аспекті створення 

сприятливого та безпечного довкілля набуває особливого значення, з 

врахуванням того, що природні ресурси («земля, її надра, атмосферне 

повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території 

України»)та ряд природних об’єктів (об’єкти природо-заповідного фонду, 

територіальне море та ряд інших особливо охоронюваних об’єктів) (ст. 13 

Конституції України [96]; ст. 1 Закону України «Про природно-заповідний 

фонд» [187]) мають характер публічного блага, їх використання має 
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підвищений публічний інтерес, і вимагає створення спеціальних режимів 

забезпечення раціональності природокористування (поєднання економічного 

прибутку і «екологізації» виробництва як складової концепції сталого 

розвитку [203]). 

Особливого значення відтак набуває питання досягнення 

справедливого балансу між приватними та публічними інтересами. Варто 

відзначити, що актуальна проблема задоволення публічного інтересу 

передусім пов’язувалась із його реалізацією  сфері адміністративно-

екологічних правовідносинах. 

Варто відзначити, що вже починаючи з 80-х роках минулого століття, 

виокремлюється стійка тенденція визначення механізмів захисту та реалізації 

публічного інтересу. Так, у Федеративній Республіці Німеччині при 

вирішенні еколого-правових спорів адміністративні суди як аргументацію 

прийняття рішення визначали необхідність задоволення «публічного 

інтересу» як базису природозахисних відносин. При цьому, за словами 

дослідників, німецькі суди й законодавча влада стикалися зі значним 

політичним тиском, щоб здійснювати законні реформи, які дозволили б 

захищати публічні інтереси в екологічній області [282, с. 198]. В межах 

німецького адміністративного права під «публічним інтересом» розуміється 

«природний інтерес особистості», пріоритетність якого для більшості 

суспільства об’єктивізується і відповідним чином легалізувалось [256, с. 100]. 

Тобто в такому сенсі правові норми, спрямовані на реалізацію публічного 

інтересу, водночас сприяють реалізації інтересу окремої особи. Реалізація 

публічного інтересу вимагає встановлення не лише відповідальності 

громадськості, але і органів публічної адміністрації [256, с. 100]. 

Варто відзначити, що в межах німецького адміністративного права 

публічний інтерес відноситься до категорії «генеральної клаузули», тобто 

норми, що застосовується у вигляді загального недиференційованого 
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поняття, що створює можливості для застосування адміністративного 

розсуду при прийнятті управлінських рішень. В такому розумінні 

застосування категорії «публічний інтерес» вимагає наявності високого рівня 

правового культури службових осіб суб’єктів публічного управління, і 

передбачає необхідний рівень розуміння сукупності наявних обставин 

справи, в умовах існування якої є доцільною така категорія [295]. 

Таке розуміння категорії «публічного інтересу» покладено в основу 

законодавства ряду інших зарубіжних країн. Зокрема, відповідно до 

законодавства Республіки Польщі розуміється категорія «публічний інтерес», 

що не вимагає законодавчого визначення переліку її складових, її 

застосування вимагає розуміння існуючих обставин справи. Так, відповідно 

до підходу, запропонованого польським вченим М. Вижиковським, що 

надання категорії «публічний інтерес» категорії «генеральної клаузули», що 

дозволяє застосовувати розсудний характер змісту публічного інтересу, 

водночас зовсім не означає його довільності. Для цього, вважає науковець, 

підлягають нормативному трактуванню якщо й не всі характеристики 

публічного інтересу (що є неможливим), то хоча б його сутність як 

суспільної цінності та визначальні його межі, які не можна порушувати в 

конкретних суспільних та державних умовах [298]. 

Попри наявний підхід допустимості застосування адміністративного 

розсуду при визначенні розуміння «публічного інтересу» у польському 

законодавстві є ряд нормативно-правових актів, де у певних сферах така 

категорія деталізується. Зокрема, такими є закон про просторове планування 

й господарювання; про банківське право; про нагляд за фінансовим ринком 

[286, с. 167]. 

Варто відзначити, що запровадження принципу легітимних очікувань 

(legitimate expectations)пов’язується із розвитком німецької правової системи, 

поступово розповсюджуючись в подальшому на території Англії та інших 



93 

 

країнах Західної Європи [273, с. 584]. Зокрема, відповідно до 

адміністративно-процесуального закону Федеративної Республіки Німеччини 

1976 р. встановлено, що «незаконні адміністративні рішення, якими 

надається майнова вигода, не можуть бути скасовані, оскільки набувач 

покладався на рішення та його очікування, незважаючи на публічний інтерес 

у скасуванні такого рішення, його права підлягають захисту» [273]. Таким 

чином, доцільним є висновок щодо наявності взаємозв’язку між ухваленими 

адміністративними рішеннями та відповідним майновим інтересом учасників 

правовідносин, наявності причинних результатів щодо їх неефективності 

реалізації внаслідок ухвалення таких актів.  У такому разі спостерігається 

взаємозв’язок принципу легітимних очікувань та принципу належного 

урядування (управління). Саме останній принцип є базисом для подолання 

існуючих суперечностей у процесі правозастосування, недопущення 

незаконних і суперечливих рішень.  

Позаяк недотримання принципу легітимних очікувань не означає 

автоматично недотримання прав та свобод людини, хоча при цьому у 

майбутньому у разі, якщо зберігається тенденція до нехтуванням ними, може 

бути причиною для створення загрози їх порушення. Зокрема, цікавим є 

підхід до розуміння категорії «власність» відповідно до західноєвропейської 

та північноамериканської правової доктрини та вітчизняної правової 

доктрини. Зокрема, відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України 

визначено, що майном є «окрема річ, сукупність речей, а також майнові 

права й обов’язки» [253]. Натомість, виходячи із міркувань, що використання 

майна передусім переслідує мету задоволення потреби суб’єкта у його 

збагачення, накопиченні майнових ресурсів відбувається внаслідок 

використання доходів та вигід, споживання робіт, ліцензій на відповідну 

діяльність, франшизи, контрактів, дозволів на використання природних 

ресурсів, державні (публічні) послуги [294, с. 733].Таким чином, відповідно 
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до міркувань Чарльза Рейха відбувається формування категорії «нова 

власність», коли зміст полягає не лише у володінні майновими благами, але і 

відповідними правами. 

Такий підхід корелюється із практикою ЄСПЛ, зокрема, у справі 

«Стретч проти Сполученого Королівства» від 24 червня 2003 р. встановлено, 

що орендар земельної ділянки має право пролонгувати оренду у 

майбутньому [132]. При цьому ЄСПЛ дійшов до висновку, що до категорії 

«майно» належить окрім майнових благ та активів, але і право вимоги 

(«законні сподівання») на отримання права користування певним майном. 

Позивач, керуючись законними сподіваннями на пролонгацію договору 

оренди земельної ділянки (п.п. 34, 35 рішення ЄСПЛ у справі «Стретч проти 

Сполученого Королівства» від 24 червня 2003 р.), оскаржував рішення 

органу місцевого самоврядування щодо відмови у продовженні договору 

оренди земельної ділянки. У справі «Пайн Велі Девелопментс ЛТД та інші 

проти Ірландії» (1991 р.) ЄСПЛ виніс рішення про те, що власністю є навіть 

«законні сподівання» на отримання відповідно до встановленого чинного 

законодавства майна. При цьому під законними сподіваннями ЄСПЛ 

розглядає на підставі закону майна для забезпечення своєї діяльності. 

Законними сподіваннями в цій справі суд визначив надання права позивачеві 

на вчинення певних дій, що не повинні протирічити наданому державою 

дозволу, в тому числі і дозволу на здійснення забудови земельної ділянки 

[66].  

У справі «Остапенко проти України» від 14 червня 2007 р. ЄСПЛ 

обґрунтував необхідність задовольнити законні очікування позивача на 

отримання земельної ділянки сільськогосподарського призначення у 

користування та відповідне підписання договору між органом місцевого 

самоврядування та фізичною особою [214].  
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Досить цікавим в аспекті застосування категорії «легітимних 

очікувань» її розуміння у справі «Зеленчук та Цицюра проти України» (заява 

№ 846/16 та 1075/16 від 22 травня 2018 р.). Так, у зазначеній справі ЄСПЛ 

дійшов до висновку, що легітимні очікування можуть пов’язуватись із 

сподіваннями анонсованого прийняття чи скасування певного нормативно-

правового акту, в тому числі Закону України про зняття мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення. Формування на 

скасування мораторію у позивача виникло на підставі як тексту власне 

законодавчого акту, що містить неодноразові вказівки на реалізацію такого 

положення (п. 15 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 

України [67]).  

Національна судова практика виходить із доцільності розуміння 

категорії «легітимні очікування» з врахуванням створення можливостей до 

реалізації таких принципів правозастосування, як законність, обґрунтованість 

(раціональне сподівання) [236]. 

Отже, принцип легітимних очікувань набуває поступового 

розповсюдження в національній правовій системі, що виявляється у його 

застосуванні у практиці Верховного Суду, попри наявну його негативну 

критику з боку наукової спільноти. Зокрема, О.А. Беляневич у своїх наукових 

працях дійшла до висновку, що широке застосування принципу «легітимних 

очікувань» неминуче призведе до проявів недобросовісної поведінки 

учасників правовідносин [18, c. 44]. Однак попри побоювання вченої 

необхідно зазначити, що забезпечення якісного застосування принципу 

«легітимних очікувань» вимагає його поєднання із принципами 

добросовісності, пропорційності, стабільності правового регулювання, 

передбачуваності, усунення конфлікту інтересів.  

Таким чином, принципи задоволення публічного інтересу та 

врахування легітимних очікувань учасників правовідносин визначають зміст 
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трансформації відносин із захист праву на безпечне довкілля. Застосування 

таких принципів є безумовною складовою забезпечення ефективності 

реалізації вимог із встановлення верховенства права як головного регулятора 

суспільних відносин. Принципи задоволення публічного інтересу та 

врахування легітимних очікувань мають бути визначені як пріоритетні засади 

розбудови ефективної системи захисту довкілля, створення умов для 

сприятливого розвитку людини в умовах необхідності забезпечення 

екологізації процесів виробництва. Принципи задоволення публічного 

інтересу та врахування легітимних очікувань мають застосовуватися із 

поєднанням таких загальновизнаних принципів, як принципи належного 

урядування, пропорційності, добросовісності, стабільності правового 

регулювання, передбачуваності, усунення конфлікту інтересів, принципом 

недопущення суперечливої поведінки тощо. Водночас запровадження 

принципу легітимних очікувань в національну судову систему захисту 

наданих особі прав та свобод вимагає перегляду розуміння предметної 

юрисдикції адміністративних судів України. 

Спори у сфері захисту довкілля можуть мати як 

внутрішньонаціональний, так і міждержавний характер. Міждержавний 

характер спорів у сфері захисту довкілля обумовлений триваючим 

промисловим розвитком країн, і пов’язаним із ним забрудненням 

навколишнього природного середовища. До проблем правового 

врегулювання міжнародних екологічних спорів відноситься відсутність є 

єдиного комплексного законодавства у досліджуваній сфері, єдиного 

узагальненого нормативно-правового процесуального акту. 

Діяльність міжнародних правових інституцій, що є уповноваженими на 

врегулювання міжнародно-правових спорів у сфері захисту довкілля, 

регламентується відповідно до положень Статуту ООН 1945 року (статті 92–

96) [240], Статуту Міжнародного суду ООН 1945 року [241] та положень 
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Регламенту Міжнародного Суду ООН, прийнятого 14 квітня 1972 року [202]. 

Рішення, прийняте Міжнародним Судом ООН є остаточним, не підлягає 

оскарження за умови визнання його юрисдикції на території окремої країни, 

винної у заподіянні екологічної шкоди [38, с. 800]. Міжнародний Суд ООН 

уповноважений врегульовувати міжнародні публічні спори в цілому, і 

зокрема, у сфері захисту довкілля. Прикладом такої справи є рішення 

Міжнародного Суду ООН [22] у спорі «Науру проти Австралії», в ході 

розгляду якого відзначено факт заподіяння екологічної шкоди через 

порушення технологій захисту довкілля, пов’язаного із переробкою 

фосфатів, в наслідок чого відбувалася деградація земель та їх подальша 

нездатність для використання у сільськогосподарській сфері. Такий спір було 

врегульовано на досудовому етапі, що стало можливим через висунення 

ініціативи акумуляції позовного провадження. В наслідок досудових 

перемовин було досягнуто домовленість щодо відшкодування 107 млн 

австралійських. Доларів, що було визначено як достатній розмір виплати, 

здатної відновити стан навколишнього природного середовища відповідно до 

вимог його безпечності та сприятливості. 

Врегулювання спорів, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 

життю та здоров’ю людини, на міждержавному рівні уповноважений 

розглядати Європейський суд з прав людини. Із реалізацією судової реформи 

в України і віднесенням практики Європейського Суду з прав людини до 

джерел національної системи права такі акти із актів рекомендаційного 

характеру набувають ознак імперативності їх застосування. Відповідно до ст. 

13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

[91] визначено, що кожна особа має право бути спрямовано на забезпечення 

права на справедливий та об’єктивний захист. 

Судовому захисту підлягає і право людини на доступ до екологічної 

інформації, що визначено згідно із нормами Орхуської конвенції. Відповідно 
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до положень Орхуської конвенції визначено право кожної людини на 

забезпечення судового захисту права на безпеку довкілля  [90].  

Свідченням недосконалість національного законодавства у сфері 

захисту права на безпечне довкілля підтверджується наявною системою 

доступу до екологічної інформації, низька ефективність якої своїм 

результатом має достатньо високий відсоток позовних заяв, поданих на 

розгляд адміністративних судів як уповноважених органів влади на розгляд 

такої категорії спорів. 

До напрямів удосконалення та підвищення ефективності системи 

забезпечення права на безпечне довкілля вимагає від України впровадження 

заходів, передбачених планом імплементації законодавства Європейського 

Союзу, що відповідає вимогам Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом [248]. До переліку заходів, що вимагаються у 

сучасних умовах вимагає імплементацію положень Директиви 2003/4/ЄC про 

доступ громадськості до екологічної інформації [56]; Директиви 2003/35/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про забезпечення 

участі громадськості в розробленні окремих планів і програм, що стосуються 

навколишнього природного середовища [56].  

Окремо необхідно відзначити необхідність реалізації вимог Директиви 

2010/75/ЄC [57], впровадження якої сприяє оптимізації здійснення 

публічного управління у сфері забезпечення безпеки поводження із 

промисловими викидами, що вимагає застосування комплексних підходів 

запобігання й контроля за рівнем забруднення довкілля, що відбувається 

внаслідок використання природних ресурсів та природних об’єктів у 

процесів господарювання. 

Впровадження європейських та міжнародних стандартів у сфері 

захисту довкілля вимагає перегляду існуючих підходів до здійснення 

публічного управління в цілому, і зокрема, у сфері розгляду та вирішення 
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спорів, в тому числі у порядку адміністративного судочинства. В Україні 

реалізується ідея впровадження системи спеціалізованих судів, зокрема, 

шляхом створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, Вищого 

антикорупційного суду; вже достатньо триваючою є історія функціонування 

системи господарських та адміністративних судів. У світі поряд із 

існуванням таких судів поширеною є практика створення спеціалізованих 

судів, зокрема, системи природоресурсних, чи земельних, чи екологічних 

судів. Така практика є поширеною у системи судоустрою Сполучених Штатів 

Америки, зокрема виділяється Земельний суд штату Гавайї (Hawaii (State) 

Land Court), датою створення якого був ще 1903 рік. Варто відзначити, що 

такий орган поміж функцій судового розгляду земельних та інших 

природоресурсних спорів, є уповноваженим на здійснення державної 

реєстрації спеціальних прав на використання природних об’єктів. Попри 

відносну давну свою історію такий орган і досі доволі ефективно функціонує 

і дозволяє попередити виникнення ймовірних колізійних питань щодо 

застосування критеріїв розмежування предметної та територіальної 

юрисдикції судів у вирішенні земельних спорів [287]. Варто відзначити, що 

ефективність функціонування Земельного суду штату Гавайї забезпечення 

залучення до його кадрової структури поміж судів, що і таких вузьких 

спеціалістів, як коло експертів в земельній сфері, геодезистів, які часто 

залучають до розгляду справи [287].  

У штаті Монтана з 1979 року функціонує спеціалізований судовий 

орган з вирішення спорів у сфері використання водних ресурсів – це Водний 

Суд Монтани (The Montana Water Court). Наявність такого органу зумовлено 

розташуванням значної кількості водних об’єктів на території штату 

(Нижньої річки Міссурі, Верхньої річки Міссурі, Річки Йеллоустоун, Річки 

Кларк Форк), кожен із яких поділяється на водні басейни, всього у штаті їх 

налічується 85. У зв’язку з цим і Водний Суд Монтани складається із 
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зазначених чотирьох підрозділів, у кожному з яких працюють судді та 

персонал, який їм допомагає [292]. До предметної юрисдикції Водного Суду 

штату Монтани віднесено врегулювання конфліктів, пов’язаних із 

необхідністю відшкодування заподіяних водним об’єктам збитків, 

застосування спеціальних форм заборони використання водних ресурсів, 

щодо забруднення, засмічення, неефективного (неекономного), незаконного 

використання води тощо. При цьому такий орган виконує ряд виключно 

адміністративних функцій, зокрема, здійснення адміністративних процедур із 

надання спеціальних прав на використання водоймища, при цьому на 

території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці діє принцип 

«first intime is first in right», що полягає у запровадженні первинності 

здійснення водозабору чи інших форм спеціального використання водного 

об’єкту [298].  

Однак поза зазначену особливість судової системи Сполучених Штатів 

Америки врегулювання спорів у сфері захисту довкілля найчастіше 

відбувається на досудовому етапі їх виникнення, що обумовлено, передусім, 

надзвичайно високою ціною звернення до суду у цій країні, що часто є 

більшою, ніж можливі виплати за публічно-правовими чи приватно-

правовими спорами. 

Однак застосування такого порядку вирішення судових спорів є 

допустимим у випадку встановлення домінування режиму приватної 

власності на природні ресурси. За умови збігу інтересів держави, 

територіальної громади та приватних осіб неможливим є досягнення мирової 

угоди, тому що домінуючим є задоволення публічного інтересу, що, власне, і 

входить до компетенції відповідних судових органів та інших органів 

державної влади й місцевого самоврядування. 

Унікальним є досвід діяльності Екологічного Суду штату Вермонт 

Сполучених Штатів Америки, який утворено в 1989 році відповідно до вимог 



101 

 

Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» 1989 року, 

який набув чинності в 1990 році. Цей орган засновано з метою посилити 

захист навколишнього природного середовища й здоров’я людини, запобігти 

наданню несправедливих економічних переваг особам, які порушують 

природоохоронне законодавство, забезпечити рівні можливості всім 

мешканцям штату щодо захисту своїх екологічних прав (у тому числі 

земельних), сприяти неухильному дотриманню громадянами 

природоохоронного законодавства [291].  

У якості проміжного висновку щодо доцільності впровадження в 

Україні унікального досвіду Сполучених Штатів Америки із створення 

спеціалізованої судової гілки природоресурсних судів необхідно зазначити 

наступне.  

Визначальною особливістю запровадження такого підходу в Україні є 

необхідність створення ефективних допоміжних досудових форм 

врегулювання публічно-правових та приватно-правових конфліктів у сфері 

охорони довкілля. Вартою уваги є досвід Сполучених Штатів Америки, що 

основним критерієм розмежування предметної юрисдикції судів визначає 

ціну позову, що впливає на можливість та доцільність його розгляду та 

вирішення Верховним Судом чи недоречності запровадження такого 

врегулювання справи. До унікальних особливостей правового статусу таких 

спеціалізованих органів у сфері захисту довкілля є надання ним поряд із 

судовою функцією повноважень на здійснення дозвільно-ліцензійних 

адміністративних процедур, що означає фактично їх віднесення до 

«квазісудових» органів державної влади. Ефективність діяльності таких 

суб’єктів публічного управління забезпеченням безперервного доступу до 

консультацій вузькопрофільних спеціалістів (екологів, геодезистів, 

інженерів, картографів тощо), що сприяє забезпеченню принципу 

оперативного врегулювання справи. 
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Варто відзначити, що пріоритетним принципом розгляду та вирішення 

спорів у сфері захисту довкілля у зарубіжних країнах є дотримання принципу 

пропорційності, який М.М. Лученко розглядає не лише як принцип права 

(«загальний принцип права», як «інструмент захисту прав, свобод, законних 

інтересів приватної особи», «принцип матеріального і процесуального 

права», «як цінність всієї правової системи»), а і як основоположну засаду 

врегулювання публічно-правових спорів у поряду адміністративного 

судочинства (принцип адміністративного судочинства), метою реалізації 

якого є забезпечення балансу приватних інтересів особи та публічних 

інтересів задля мінімізації втручання у особисте життя особи задля 

досягнення загального публічного інтересу [120, с. 51-52]. 

Реалізація принципу пропорційності у розгляді та вирішенні спорів у 

сфері захисту довкілля поєднується із сприянням забезпечення ідеї 

обмеження публічної влади, до яких поміж органів державної влади та 

місцевого самоврядування, відносяться і юридичні особи приватного права, 

що наділені владними повноваженнями (зокрема, із надання інформації про 

стан навколишнього природного середовища) [118, с. 120-125;  119, с. 40-43; 

117, с. 92, 239-241]. До таких суб’єктів публічної влади справедливо 

відносяться і транснаціональні корпорації, діяльність яких впливає я на їх 

робітників, так і регіон, де вона функціонує [36, с. 72-96]. 

Отже, досліджувана практика ЄСПЛ щодо вирішення питання надання 

право органу державної влади чи місцевого самоврядування звертатися із 

позовом до іншого суб’єкта, діяльність якого пов’язана із здійсненням 

публічно-управлінських функцій, зводиться до того, що пріоритетним є 

застосування не суб’єктного критерію визначення сутності справи, а її 

змістовної характеристики. 
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2.2 Адміністративні спори у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля: суб’єктний склад 

 

Відповідно до ст. 8 КАС України визначено, що всі учасники розгляду 

справи у порядку адміністративного судочинства є рівними. Відповідно до 

статті 41 КАС України встановлено, що учасниками спору є його сторони та 

треті особи. Нормативно-правові положення ст. 46 КАС України визначають, 

що сторонами публічно-правового спору є позивач та відповідач.  

Особливості реалізації наданих учасникам публічно-правового спору 

визначаються обсягом наданої їх адміністративної процесуальної 

правоздатності (ст. 43 КАС України). Відповідно до положень чинного 

законодавства встановлено, що адміністративною процесуальною 

правоздатністю та дієздатністю наділені учасники публічно-правового спору, 

зокрема громадяни України, іноземці, особи без громадянства, органи 

державної влади, інші  державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові 

особи, підприємства, установи, організації (юридичні особи публічного та 

приватного права).  

З врахуванням зазначеного встановлений перелік осіб має право 

звернутися за захистом свого порушеного права чи інтересу до 

адміністративного суду за винятком наявності сукупності обставин справи, 

що свідчать про необхідність її віднесення до предметної юрисдикції 

загального чи господарського суду. 

Отже, позивачем у адміністративній справі може бути не лише фізична 

особа, а і юридична особа, а також орган державної влади та місцевого 

самоврядування. Надання повного обсягу адміністративної процесуальної 

правоздатності та процесуальної дієздатності є свідченням дотримання 
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принципу рівності учасників таких правовідносин, в тому числі реалізація 

гарантій місцевого самоврядування, що є невід’ємною складовою 

державного та національного суверенітетів. Зокрема, відповідно до ч. ч. 1, 3 

ст. 140 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

встановлюється, що наділення територіальної громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України 

здійснюється через відповідний владних суб’єктів – органи місцевого 

самоврядування, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи [172]. 

Однак з врахуванням конституційного положення про поділ державної 

влади на три гілки – законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції 

України). Правову природу органів місцевого самоврядування відображено у 

Рішенні Конституційного Суду України №6-рп/2002 від 26 березня 2002 року 

визначив політико-правову природу органів місцевого самоврядування, що 

не є органами державної влади, а визнаються представницькими органами, 

діяльність яких спрямовується на реалізації права територіальної громади 

самостійно вирішувати питання місцевого значення, тобто такі, які пов'язані 

передусім з життєдіяльністю територіальних громад [206]. Реалізація 

представницьких функцій здійснюється сільськими, селищними, міськими 

радами та їх виконавчими органами [207]. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначено право органу місцевого самоврядування звернутися до суду (ст. 4), 

що здійснюється як з метою здійснення наданих повноважень, так і з метою 

представництва інтересів територіальної громади (ч. 1 ст. 38) [172] . 

Органи місцевого самоврядування можуть бути ініціаторами 

провадження у адміністративній справі щодо визнання незаконним актів 

інших органів місцевого самоврядування, органів державної влади, що 

порушують інтереси територіальної громади (п. 15 ч. 4 ст. 42; п. 30 ч. 1 ст. 

43; п. 16 ч. 6 ст. 55; ч. 4 ст. 71). При цьому необхідно зазначити, що права та 
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інтереси територіальної громади безпосередньо законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» не визначено[172]. 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» визначено власні та делеговані повноваження органів місцевого 

самоврядування. Зокрема, у сфері захисту права на безпечне довкілля 

визначено такі повноваження органів місцевого самоврядування, як : 

«підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення 

ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними 

ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших 

потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; 

визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності 

за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за 

користування комунальними та санітарними мережами відповідних 

населених пунктів;підготовка і подання на затвердження ради проектів 

місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і 

регіональних програм охорони довкілля;підготовка і внесення на розгляд 

ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що 

підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних 

державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають 

екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, 

історії або культури, які охороняються законом, підготовка і внесення на 

розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях 

масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону 

тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів 

тваринного світу; справляння плати за землю», - що належить до власних 

повноважень; та до делегованих повноважень належить здійснення контролю 
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за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, 

використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного 

та місцевого значення, відтворенням лісів;координація діяльності місцевих 

органів земельних ресурсів;погодження клопотань про надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного 

значення;вирішення земельних спорів у порядку, встановленому 

законом;вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 

установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 

організацій, а також населення;визначення території для розміщення відходів 

відповідно до законодавства;здійснення контролю за діяльністю суб'єктів 

підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;підготовка 

висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку 

земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування;організація і здійснення землеустрою, погодження 

проектів землеустрою;здійснення контролю за впровадженням заходів, 

передбачених документацією із землеустрою; створення та забезпечення 

функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-

аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до 

екологічної інформації; здійснення контролю за додержанням юридичними 

та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та 

виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні 

правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних 

органів у разі порушення законодавства про відходи; надання відомостей з 

Державного земельного кадастру відповідно до закону» [172]. 

При цьому законодавець, надаючи органам місцевого самоврядування 

повноваження щодо здійснення контролю у сфері використання природних 
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ресурсів, в тому числі і загальнодержавного значення, не встановлює форми 

їх реалізації. Так, серед форм здійснення контрольної функції у сфері захисту 

довкілля очевидним є необхідність встановлення обов’язку органів місцевого 

самоврядування представляти інтереси територіальної громади у суді.  

В цілому погоджуючись із наведеною Я.О. Берназюком аналітичною 

характеристикою ролі адміністративного суду як гаранта захисту прав та 

інтересів територіальної громади, порушення яких може відбутись внаслідок 

дій чи бездіяльності місцевого або центрального органу державної влади, що 

ухиляється від виконання своїх обов’язків шляхом недофінансування 

всупереч вимог актів законодавства потреб відповідної територіальної 

громади, позбавлення матеріальних ресурсів, зменшення площі населеного 

пункту або іншим чином перешкоджає реалізації прав місцевого 

самоврядування, однак невирішеним є питання, який суб’єкт має право 

ініціювати розгляд та вирішення такого спору [19]. І тут необхідно 

звернутися до норм чинного КАС України, де визначено, що позивачем є 

особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до 

адміністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання 

повноважень якого подано позов до адміністративного суду (п. 10 ч. 1 ст. 4) 

[81].  

І далі у ч. 2 ст. 46 КАС України деталізує цю категорію. Так, 

законодавцем наголошено, що позивачем у справі може бути «громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень», однак не може 

бути «територіальна громада». В такому разу є незрозумілим яким чином 

можливим є механізм реалізації права на судовий захист інтересу 

територіальної громади в цілому, і зокрема, у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, що в тому числі може бути порушено в наслідок 
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неправомірних дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування як її 

представників.  

Отже, ефективність реалізації представницької функції захисту 

екологічних прав та інтересів територіальної громади (тобто захисту 

публічного інтересу територіальної громади у природоохоронних 

відносинах) передусім залежить від запровадження механізмів 

відповідальності органів місцевого самоврядування. Реалізація такої 

пропозиції пов’язується із необхідністю  окрім законодавчого встановлення 

механізмів відповідальності органів місцевого самоврядування у разі 

заподіяння шкоди не лише правам та інтересам фізичних чи юридичних осіб 

чи створення загрози її заподіяння, а і правам та інтересам територіальної 

громади. Зокрема, необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 77 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», і викласти її у наступній редакції: 

«Шкода, заподіяна правам та інтересам юридичним, фізичним особам 

чи територіальної громади, а також створення заподіяння шкоди, що 

відбувається в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності 

органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів 

місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх 

власних коштів у порядку, встановленому законом» (курс. –авт.). 

З врахуванням зазначеного постає очевидне питання про можливість 

подання одним суб’єктом владних повноважень проти іншого суб’єкта 

владних повноважень. Виходячи із судової практики Великої Палати 

Верховного Суду та Касаційного адміністративного суду відносно 

встановлення права органу місцевого самоврядування на звернення до 

адміністративного суду з позовом до іншого органу місцевого 

самоврядування або органу державної влади, іншого суб’єкта публічно-

владних повноважень застосовується така правова позиція.  
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Передусім, Верховним Судом обґрунтовано, що органи місцевого 

самоврядування є представницьким органом територіальної громади і мають 

діяти в її інтересах; наділені правом звернення до адміністративного суду з 

позовом до органу державної влади (зокрема, таким прикладом є рішення 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 16 травня 

2018 року у справі № 806/1592/16, де відповідачем був Кабінет Міністрів 

України, і предметом позовних вимог міської ради було виділення із 

державного бюджету місцевим бюджетам субвенції, що повинна була бути 

перерозподілена на компенсацію пільг за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян) [215];  право звернення до адміністративного суду з позовом  до 

іншого органу місцевого самоврядування у некомпетенційних спорах. 

Наведена правова позиція  висловлена у постановах Великої Палати 

Верховного Суду від 05 грудня 2018 року у справі № 804/3091/18 [218], від 6 

червня 2018 року у справі № 811/289/16 [216], від 17 жовтня 2018 року у 

справі № 822/1544/16 [217], постановах Верховного Суду від 16 травня 2018 

року у справі № 806/1592/16 [215], від 11 червня 2019 року у справі № 

820/2639/18 [222], від 26 вересня 2019 року у справі № 804/2272/17 [223], від 

05 грудня 2019 року у справі № 400/2509/18 [224], від 17 грудня 2019 року у 

справі № 816/844/18 [225] та інших. 

Практика ЄСПЛ щодо вирішення питання надання право органу 

державної влади чи місцевого самоврядування звертатися із позовом до 

іншого суб’єкта, діяльність якого пов’язана із здійсненням публічно-

управлінських функцій, зводиться до того, що пріоритетним є застосування 

не суб’єктного критерію визначення сутності справи, а її змістовної 

характеристики. Суд має встановити не лише суб’єктний склад публічно-

правового спору, а передусім враховувати :фактичні матеріальні та 

процесуальні обставини існуючого спору, не застосовуючи формальний 

підхід до визначення його сутності (рішення ЄСПЛ у справі «Boulois v. 
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Luxembourg» від 12 квітня 2012 року [276]); наявність чи відсутність 

об’єктивних підстав для виникнення спору  (рішення ЄСПЛ у справі 

«Sporrongand Lönnroth v. Sweden» від 23 вересня 1982 року [296]); 

приналежність спірного права до оскаржуваної процедури його реалізації 

(рішення ЄСПЛ у справі «Benthem v. The Netherlands» від 26 липня 2015 року 

[275]). 

Реалізація функції судового нагляду має спрямовуватися передусім на 

забезпечення законності реалізації адміністративних процедур, що 

визначають зміст судового захисту прав, свобод та інтересів особи від 

порушень з боку держави, що найкращим чином забезпечує гарантії 

незалежності, безсторонності та належної правової процедури [19]. 

Як зазначено у рішенні ЄСПЛ від 6 вересня 1978 року «Klassand others 

v. Germany» верховенство права передбачає, що втручання виконавчої влади 

в права людини повинно піддаватися ефективному контролю, реалізація 

якого є найбільш ефективною саме судовою владою; саме судовий контроль 

здатен забезпечити найкращі гарантії реалізації принципів незалежності, 

неупередженості прийняття управлінських рішень та дотримання 

встановлених чинним законодавством вимог до здійснення адміністративних 

процедур [285] (п. 55 та 56). 

Отже, вище зазначене дозволяє зробити висновок, що орган місцевого 

самоврядування виступаючи у адміністративно-правовому спорі у якості 

відповідача чи позивача передусім має переслідувати мету захисту прав та 

інтересів територіальної громади, і недотримання такої функціональної 

спрямованості її діяльності є підставою для застосування до посадових осіб 

відповідного владного суб’єктів заходів юридичної відповідальності 

(зокрема, заходів дисциплінарного впливу). Саме з врахуванням зазначеного 

висновку при визначенні питання прийнятності позовної заяви суд має 

враховувати наявність чи відсутність обґрунтування необхідності захисту 
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інтересів територіальної громади, що визначає права органу місцевого 

самоврядування на звернення до адміністративного суду. 

Іншим суб’єктом владних повноважень з особливим спеціальним 

правовим статусом у адміністративному спорі є прокурор. Прокурор у 

адміністративній справі може бути не лише представником, а і позивачем в 

«інтересах держави». Прокурор має представляти «інтереси держави» у спорі 

за умови відсутності спеціально уповноваженого органу публічної влади, до 

компетенції якого належить врегулювання відповідних відносин. Також 

набуття статусу позивача у адміністративній справі у прокурора відбувається 

в умовах відсутності у органа публічного управління права звернення до суду 

із відповідною заявою.  

При цьому необхідно зазначити, що існуюча конструкція 

процесуального статусу «позивача у адміністративній справі» не дозволяють 

прокурору повною мірою реалізувати надані йому повноваження захисту 

«інтересів держави», тим більше прокурор внаслідок реформування чинного 

законодавства України (що відбулося через прийняття Закон України від 19 

вересня 2019 року № 113-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» 

[146]) не наділений повноваженнями представляти інтереси територіальної 

громади, особисті інтереси окремих громадян чи їх груп, що пояснюється 

тим, що позивач чи відповідач у спорі має обстоювати свої «власні» інтереси 

(п. 8 ч. 1 ст. 4 КАС України [81]). 

Реалізація наданих учасникам розгляду адміністративної справи 

процесуальних прав допускається за участю їх представників, а також 

шляхом представництва інтересів в суді прокурором.  

Впродовж останніх років відбувається реформування системи органів 

прокуратури як складової механізму здійснення публічного управління. 

Попри анонсовану концептуальну ідею трансформації органів прокуратури із 
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«суб’єкта загального нагляду» у правозахисний орган, її реалізація навряд чи 

може бути оцінена як високоефективна, що обумовлено відсутністю як 

ґрунтовних науково-теоретичних досліджень особливостей їх 

адміністративно-правового статусу, так і відсутністю розробленої урядової 

концепції їх реформування.  

Варто відзначити, що в різні часи проблемам реалізації 

адміністративно-правового статусу органів прокуратури в різні часи 

присвячено праці В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, В.М. Бевзенко, 

Ю.П. Битяк, М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, С.В. Ківалов, 

Л.П. Коваленко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, Р.М. Мельник, С.Г. Стеценко та інші вчені. 

Варто виділити окремі монографічні дослідження, присвячені встановленню 

статусу органів прокуратури, зокрема, дисертація І.М. Білодіда 

«Адміністративно-правовий статус органів прокуратури в умовах 

реформування правоохоронної системи України» (2016 р.) [21], М.Ю. Івчука 

«Адміністративно-правовий статус органів прокуратури України» (2011 р.) 

[75], О.В. Шемякіна «Прокурор в адміністративно-юрисдикційних 

провадженнях: питання теорії та практики» (2012 р.) [255] та інших авторів. 

Однак наведені дослідження відбулися до проведення сучасної реформи 

органів прокуратури, що обумовлює актуальність даної роботи. 

Питання представництва у адміністративному судочинстві зазнало 

значних змін впродовж останніх років. Зокрема, з прийняттям Закону 

України від 02.06.2016 р. № 1401-III «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» визначено, що виключно прокурорами або 

адвокатами має здійснюватися представництво інтересів учасників публічно-

правового спору у Верховному Суді та судах касаційної інстанції 

здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 

2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року [148]. Норми Закону 
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України від 02.06.2016 р. № 1401-III «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» передбачають встановлення здійснення 

представництва прокурорами або адвокатами інтересів учасників, починаючи 

із 1 січня 2020 року. 

Відповідно до ч. 4 ст. 53 КАС України прокурор зобов’язаний 

обґрунтувати в позовній чи іншій заяві, скарзі визначені законом підстави 

для свого звернення до суду. Прокурору необхідно у адміністративному 

судочинстві обґрунтувати наявні обставини, що підтверджують необхідність 

його участі у справі, що полягають у визначенні безумовних обставин 

неможливості реалізації прав інших органів публічного управління як 

представників приватних та суспільних інтересів (ч. 4 ст. 23 Закону України 

від 14.10.2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру») [189], що є безумовним 

імперативом реформування такого органу державної влади із органу 

загального нагляду у орган правозахисний. 

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» 

встановлено, що до обов’язків прокуратури належить представництво 

інтересів держави в разі порушення або загрози порушення інтересів 

держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший 

суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні 

повноваження, а також у разі відсутності такого органу [189]. При цьому 

застосовується суб’єктивний критерій «неналежності» виконання функцій 

держави, належить до переліку оціночних категорій, і його застосування 

може привести до неоднакового її тлумачення й допущення помилок у 

правозастосуванні. Позаяк за своєю сутністю зазначені положення чинного 

законодавства України свідчать про функцію додаткового (субсидіарного) 

захисту інтересів держави в суді, реалізація якої покладено на прокуратуру.  
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Перелік обставин, виникнення яких свідчить про їх прояв як «інтересів 

держави» чинним законодавством України не встановлено.  

Проблема встановлення сутності категорії «інтересів держави» як 

підстави обґрунтування реалізації представницьких функцій прокуратури у 

адміністративно-правовому спорі щодо захисту безпеки довкілля є 

актуальною для потреб практики та теорії юридичної науки. Інтереси 

держави виникають в різних сферах суспільного життя, в тому числі і у сфері 

захисту довкілля. Діяльність органів прокуратури є доволі активною у сфері 

захисту довкілля, природоресурсних відносин, відносин благоустрою 

населених пунктів як складової антропогенного довкілля.  

Обґрунтування необхідності участі органів прокуратури у 

адміністративному спорів для захисту інтересів держави має бути 

підтверджено документарно наявністю фактів, що свідчать чи про 

відсутність у даній сфері публічного управління спеціально уповноваженого 

суб’єкта представництва інтересів держави чи фактів, які свідчать про 

бездіяльність такого органу чи неналежність виконання ним покладених на 

нього функціональних обов’язків. Зазначене положення спеціально 

передбачено  ч. 4 ст. 54 КАС України. Варто акцентувати увагу, що такий 

орган не позбавляється обов’язку виконання функції захисту інтересів 

держави у разі припинення участі у відповідному адміністративно-правовому 

спорі органів прокуратури як позивача чи відповідача ( ч. 2 ст. 54 КАС 

України). Відповідно до ч. 5 ст. 54 КАС України прокурор наділений 

правами ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, їх 

копіюванням та використанням.  

Однак при цьому прокурор у адміністративній справі може 

представляти лише інтереси держави, не будучи представником інших 

публічних інтересів, зокрема, прав та інтересів територіальної громади, прав 

та інтересів окремих громадян, лише за умови обґрунтування наявності двох 
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факторів – по-перше, бездіяльності уповноваженого на захист відповідних 

публічних інтересів органу державної влади чи місцевого самоврядування чи 

відсутність такого органу взагалі; по-друге наявність виключних інтересів 

держави, дотримання яких належить до пріоритетності функціонування 

системи публічного управління [222]. Захист довкілля з врахуванням 

положень Конституції України [96], де визначено, що людини є найвищою 

соціальною цінністю, і право на безпечне довкілля належить до категорії 

прав, що забезпечують фізичне буття людини (ст. 50 Конституції України 

[96], ст. 293 Цивільного кодексу України [253]), варто віднести до інтересів 

держави й інтерес (потребу, ціль) у створенні умов формування сприятливого 

навколишнього природного та антропогенного довкілля. Однак для 

звернення до суду наявність необхідності захисту права людини на безпечне 

довкілля є недостатнім для звернення до суду, що підтверджується 

результатами судової практики. Зокрема, у справі 640/428/19 окружний 

адміністративний суд міста Києва відмовив у розгляді позову Білоцерківської 

місцевої прокуратури до Управління охорони, використання і відтворення 

водних біоресурсів та регулювання рибальства в Київській області, 

Державного агентства рибного господарства України про визнання 

протиправними та скасування погоджень діяльності Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Рибне господарство «Тібр». Аргументація такого рішення 

окружного адміністративного суду міста Києва виходила із того, що 

«захищати інтереси держави повинні, насамперед, відповідні суб`єкти 

владних повноважень, а не прокурор». Суд зазначив, що у механізмі захисту 

інтересів держави здійснює прокурор субсидіарну (додаткову) роль, яка 

активізується у разі необхідності заміни прокурором в судовому провадженні 

відповідного суб`єкта владних повноважень, у разі невиконанням останнім 

наданих повноважень чи неналежного виконання [239]. У кожному такому 

випадку прокурор повинен навести (а суд перевірити) причини, які 
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перешкоджають захисту інтересів держави належним суб`єктом, і які є 

підставами для звернення прокурора до суду. Така рішення  окружного 

адміністративного суду міста Києва ґрунтується на правовій позиції 

Верховного Суду у справі №822/1169/17в ухвалі від 19.07.2018 р.) [238]. 

Існуюча судова практика розгляду та вирішення спорів у сфері захисту 

довкілля стала підґрунтям для формування ідеї запровадження у правову 

систему «право прокуратура на виключне представництво інтересів держави 

в суді», що висловлена була М. Руденком. Так, вчений, висловлюючи 

міркування щодо необхідності запровадження категорії «право прокурора на 

виключне представництво інтересів держави в суді», вимагає поєднання 

структурних процесуальних елементів, як : а) встановлення підстав реалізації 

права прокурора на виключне представництво інтересів держави у суді 

адміністративної юрисдикції; б) передбачення процедури реалізації 

прокурором права на виключне представництво інтересів держави в межах 

відповідних судового розгляду та вирішення публічно-правового спору; в) 

гарантування реалізації наданого прокурору права на виключне 

представництво інтересів держави відповідно до визначених законом 

процедур судочинства [211]. 

По суті прокурор не може бути учасником спірних матеріально-

правових відносин, що виникають між сторонами і становлять предмет 

відповідного судового розгляду, адже фактично він не представляє у спорі 

свої власні інтереси чи порушені права. Крім того, у разі позитивного 

рішення на користь суб’єкта, чиї інтереси представляються прокуратурою у 

спорі, власне інтереси прокуратури безпосередньо не задовольняються. 

Також варто підкреслити, що внесені зміни до Конституції України Законом 

України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII фактично позбавили органи 

прокуратури повноважень представляти інтереси людини, територіальної 

громади, суспільства в цілому у адміністративному суді [148].  
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При цьому у разі відсутності у фізичної особи, по-перше, майнової 

можливості ініціювати провадження у публічно-правовому спорі  у порядку 

адміністративного судочинства (мова йде, про необхідність сплати судового 

збору та інших обов’язкових платежів), по-друге, професійної підготовки та 

рівня освіти чи інших необхідних експертних знань для подання відповідної 

позовної заяви та її обґрунтування, що є часто необхідним у разі 

бездіяльності органу державної влади чи місцевого самоврядування, 

фактично не існує альтернативи такому суб’єкту, здатному забезпечити 

захист порушеного публічного чи приватного права чи інтересу.  

Вбачається, що вирішення такої проблеми є можливим шляхом 

створення окрім інституту приватної адвокатури в Україні інститут 

адвокатури, що має бути віднесено до категорії «державної служби», 

фінансування діяльності якої має бути забезпечено за рахунок державного та 

місцевих бюджетів. Саме такий інститут, діяльність якого фактично б 

забезпечувалась за кошти платників податків було реальним засобом 

представництва соціально незахищених верств населення в умовах сучасних 

реалій. 

 

 

2.3. Предметна підсудність адміністративних спорів у сфері захисту 

права людини на безпечне довкілля 

 

 

Запровадження в Україні  у 2005 році адміністративного судочинства 

як форми врегулювання правових спорів поміж позитивних результатів, мало 

і певні негативні наслідки, що і досі залишаються не врегульованими. До 

прийняття КАС України публічно-правові спори відносились до предметної 



118 

 

юрисдикції господарських судів та судів загальної юрисдикції, практика яких 

була відносно сталою. 

Відтак проблема визначення критеріїв розмежування предметної та 

територіальної юрисдикції залишається актуальною, і такою, що вимагає 

подальшої активізації наукових розробок з метою удосконалення чинного та 

перспективного національного законодавства України. Варто виділити 

дослідження таких вчених, як І.П. Голосніченко [44, с. 9-13; 47], О.П. 

Недбайло [136], Ю.П. Битяк [6, с. 45-52],  В.І. Ємельянова [63, с. 58-61], І.Б. 

Коліушко [85, с. 78-84], О.Д. Крупчан [104, с. 4-7], В.П.  Юрченко [269, с. 97-

119], М.А. Бояринцева [29, с. 230-255], Т.О. Коломоєць [83, с. 345-355], В.Г. 

Перепелюк [140], Р.С. Мельник [1, с. 123-135] та ін. Особливу увагу 

розмежування предметної юрисдикції судів у врегулюванні публічно-

правових спорів у сфері захисту довкілля було приділено у наукових 

розробках В.М. Бевзенка [16, с. 56-60], Ю.О. Легези, О.О. Сурилової [288, с. 

99-103; 110, с. 67-71], Л.В. Лейби [115, с. 56-63], М.П. Мельника [129, 102-

132], А.В. Хоменка [251, с. 152-157], М.М. Лученко[120, с. 95-98; 122, с. 93-

95] та інших. 

Вартою уваги є висловлена позиція О.М. Пасенюком щодо 

необхідності врегулювання спірних аспектів визначення предметної 

юрисдикції адміністративних та господарських судів, що визначається 

гарантією належної реалізації доступу до правосуддя [139, с.6]. 

Колізійні питання врегулювання предметної юрисдикції 

адміністративних судів полягають у встановленні повноваження останніх 

щодо можливостей реалізації механізмів захисту приватних прав як предмету 

публічно-правового спору [138, с. 38-39]. Особисті немайнові права людини, 

серед яких є і її право на безпечне довкілля можуть бути предметом не лише 

приватно-правових спорів, але і публічно-правових спорів, спорів, 

виникнення яких пов’язуєтеся із здійснення владних управлінських функцій 
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будь-яким суб’єктом публічного управління, включаючи і юридичних осіб 

приватного та публічного права. В цьому аспекті є хибним судження 

В.П. Юрченко щодо необхідності застосування виключно суб’єктного 

критерію як критерію відмежування предметної юрисдикції 

адміністративних, господарських судів та судів загальної юрисдикції [269, 

с. 115]. 

Апологет розвитку системи адміністративної юстиції в Україні, голова 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду професор 

М.І. Смокович наголошує на триваючому характері вирішення проблеми  

визначення підсудності та відмежування адміністративної юрисдикції від 

інших – конституційної, господарської, цивільної, кримінальної та розгляду 

спорів про адміністративні правопорушення [212].  

Отже, в основу встановлення предметної юрисдикції адміністративних 

судів має бути покладено не встановлення суб’єктного складу спору, а 

передусім з’ясування сутності характеру спірних відносин, а саме наявності 

чи відсутності реалізації публічно-управлінської функції.  

При цьому єдності науково-практичних підходів щодо доцільності 

збереження поділу системи права на публічне та приватне в історії розвитку 

юриспруденції, як національної, так і світової ще і досі не вироблено. 

Необхідно зазначити, що виділяються думки окремих представників 

юридичної науки, що визначають на практичній недоцільності відмежування 

приватних та публічних правовідносин, наголошуючи на їх міжгалузевих 

зв’язках. Зокрема, такий підхід свого часу був запропонований 

К.Д. Кавеліним, що обґрунтував штучний характер розмежування приватного 

та публічного права, підкреслюючи міжгалузевий характер правового 

регулювання  суспільних відносин, що має підтверджену правову 

ефективність [78, с. 256-260]. 
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Однак, попри проведену реформу адміністративно-судочинного 

законодавства в Україні, предмет адміністративної юстиції було визначено не 

достатньо чітко, шляхом використання правової конструкції, визначеної у п.1 

ч. 1 ст. 19 КАС України, а саме визначення, що юрисдикція адміністративних 

судів поширюється на «спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом 

владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових 

актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для 

розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового 

провадження» [147]. Крім того ефективності здійснення правотворення в 

Україні перешкоджає хибне уявлення певних політичних сил, що 

намагаються пролобіювати «інтереси» господарської юстиції, передавши до 

їх предметних повноважень розгляд по суті публічно-правових спорів, але 

таких, що виникли за участю суб’єкта господарювання. Такими прикладами є 

проекти Законів України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу 

адміністративного судочинства України та Господарського процесуального 

кодексу України щодо розмежування компетенції адміністративних та 

господарських судів» від 12 вересня 2006 року № 2146; «Про внесення змін 

та доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України  та 

Господарського процесуального кодексу України щодо розмежування 

адміністративної та господарської судової юрисдикції» № 1403 від 30 

вересня 2008 року; «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України» № 

4078 від 18 лютого 2009 року [147]. Зокрема, автори проекту Закону України 

№ 4078 відзначають необхідність вирішення питання розмежування 

підвідомчості справ між господарськими та адміністративними судами 

шляхом встановлення виключного переліку категорій справ, що мають 

відноситься до окремих гілок судової системи. Авторами зазначеного 

законопроекту пропонується поділити правовий спір на дві частини, де 
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першою складовою є встановлення факту недотримання адміністративної 

процедури прийняття управлінського рішення чи акту недійсним акт; і його 

другою складовою є встановлення факту порушення  приватних прав 

суб’єктів господарювання [147]. 

Відсутність правової визначеності у вирішенні питання розмежування 

предметних юрисдикцій судів Україні своїм наслідком має неоднакове 

застосування законодавства та перешкоджає реалізації принципів 

оперативності вирішення справ та досягнення єдності судової практики [7, с. 

3-10]. 

Достатньо цікавим є авторський підхід, обґрунтований 

М.А. Бояринцевою щодо  виключення із пункту 1 частини першої статті 19 

КАС України наступного положення: «крім випадків, коли для розгляду 

таких спорів законом установлено інший порядок судового провадження» 

[29, с. 439]. Іншим напрямом подолання такої правової колізії, як визначає 

В.П. Юрченко має бути здійснення узагальнень судової практики, що здатно 

відобразити динаміку суспільних відносин, а відтак здатне вирішити питання 

оперативного захисту прав і свобод людини в цілому [269, с. 104-108], і 

зокрема, у сфері захисту права на безпечне довкілля. 

Верховним Судом України здійснено акцент на розумінні справи 

адміністративної юрисдикції та виділено, що необхідною та єдиною ознакою 

суб’єкта владних повноважень є здійснення цим суб’єктом владних 

управлінських функцій, при цьому, ці функції повинні здійснюватись 

суб’єктом саме в тих правовідносинах, у яких виник спір. У листі зазначено, 

що закони України можуть передбачати вирішення певних категорій 

публічно-правових спорів у порядку іншого судочинства. 

Вартою уваги  є позиція О.С. Булгакова, якому вдалося обґрунтувати 

авторське визначення категорії «публічно-владні управлінські функції» як 

напрямів діяльності суб’єктів владних повноважень (органів виконавчої 
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влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, у т. ч. 

експертних, медико-соціальних, атестаційних та інших комісій), реалізація 

яких забезпечує надання публічних послуг, задоволення публічного інтересу 

та реалізацію конституційних прав і свобод людини» [31, с. 17, 54-60]. 

Достатньо спірним є підхід, визначений свого часу Вищим 

господарським судом України у узагальненні судового практики з питань 

містобудування. Так, зокрема, у рішенні Вищого господарського суду 

України «Про деякі питання застосування законодавства у сфері 

містобудівної діяльності» від 22 січня 2013 р. визначено, що до юрисдикції 

господарських судів мають бути віднесені справи, пов’язані із оскарженням 

правомірності накладення адміністративно-господарських санкцій на 

суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері містобудування 

[77].  

Органом, уповноваженим застосовувати заходи адміністративно-

господарської відповідальності є Державна архітектурно-будівельна 

інспекція України, що є «центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» [161]. 

Отже, за суб’єктною характеристикою спори, пов’язані із оскарженням 

застосування адміністративно-господарських санкцій органами Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України, відноситься до категорії спорів 

за участю суб’єкта владних повноважень (п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України) [81]. 

Накладення адміністративно-господарських санкцій суб’єктом владних 

повноважень передусім переслідує мету захисту публічних інтересів 

громадськості, зокрема, у частині припинення порушень у сфері охорони 

антропогенно-природного та антропогенного довкілля, що підставою для 
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віднесення такої категорії спорів за участі Державної архітектурно-

будівельної інспекції України до публічно-правових справ. 

Отже, відносини за участю Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України відповідно до цього рішення було віднесено до юрисдикції 

господарських судів попри наявний в цих правовідносинах публічний 

інтерес, що виявляється у забезпеченні інтересів громадськості в цілому, і 

окремої людини зокрема у створенні сприятливого та безпечного довкілля, 

що має розумітися не лише як безпека природного середовища, але і як 

безпека антропогенно-природного та антропогенного середовища, що 

безпосередньо впливає на якість життя людини, яке є пріоритетним об’єктом 

захисту та розвитку сучасної держави. 

Категорія «публічний інтерес» має бути основою для розмежування 

предметних юрисдикцій адміністративних та господарських судів.  

Зокрема, хибним є висновок Київського апеляційного суду у складі 

колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ у справі 

№373/239/18 щодо встановлення характеру спору як підстави його 

віднесення до юрисдикції судів загальної юрисдикції. Сутністю спору було 

оскарження ОСОБОЮ_1 дій та бездіяльності Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Українська будівельно-технічна експертиза» та 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопромислова група 

«Югенергопромтранс», пов`язані з виконанням експертного звіту від 

02.08.2016 №7-099-16-ЕП/КО щодо розгляду проектної документації 

«Будівництво електростанції на біомасі встановленою потужністю 5000 кВТ 

в м. Переяслав-Хмельницькому Київської області» [230]. Рішення суду 

базувалось на тому, що експертний звіт, що був предметом оскарження, був 

підготовлений юридичною особою приватного права, що виключає 

можливість її віднесення до категорії осіб, що здійснюють публічно-владні 

управлінські функції, а тому такий спір хибно судом першої інстанції було 
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віднесено до публічно-правових. Натомість експертний висновок 

безпосередньо стосувався реалізації  права людини на безпечне довкілля, 

адже стосувався розміщення на відповідній території побутових відходів, що 

відповідно до оцінки впливів на довкілля може з великим ступенем 

ймовірності спричинити негативні наслідки такої діяльності. Саме тому 

попри прийняття такого експертного висновку юридичною особою 

приватного права, такий висновок стосувався питання забезпечення права на 

безпечне довкілля не лише окремої людини, а і громадськості регіону, а 

відтак має бути визнаний як публічно-правовий. 

Варто наголосити, що заподіяння шкоди довкіллю необхідно 

відмежувати від недотримання приватних інтересів природокористувачів. 

Зокрема, відмова землекористувачеві у здійсненні забудови земельної 

ділянки, що належить йому на праві приватної власності чи праві оренди, 

якщо при цьому не заподіюється шкода довкіллю і не порушуються вимоги 

здійснення адміністративних процедур у сфері землекористування суб’єктом 

владних повноважень. Наприклад, таким спором буде спір між володільцем 

суперфіціарних прав на земельну ділянку та її власником, навіть в умовах, 

коли власником земельної ділянки буде виступати держава чи територіальна 

громада (ст.ст. 413-417 ЦК України).  

В розрізі зазначених умовиводів варто звернутись до положень 

постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 

р. № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів», де 

обґрунтовано доцільність застосування загальнотеоретичних та законодавчих 

критеріїв до вирішення питання про віднесення норми до публічного права, а 

спору до публічно-правового. Зокрема, за змістом пункту 2 частини першої 

статті 4 КАС України у публічно-правовому спорі, як правило, хоча б однією 

стороною є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня 

посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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управлінські функції на основі законодавства, у тому числі на виконання 

делегованих повноважень, в тому числі і юридична особа приватного права, 

зокрема, такою може бути експертна установа, наділена повноваженнями із 

проведення оцінки впливу на довкілля певною виду господарської діяльності, 

чи іншої діяльності, пов’язаної із використання природних ресурсів та 

природних об’єктів. 

Отже, предметом оскарження у адміністративно-правових позовах щодо 

захисту відносин у сфері безпеки та сприятливості довкілля є наступні 

вимоги: недотримання адміністративних процедур надання спеціальних 

дозволів (ліцензій) на здійснення природокористування; недотримання 

процедури здійснення оцінки впливу на довкілля. 

В якості прикладу публічно-правових позовів, де предметом 

оскарження виступали вимоги щодо забезпечення правомірності здійснення 

адміністративних процедур варто навести судове рішення у справі 

К/800/21890/15 [226]. У зазначеній справі предметом оскарження були 

вимоги дотримання правомірності надання спеціального дозволу ТОВ 

«ІнтекГео» на використання надр з метою геологічного вивчення. 

Досліджуваний спір виник між суб’єктами владних повноважень, де з боку 

позивача спостерігалась множинність суб’єктів (Кабінет Міністрів України 

та Генеральна прокурора України), та відповідачем виступав Державний 

комітет природних ресурсів України. Останній відповідно до позовних вимог 

допустив порушення адміністративної процедури надання спеціального 

дозволу на використання нафтогазових родовищ з метою їх геологічного 

вивчення, що на час видачі спеціального дозволу (1 листопада 2004 року) 

передбачала процедуру проведення аукціону [166].  

Суди першої та апеляційної інстанцій відзначали у своїх рішеннях 

відсутність підстав для визнання недійсним та анулювання спеціального 

дозволу «через неприпустимість позбавлення особи можливості законного 
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володіння майновими правами та непропорційного втручання в право 

мирного володіння майном з посиланням на те, що Державний комітет 

природних ресурсів України був упевнений, що діяв правомірно, а наявність 

порушень з боку органу влади при видачі дозволу не може бути підставою 

для позбавлення отриманого права особи, яка жодних порушень не вчинила» 

[226]. У досліджуваній справі натомість Вищим адміністративним судом 

України як судом касаційної інстанції було винесено інше рішення, навіть за 

відсутності заподіяної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам, 

лише власне факт недотримання процедури надання дозволу на 

використання надр як національного багатства України, є порушенням 

встановленого порядку набуття спеціальних прав на використання об’єкта 

права власності Українського народу (стаття 13 Конституції України), а 

відтак, висунені позовні вимоги задовольнив. При цьому варто відзначити, 

що розгляд та вирішення цієї справи від його початку (з 1 листопада 2004 

року) до винесення Вищим адміністративним судом України остаточного 

рішення у справі (9 березня 2016 року) однозначно є підтвердженням 

надзвичайного затягування процедури судового врегулювання правового 

конфлікту. Крім того з врахуванням такого тривалого часового проміжку  в 

межах розгляду такого спору Вищий адміністративний суд України мав би 

порушити питання про відшкодування шкоди, що була заподіяна внаслідок 

неправомірного використання об’єкта права власності Українського народу – 

відповідної ділянки надр, однак такого не відбулося. 

Іншим, не менш цікавим прикладом судового розгляду та 

врегулювання правового спору у сфері здійснення адміністративних 

процедур з питань захисту довкілля є справа № 804/16102/15 [149]. 

Суб’єктами адміністративно-правового спору у досліджуваній справі були 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамброк» та Державна 

екологічна інспекція у Дніпропетровській області. Предметом позовних 
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вимог розглядалось результати здійсненої Державної екологічної інспекції у 

Дніпропетровській області планової перевірки. В ході судового розгляду 

адміністративної справи було визначено, що, відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII 

[149], яким передбачено обмеження щодо проведення перевірок 

контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних 

осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній 

календарний рік [231] було встановлено, що обсяг річного прибутку за 2014 

рік становив 3 776 345 грн., що є підставою для визнання у судовому порядку 

відсутності у відповідача підстав для проведення планової перевірки ТОВ 

«Керамброк». Зазначені позовні вимоги Дніпропетровським окружним 

адміністративним судом було задоволено.  

Отже, на відміну від оскарження правомірності здійснення дозвільно-

ліцензійних адміністративних процедур предметом оскарження рішень, 

прийнятих під час здійснення адміністративно-деліктного провадження, як 

правило, виступає недотримання вимог реалізації стадій розгляду та 

вирішення справи про адміністративне правопорушення, в тому числі на 

етапі складання протоколу про адміністративне правопорушення за 

відсутності його складу. Наприклад, у справі № 644/1043/17 [234] 

Орджонікідзевським районним судом м. Харкова було застосовано заходи 

адміністративної відповідальності до майстра лісу Дергачівського лісництва 

ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» та помічника лісничого 

Дергачівського лісництва ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», 

при цьому таке застосування було здійснено з порушенням вимоги щодо 

забезпечення повноти встановлення складу адміністративного 

правопорушення. 
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Висновки до розділу 2: 

 

 

1. Визначено, що існуючі міжнародні та зарубіжні стандарти 

врегулювання правових відносин у сфері захисту довкілля базуються на 

запровадженні комплексних підходів природокористування та 

природоохорони, що передбачає запровадження адміністративних процедур 

надання єдиного інтегрованого дозволу замість наявної зараз розгалуженої 

системи дозвільних документів, отримання яких вимагається від суб’єктів 

господарювання, – дозволу на викиди забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спеціальне 

водокористування, на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 

Підкреслено, що вперше міжнародно-правове закріплення права 

людини на сприятливе довкілля було здійснено під час конференції 

Організації Об’єднаних Націй у 1972 році у Стокгольмі, в наслідок діяльності 

якої було ухвалено Декларацію про навколишнє середовище, положеннями 

якої було зроблено акцент на доцільності  запровадження обов’язку держав, 

що її ратифікували, не лише забезпечувати безпеку довкілля, але і 

створювати умови для його сприятливості. 

Встановлено, що міжнародні стандарти забезпечення захисту права 

людини на безпечне довкілля встановлено Декларацією по навколишньому 

середовищу і розвитку 1992 року, де зроблено акцент на доцільності 

створення дієвих механізмів доступу до екологічної інформації, доступу до 

здійснення публічного управління у сфері захисту довкілля, доступу до 

правосуддя у досліджуваній галузі; Орхуською конвенцією ООН 1998 року, 

де деталізовано процедури обігу екологічної інформації, виокремлено 
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підстави її обмеження доступу до неї, визначаються гарантії участі  

громадськості у розгляді та вирішення спорів відповідної категорії. 

Визначено особливості захисту права на безпечне довкілля, що має 

міжамериканська правова система у її порівнянні із західноєвропейською 

моделлю. До таких особливостей віднесено створення механізмів захисту 

прав корінних народів на довкілля (що підтверджується рішенням 

Міжамериканської комісії з прав людини у справі «Maya Indigenous 

Communities of the Toledo District v. Belize»), договірний порядок 

врегулювання спорів у сфері захисту права на безпечне довкілля. 

Встановлено, що до стандартів застосування механізмів захисту права 

людини на сприятливе «здорове» довкілля, що є загальновживаними в 

Сполучених Штатах Америки (наприклад, висновок, ухвалений 

Міжамериканською комісією з прав людини у справах «Mary and Carrie Dann 

v. United States» 2002  р., «Maya Indigenous Communities of the Toledo District 

v. Belize» 2004 р. щодо неприйнятності аргументації держав-відповідачів про 

те, що певні справи мають розглядатися виключно в межах 

природоресурсних відносин без їх кореляції із визначенням критеріїв 

ефективності забезпечення реалізації прав на свобод людини, в тому числі 

права людини на життя та здоров’я).  

Підкреслено, що унікальність міжамериканської системи полягає у 

функціонуванні «квазісудового» органу контролю - Міжамериканської 

комісії з прав людини, що є уповноваженим суб’єктом на розгляд такої 

категорії публічно-правових спорів. Визначено, що встановлений 

Міжамериканською комісії з прав людини принцип транскордонної 

відповідальності за заподіяння екологічної шкоди може бути використано 

Україною у світлі необхідності вирішення проблеми компенсації екологічної 

шкоди, заподіяної внаслідок окупації територій Донецької та Луганської 
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областей, що корелюється із положеннями Протоколу № 16 до Конвенції про 

захист прав людини. 

Акцентовано увагу на необхідності врахування у процесі гармонізації 

національного законодавства до традицій європейської та міждержавної 

судової практики механізмів захисту не лише визначених чинним 

законодавством прав, але і «легітимних очікувань» учасників 

середовищеохоронних правовідносин.  

Підкреслено, що принцип необхідності врахування легітимних 

очікувань є похідним від принципу правової визначеності, відповідає 

реалізації інших принципів, таких, як добросовісність, належне урядування, 

пропорційність, передбачуваність тощо. Легітимні очікування позивача у 

справі можуть пов’язуватись як із діяльністю органів законодавчої влади 

(наприклад, у справі «Зеленчук та Цицюра проти України» (заява № 846/16 

та 1075/16 від 22 травня 2018 р.). легітимні очікування були сподівання 

позивачів щодо законодавчого врегулювання питання зняття мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення), так і з діяльністю 

органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування (зокрема, у справі 

«Остапенко проти України» від 14 червня 2007 р. ЄСПЛ обґрунтовано 

необхідність задоволення законних очікувань позивача на отримання 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення у користування з 

подальшим підписанням договору між органом місцевого самоврядування та 

фізичною особою).  

Наголошено, що запровадження принципу легітимних очікувань в 

національну судову систему захисту наданих особі прав та свобод вимагає 

перегляду розуміння предметної юрисдикції адміністративних судів України.  

2. Обґрунтовано хибність з точки зору встановлення ефективності 

правозастосування домінуючого нормативістського підходу до врегулювання 

спорів у сфері захисту довкілля, сутність якого полягає у необхідності 
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доведення причино-наслідкового зв’язку між порушенням встановлених 

стандартів, лімітів, норм природокористування та шкодою, заподіяною 

життю та здоров’ю людини внаслідок порушення таких норм. На підставі 

здійсненого аналізу судової практики національної системи адміністративних 

судів визначено, що відсутність порушень лімітів забруднення чи інших 

нормативів діяльності у сфері природокористування унеможливлює 

застосування механізму відшкодування шкоди життю та здоров’я людини, 

що за своєю сутністю суперечить чинній конституційній нормі щодо 

пріоритетності захисту прав та інтересів людини як найвищої соціальної 

цінності.  

Відповідно до положень чинного законодавства встановлено, що 

адміністративною процесуальною правоздатністю та дієздатністю наділені 

учасники публічно-правового спору, зокрема громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, органи державної влади, інші  державні органи, 

органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові і службові особи, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи публічного та приватного права).  

Наголошено, що надання повного обсягу адміністративної 

процесуальної правоздатності та процесуальної дієздатності є свідченням 

дотримання принципу рівності учасників таких правовідносин, в тому числі 

реалізація гарантій місцевого самоврядування, що є невід’ємною складовою 

державного та національного суверенітетів. Визначено, що практика ЄСПЛ 

щодо вирішення питання надання право органу державної влади чи 

місцевого самоврядування звертатися із позовом до іншого суб’єкта, 

діяльність якого пов’язана із здійсненням публічно-управлінських функцій, 

зводиться до того, що пріоритетним є застосування не суб’єктного критерію 

визначення сутності справи, а її змістовної характеристики. Наголошено, що 

судом має бути встановлено не лише суб’єктний склад публічно-правового 
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спору, а і фактичні матеріальні та процесуальні обставини існуючого спору, 

що гарантує уникнення застосування формального підходу до визначення 

його сутності (рішення ЄСПЛ у справі «Boulois v. Luxembourg» від 12 квітня 

2012 року); наявність чи відсутність об’єктивних підстав для виникнення 

спору  (рішення ЄСПЛ у справі «Sporrong and Lönnroth v. Sweden» від 23 

вересня 1982 року); приналежність спірного права до оскаржуваної 

процедури його реалізації (рішення ЄСПЛ у справі «Benthem v. The 

Netherlands» від 26 липня 2015 року). 

Визначено особливості органів місцевого самоврядування у розгляді та 

вирішенні спорів у сфері захисту права на безпечне довкілля, при цьому 

наголошено, що такий суб’єкт, виступаючи у адміністративно-правовому 

спорі у якості відповідача чи позивача передусім має переслідувати мету 

захисту прав та інтересів територіальної громади, і недотримання такої 

функціональної спрямованості її діяльності є підставою для застосування до 

посадових осіб відповідного владного суб’єктів заходів юридичної 

відповідальності (зокрема, заходів дисциплінарного впливу).  

Саме з врахуванням зазначеного висновку при визначенні питання 

прийнятності позовної заяви суд має враховувати наявність чи відсутність 

обґрунтування необхідності захисту інтересів територіальної громади, що 

визначає права органу місцевого самоврядування на звернення до 

адміністративного суду. 

Акцентовано увагу на особливому спеціальному правовому статусу у 

адміністративному спорі органів прокуратури. Визначено, що прокуратура у 

адміністративній справі може бути не лише представником, а і позивачем в 

«інтересах держави». Прокурор має представляти «інтереси держави» у спорі 

за умови відсутності спеціально уповноваженого органу публічної влади, до 

компетенції якого належить врегулювання відповідних відносин. 

Аргументовано, що участь органів прокуратури у розгляді та врегулюванні 
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спорів у сфері захисту довкілля з врахуванням результатів практики 

Європейського Суду з прав людини має базуватись на застосуванні категорії 

«достатньої зацікавленості». 

На підставі здійсненої характеристики процесуального статусу 

громадських об’єднань як учасників спірних відносин у сфері захисту 

довкілля визначено, що вони, беручи участь у спорі фактично реалізують  

контрольно-наглядовий  обов’язок органу державної влади, діяльність якого 

характеризується низькоефективною, що є визначальним критерієм для 

віднесення таких спорів до адміністративних. 

3. Визначено, що колізійні питання врегулювання предметної 

юрисдикції адміністративних судів полягають у встановленні повноваження 

останніх щодо можливостей реалізації механізмів захисту приватних прав як 

предмету публічно-правового спору. 

Підкреслено, що реалізація права на безпечне довкілля може бути 

предметом не лише приватно-правових спорів, але і публічно-правових 

спорів, спорів, виникнення яких пов’язуєтеся із здійснення владних 

управлінських функцій суб’єктом публічного управління, включаючи і 

юридичних осіб приватного та публічного права. 

Наголошено, що в основу встановлення предметної юрисдикції 

адміністративних судів має бути покладено не встановлення суб’єктного 

складу спору, а передусім з’ясування сутності характеру спірних відносин, 

визначення обов’язку суб’єктом реалізації  публічно-управлінської функції. 

Обґрунтовано доцільність застосування категорії «публічний інтерес» 

як критерію розмежування предметних юрисдикцій адміністративних та 

господарських судів. На підставі аналізу судової практики адміністративних 

судів України визначено, що є хибним віднесення до категорії господарських 

справ спорів, де предметом оскарження є експертний висновок щодо 
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ефективності механізмів реалізації  права людини на безпечне довкілля, 

підготовлений юридичною особою приватного права. 

Підкреслено, необхідність відмежування заподіяння шкоди довкіллю 

від недотримання приватних інтересів природокористувачів (наприклад, 

таким спором буде спір між володільцем суперфіціарних прав на земельну 

ділянку та її власником, навіть в умовах, коли власником земельної ділянки 

буде виступати держава чи територіальна громада).  

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [257; 259; 260]: 

1) Шепель М.А. Забезпечення права на доступ до екологічної інформації 

як предмет адміністративного позову. Актуальні питання правової 

теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 12-13 серпня 2016 р.). Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2016. С. 96-97; 

2) Шепель М.А. Право на безпечне довкілля: поняття та зміст. Сутність 

та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-

14 березня 2020 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 

2020. С. 72-75; 

3) Шепель М.А. Предметна юрисдикція адміністративних судів у 

вирішенні природоресурсних публічно-правових спорів. Правові 

засади суверенного розвитку України в сучасних умовах: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 січня – 1 

лютого, 2020). Київ: ТНУ, 2020. С. 82–85. 

 

 

 



135 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ЛЮДИНИ НА 

БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ 

 

 

Відповідно до Індексу екологічної ефективності (як методу кількісної 

оцінки та порівняльного аналізу показників екологічної політики держав 

світу [272]) формуються рейтинги результативності діяльності національних 

держав за декількома критеріями (зокрема, враховуються життєздатність 

екосистеми та екологічне здоров'я), у 2016 р. Україна обіймала 95-ту позицію 

серед 178 країн світу, поруч із такими країнами, як Зімбабве, Антігуа і 

Барбуда, Гондурас, у 2018 році цей індекс став ще нижчим і склав 105 

позицію[272]. За оцінкою Національного інституту стратегічних досліджень 

вкрай необхідними є здійснення перегляду нормативно-правових засад 

реалізації механізмів захисту права на безпечне та сприятливе довкілля з 

метою усунення створення ймовірних значних екологічних загроз і 

збільшення кількості надзвичайних ситуацій з негативними наслідками для 

населення.  

Неефективна система державної екологічної політики та її нормативно-

правового регулювання все більш очевидно демонструє неадекватність 

існуючим загрозам природного та техногенного характеру, що обертається 

численними порушеннями конституційного права громадян на екологічну 

безпеку.  

Відповідно до міжнародних стандартів держава повинна гарантувати 

українцям життя у сприятливому та чистому навколишньому середовищі, 

здійснення ефективного та дієвого моніторингу за станом довкілля; здійс-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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нення ефективного та дієвого контролю за додержанням вимог природо-

охоронного законодавства.  

Отже, вирішення проблеми реалізації права на безпечне довкілля в 

сучасних умовах стає однією із найбільш актуальних та затребуваних. З 

метою забезпечення ефективного захисту права людини на безпечне довкілля 

у Касаційному адміністративному суді в складі Верховного Суду було 

утворено спеціальну колегію, яка впродовж 2019 року успішно розглянула та 

вирішила по суті понад 120 справ (із загальної кількості цієї категорії – понад 

350), які стосуються охорони навколишнього природного середовища. Ці 

справи різнилися за суб’єктним складом, предметом спору та нормативним 

регулюванням. Варто відзначити, що цією колегією (Н.В. Коваленко, 

Я.О. Берназюк, М.І. Гриців) розглядаються та вирішуються поряд із спорами 

у сфері захисту права людини на безпечне довкілля, інші спори, пов’язані із 

порушенням соціальних прав громадян (права на працю, права на пенсійне та 

соціальне забезпечення тощо) [53]. 

З метою досягнення реалізації принципу єдності судової практики у 

розгляді та вирішенні публічно-правових та приватно-правових спорів у 

сфері захисту довкілля Верховним судом підготовлено у 2019 році 

відповідний дайджест судових рішень [53].  

Відповідно до аналізу судової практики Верховного Суду спори у сфері 

захисту довкілля поділяються на публічно-правові та приватно-правові. 

Спори у сфері захисту довкілля залежно від предмету позовних умов 

можуть бути умовно поділені на : 1) юрисдикційні спори; 2) спори щодо 

дотримання вимог правового режиму використання природних ресурсів та 

природних об’єктів [53] . 

Необхідно відзначити, що розгляд та врегулювання спорів у сфері 

захисту довкілля здійснюється із застосуванням природоресурсного підходу, 

що не дозволяє забезпечити реалізацію комплексного усталеного підходу до 
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вирішення навколишньо середовищних  проблем. Запровадження реалізації 

принципів сталого розвитку у врегулюванні спорів у сфері охорони 

навколишнього середовища має пов’язуватися із розглядом спорів з питань 

визначення правомірності проведення оцінки впливу на довкілля [53, с. 129]. 

Про необхідність запровадження комплексного підходу до 

врегулювання спорів у сфері захисту довкілля свідчить і той факт, що 

існуюча система класифікаторів судових справ як складова автоматизованої 

системи документообігу суду виявляє факти заподіяння шкоди праву особи 

на безпечне довкілля під час розгляду та вирішення спорів з приводу 

реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової 

політики, зокрема щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності; 

ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних 

стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 

(категорія 108010200); щодо захисту політичних (крім виборчих) та 

громадянських прав, зокрема щодо забезпечення права особи на доступ до 

публічної інформації (категорія 102020000) [53, с. 129]. 

Із реформуванням системи органів прокуратури і набуття нею 

повноважень реалізації функції представництва інтересів інших учасників 

правовідносин за наявності таких умов, як відсутність спеціально 

уповноваженого органу публічного управління на реалізацію права на 

судовий захист, або ж неможливість особою через об’єктивні причини 

самостійно представляти свої інтереси (ч. 3 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру») [189]. Саме тому за відсутності з боку органу державної влади 

ініціювати провадження щодо усунення наслідків екологічно шкідливої 

поведінки, а також у разі реагування такого органу на ймовірне 

правопорушення у формі бездіяльності або ж невжиття відповідних дій по 
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відновленню права людини на безпечне довкілля особливої актуальності 

набуває питання участі громадськості у відповідній сфері правовідносин. 

Право доступу громадськості до здійснення адміністративних та 

судових процедур захисту безпеки довкілля визначено відповідно до 

положень ч. 3 ст. 9 Орхуської конвенції [90]. Громадськість має право 

представляти інтереси населення регіону чи України в цілому, в будь-яких 

випадках порушення законодавства про захист довкілля, не лише у разі 

порушення процедури надання доступу до екологічної інформації, чи 

відсутності чи неналежності механізмів забезпечення участі громадськості у 

здійсненні громадського обговорення проектів нормативно-правових чи 

управлінських  актів, зміст яких пов’язаних із використанням природних 

ресурсів чи природних об’єктів. 

Найчастіше такими підставами для звернення громадськості в особі 

громадських об’єднань  до адміністративного суду є оскарження дотримання 

вимог правомірності при реалізації адміністративних процедур суб’єктами 

владних повноважень у сфері використання природних ресурсів чи об’єктів; 

чи оскарження діяльності суб’єктів господарювання, що останнім може 

полягати у здійсненні природокористування без надання встановленого 

спеціального дозволу (ліцензії), чи з перевищенням лімітів забруднення 

довкілля; чи висунення вимоги до адміністративного органу про скасування 

незаконного управлінського рішення чи визнання неправомірною факту його 

бездіяльності щодо здійснення ним природоохоронних повноважень 

(наприклад, вимога щодо впровадження діяльності із оптимізації утилізації 

та переробки відходів). 

Варто наголосити, що відповідно до положень Орхуської Конвенції не 

визначаються чіткі критерії забезпечення доступу громадських об’єднань до 

правосуддя з питань захисту права людини на безпечне довкілля, при цьому 

робиться відсилання до положень національного законодавства, що має 
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встановлювати критерії прийнятності процесуальної правоздатності 

учасників справи. Чинним національним законодавством України 

встановлено, що позивачем у адміністративній справі може бути «особа, на 

захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного 

суду» (п. 8 ч. 1 ст. 4 КАС України). Аналіз норми ст. 1 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», де визначено, що територіальною 

громадою є « жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, 

селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними 

одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають 

єдиний адміністративний центр» [174], що не дозволяє зробити висновок, що 

територіальна громада може бути «особою», на користь захисту прав та 

інтересів якої подано адміністративний позов. Реалізація захисту права 

територіальної громади на безпечне довкілля ускладняються відсутністю 

механізмів захисту громадського або публічного інтересу, що 

підтверджується результатами національної судової практики, де 

спостерігаються лише поодинокі спроби нормативного вирішення такої 

проблеми. Спроба на рівні законодавства встановити сутність «публічного 

інтересу» зроблена у проекті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» від 28 грудня 2018 р. № 9456), де запропоновано «механічне» 

об’єднання державних, суспільних чи приватних інтересів без встановлення 

меж його проявів, що ускладнює забезпечення дієвих механізмів його 

впровадження [142].  

Відповідно до проекту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» передбачено можливість здійснення захисту публічного інтересу, 

що може бути реалізовано відповідно до компетенції органу державної влади 

та місцевого самоврядування (пункт 2 частини 1 статті 53) [142]. 

Поодинокі спроби визначення категорії «публічний інтерес» містяться 

в окремих прикладах національної судової практики. Зокрема, варто 
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проаналізувати положення постанови Великої Палати Верховного Суду 

України від 13 лютого 2019 р. у справі № 810/2763/17, де його визначено 

публічний інтерес як «важливі для значної кількості фізичних і юридичних 

осіб потреби, які, відповідно до законодавчо встановленої компетенції, 

забезпечуються суб'єктами публічної адміністрації» [220].  

Таким чином, зазначеним судовим рішенням пропонується розуміння 

публічного інтересу як сукупності приватних інтересів [220].  

Такий приклад не є характерним для судової національної практики. В 

більшості справ, що розглядаються судами, де висувається громадським 

об’єднанням вимога захисту інтересів територіальної громади приймається 

рішення про неналежність позивача у справі, про відсутність у таких 

організацій права подавати позов до суду, що повноваження захисту 

інтересів територіальної громади належать до компетенції органів місцевого 

самоврядування чи уповноважених органів державної влади.  

Зокрема, у справі № 815/2964/17, де позивачем виступала громадська 

організація «Одеське обласне об'єднання рибалок», що висувала позовні 

вимоги до голови ліквідаційної комісії Західно-Чорноморського басейнового 

управління охорони, використання та відтворення  водних біоресурсів та 

регулювання рибальства щодо скасування неправомірного наказу щодо 

надання у користування за адміністративним договором водного об’єкту. У 

задоволенні позову громадської організації «Одеське обласне об'єднання 

рибалок» було відмовлено через відсутність у неї правомочностей 

представництва інтересів територіальної громади [233]. 

Іншим прикладом спроби забезпечити захист інтересів територіальної 

громади, здійсненої громадським об’єднанням є справа № №826/719/17. У 

зазначеній адміністративній справі міжнародне громадське об’єднання 

«Екологія-Право-Людина» висунула позовні вимоги до Міністерства 

енергетики і вугільної промисловості України та до Кабінету Міністрів 
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України з вимогами припинення їх бездіяльності у сфері забезпечення 

ефективності здійснення державної політики з питань гідроенергетики [232]. 

 Міжнародним громадським об’єднанням «Екологія-Право-Людина» 

було подано позов з приводу того, що Кабінет Міністрів України та 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України під час 

розроблення та схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 

2026 року [195] не здійснили її екологічну оцінку (ані у формі державної 

екологічної експертизи, ані стратегічної екологічної оцінки), що спричинило 

порушення його законного інтересу на верховенство права у сфері охорони 

довкілля, зокрема, щодо забезпечення участі у прийнятті оскаржуваного акта. 

 Судом у задоволенні позовних вимог міжнародного громадського 

об’єднання «Екологія-Право-Людина» було відмовлено з наступних мотивів. 

Відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» [153] визначено, що 

обов’язковому громадському обговоренню підлягають нормативно-правові 

акти за питань «стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків 

громадян; стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають 

на стан навколишнього природного середовища; передбачають провадження 

регуляторної діяльності у певній сфері; визначають стратегічні цілі, 

пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому 

числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і 

культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання); стосуються інтересів 

територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, 

делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; визначають 

порядок надання адміністративних послуг; стосуються правового статусу 

громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності; передбачають надання 

пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів 
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громадянського суспільства; стосуються присвоєння юридичним особам та 

об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які 

належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій; стосуються витрачання 

бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за 

минулий рік)» (п.12) [153]. 

 І таким чином дійсно громадському обговоренню підлягають 

нормативно-правові акти, пов’язані із шкідливим впливом на довкілля. Однак 

Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року була схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України [195], що відповідно до 

положень роз’яснювального Інформаційного листа Вищого 

адміністративного суду України від 01.06.2010 року №781/11/13-10 

визначено, що нормативно-правовим актом є «правові акти управління, які 

встановлюють, змінюють, припиняють (скасовують) правові норми» [266]. 

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (ст. 49), 

пункту 29Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 року №950  [167] 

визначено, що нормативно-правовим актом уряду є постанова, а 

розпорядження не є за своєю сутністю нормативно-правовим актом, а 

відноситься до організаційних актів, а відтак не підлягає обов’язковому 

громадському обговоренню.  

 В умовах відсутності Закону України «Про нормативно-правові акти» 

органи виконавчої влади у своїй нормотворчості не обмежені жодними 

правовими стандартами. Варто наголосити, що розробка та прийняття  

Закону України «Про нормативно-правові акти» неодноразово вченими 

відносилась до актуальних та нагальних проблем в сучасних умовах і має 

бути віднесено до пріоритетних завдань правотворчої діяльності Верховної 

Ради України [40, с. 42-47; 41, с. 9-11].  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_04_18/pravo1/KP070950.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_04_18/pravo1/KP070950.html?pravo=1
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З врахуванням зазначеного необхідним є внесення змін до порядку 

визначення імперативності громадського обговорення  не лише нормативно-

правових актів, але і організаційно-розпорядчих актів з питань захисту 

довкілля, зокрема, до них має бути віднесено і ухвалення стратегічних 

програм та концепцій розвитку регіону чи окремого природного об’єкту, чи 

певної сфери природокористування.  

Необхідним є визначення положення Постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 

[153]доповнити пункт 12 абзацом 4 у наступній редакції: «Проекти 

розпорядження органів виконавчої влади, що стосуються використання 

природних ресурсів загальнонаціонального значення підлягають 

обговоренню шляхом проведення консультацій з громадськістю у формі 

публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з 

громадськістю щодо захисту довкілля». 

Натомість досвід забезпечення участі громадськості у реалізації 

механізмів захисту права на безпечне довкілля у зарубіжних країнах є 

відмінним від українського.  

Зокрема, положення Орхуської Конвенції за законодавством 

Королівства Нідерландів починаючи із 1981 року громадські організації 

визнані як особи, наділені спеціальною процесуальною правосуб’єктністю із 

реалізації права на захист на безпечне довкілля. Безпечне та сприятливе 

довкілля визнано як загальний громадський інтерес, застосування такої 

правової конструкції не вимагає доведення факту наявності права власності 

чи іншого спеціального права на використання конкретного природного 

ресурсу чи природного об’єкту, чи доведення факту заподіяння екологічної 

шкоди учасникам громадської організації тощо [284]. При цьому положення 

Орхуської Конвенції є ратифікованим Верховною Радою України 
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міжнародно-правовим актом, а відтак належить до національної системи 

права. Саме положення Орхуської Конвенції визначають пріоритетне право 

доступу громадськості до суду за забезпеченням захисту права людини на 

безпечне довкілля [90]. 

Аргументом щодо підтримки ідеї встановлення процесуальної 

правосуб’єктності громадських організацій як суб’єктів оскарження дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень у сфері захисту довкілля є 

висновок Комітету з дотримання Орхуської Конвенції (далі – Комітет) у 

справі проти Німеччини.  

У висновку Комітету зазначено, що положення ч. 3 ст. 9 Орхуської 

Конвенції не йдеться про необхідність доведення наявності особистого 

інтересу для реалізації об’єктивних та суб’єктивних прав реалізації 

процесуальної функції захисту довкілля, що відповідно не вимагає від країн, 

що ратифікували зазначену міжнародно-правову угоду встановлення 

відповідних національних критеріїв-обмежень. Комітет обґрунтував, що у 

питаннях реалізації права на доступ до правосуддя із питань захисту права на 

безпечне довкілля встановлення у якості критерію відповідності вимогам 

належності позивача не повинно обмежуватися необхідністю захисту 

виключно суб’єктивних прав (приватних чи публічних). Збереження такого 

процесуального критерію відповідності процесуальної правоздатності своїм 

наслідком має необґрунтоване. Наявність вимоги щодо захисту 

суб’єктивного права в багатьох випадках створює умови для відсутності 

можливостей реалізації механізмів усунення правопорушень, що вчинюються 

суб’єктами владних повноважень та суб’єктами господарювання у сфері 

охорони навколишнього природного середовища [281, с. 18]. 

Зазначений підхід було деталізовано Комітетом у справі проти Бельгії, 

де було обґрунтовано висновок щодо створення механізмів доступу до 

правосуддя з метою захисту права на безпечне довкілля за наявності як 
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особистого інтересу, так і з метою задоволення громадського, публічного чи 

державної права, таким чином визначивши право громадських організацій на 

наявність у них безумовної процесуальної правоздатності для ініціювання у 

судовому порядку розгляду та вирішення спорів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища [237].  

При цьому необхідним є визначення розуміння категорії «публічний 

інтерес», що має відображати суттєві нагальні для вирішення проблеми, що є 

важливими для окремих соціальних груп чи суспільства в цілому. Вбачається 

за доцільне визначити публічний інтерес як сукупність цілей, потреб, 

прагнень суспільства чи його окремих соціальних груп, задоволення яких 

визначає пріоритетність розвитку держави в окремих історико-правових 

умовах.  

До переліку публічних інтересів Л.О. Золотухіна відносить публічні 

інтереси у сфері державної безпеки та оборони (дотримання вимог воєнної, 

зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної 

безпеки, а також кібербезпеки України); у сфері економічної безпеки 

(забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення 

високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та 

низького рівня інфляції; розвиток внутрішнього ринку; проведення 

узгодженої антиінфляційної політики та забезпечення цінової й валютно-

курсової стабільності;зниження податкового навантаження на економіку; 

проведення прозорої й виваженої бюджетної політики як дієвий інструмент 

соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств населення та 

інвестування в реальний сектор економіки для підтримки національного 

товаровиробника і збереження робочих місць; проведення ефективної 

політики управління державним боргом; розвиток і зміцнення банківської 

системи та небанківських фінансових установ; забезпечення інституційної й 

фінансової незалежності Національного банку України з одночасним 
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посиленням прозорості його діяльності; підвищення рівня захисту прав 

вкладників; упровадження ринкових інструментів акумулювання та 

перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів, у тому числі в межах 

введення обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення; 

розвиток ліквідного, прозорого та надійного фондового ринку, ефективне 

функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів; забезпечення 

економічної збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх 

розвитку із загальнонаціональними потребами; гарантування державою 

непорушності всіх форм власності як основи ринкової системи 

господарювання; створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, 

спрощення умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення 

втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання, 

спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес із боку 

контролюючих органів тощо; у сфері соціальної безпеки (потреби 

колективних суб’єктів за напрямами культурного розвитку, соціального 

захисту, забезпечення зайнятості, охорони здоров’я населення, освіти, 

туризму, відпочинку, захисту довкілля, відновлення та збереження 

природних ресурсів та природних об’єктів) [71, с. 18-21; 73, с. 149-154; 69, с. 

70-77; 68, с. 199-203]. 

Серед пріоритетних задач використання природних ресурсів та 

природних об’єктів як базису для реалізації ідеї соціального добробуту 

обґрунтувала у своїх наукових розробках Н.Ю. Задирака [299, с. 285-290; 65, 

с. 46-50]. 

Відтак необхідно підкреслити, що створення механізмів для 

функціонування людини в умовах безпечного та сприятливого довкілля 

відноситься до сукупності пріоритетних задач його захисту, в тому числі і в 

порядку адміністративного судочинства, що вимагає законодавчого 

встановлення можливості реалізації такої процедури.  
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Відповідно до положень Орхуської Конвенції визначається 

недоцільність вузького тлумачення розуміння позивача у справі захисту 

довкілля. Згідно із вимогами зазначеного міжнародно-правового акту 

встановлюється право кожного захищати його інтерес у забезпеченні безпеки 

довкілля, в тому числі шляхом звернення до суду із позовною заявою як 

проти фізичної чи юридичної особи, так і проти держави чи її органу.  

Позов може бути поданий у такий інтерпретаційний спосіб оскарження, 

як відсутність умов для забезпечення реалізації «права на проживання в 

навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту». 

Орхуська конвенція, регламентуючи коло осіб, що є наділеними необхідним 

обсяг процесуальної правоздатності, відносить до нього громадські 

організації, що мають «достатню зацікавленість» у поданні позову з метою 

забезпечення безпеки довкілля, раціонального використання природних 

ресурсів та об’єктів, забезпечення вимог екологічної безпеки. Застосування 

категорії «достатня зацікавленість» у з’ясуванні належної процесуальної 

правоздатності у позивача у справі у сфері захисту права на безпечне 

довкілля означає, що така особа не завжди має особистий інтерес у розгляді 

справи, чи не повинна бути постраждалою особою.  

Відсутність безпосередньої зацікавленості у розгляді та врегулюванні 

спору у сфері забезпечення сприятливості довкілля у особи-позивача не може 

визнаватися як підстава для відмови у розгляді відповідної справи по суті. 

Застосування зазначеного критерію відповідності процесуальної 

правоздатності позивача розглядається як реалізація принципу «широкого 

доступу до правосуддя», що є відмінною характеристикою розгляду та 

вирішення спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля.  

З врахуванням зазначеного безумовним критерієм забезпечення 

доступу до правосуддя у розгляді спорів у сфері захисту права людини на 
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безпечне довкілля мають як громадські об’єднання, так і органи прокуратури 

України як орган, уповноважений захищати державні інтереси.  

Зазначені суб’єкти мають право ініціювати провадження  розгляді 

спору у сфері захисту безпеки навколишнього середовища, і такі учасники 

мають бути визнані уповноваженими організаціями громадянського 

суспільства природоохоронного суспільства [60, c. 26].  

Положення Орхуської Конвенції є безспірною новелою міжнародного 

законодавства, реалізація яких дозволяє переосмислити сутність 

процесуальної правоздатності учасників спірних правовідносин, зокрема, з 

питань аргументації наявності у позивача особистого права чи інтересу як 

обґрунтування подання позовної заяви до суду чи розгляду спору у інший 

спосіб [245, c. 34].  

Варто зазначити, що у рішенні Конституційного Суду України від 

28.11.2013 р. за № 12-рп/2013, де визначено наявність права у громадського 

об’єднання представляти та захищати в суді особисті немайнові та майнові 

права як своїх членів, так і права та охоронювані законом інтереси інших 

осіб, які звернулися до неї за таким захистом.  

При цьому міститься вказівка у відповідному рішенні Конституційного 

Суду України на те, що реалізація таких правомочностей громадських 

об’єднань може бути реалізовано у разі наявності відповідних відомостей у 

його статутних документах [205]. Попри безумовну позитивність цього 

рішення Конституційного Суду України варто підкреслити, що воно 

необґрунтовано обмежує розуміння категорії «доступу до правосуддя» в 

аспекті доцільності реалізації положень Орхуської Конвенції 1999 року.  

Відповідно до чинного законодавства України громадським 

об’єднанням є добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та 
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інших інтересів (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» 

[151]).  

Реалізація права представництва інтересів громадськості у сфері 

захисту права на безпечне довкілля передбачено і профільним законодавчим 

актом. Зокрема, згідно із п. «з» ст. 21 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [182] громадські організації в галузі 

охорони навколишнього природного середовища мають право подавати до 

суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому 

числі і здоров’ю громадян і майну громадських організацій.  

Право на безпечне довкілля відноситься відповідно до чинного 

законодавства України до системи особистих немайнових прав людини, що 

забезпечує її природне існування (ст. 293) [253].  

До системи законодавства, що встановлює механізм реалізації захисту 

права на безпечне довкілля належать ряд міжнародно-правових актів, 

зокрема, положення Конвенції про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя (ч. 3 ст. 

9)[90], Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р. [91].  

Попри відсутність у останньому міжнародно-правовому акті 

безпосередньо вказівки на системи екологічних прав, це не виключає 

можливість його застосування як підстави для реалізації права на звернення 

до Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справі «Лопес Остра проти 

Іспанії» ЄСПЛ обґрунтувало положення, що суттєве погіршення стану 

довкілля, навіть попри відсутність безпосередньої шкоди життю та здоров’ю 

людей відповідної місцевості є підставою для визнання заподіяння шкоди 

праву людини на повагу до її приватного та сімейного життя [204]. 
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Критеріями ефективності реалізації форм та способів захисту права на 

безпечне довкілля, зокрема, у порядку судового провадження є створення 

можливостей доступу до правосуддя, в тому числі шляхом надання 

процесуальної правоздатності громадським організаціям не як представникам 

інтересів інших осіб, а як безпосереднім учасникам спору. Громадське 

об’єднання може захищати інтереси як її членів, так і інших людей, адже 

відповідно до чинного законодавства та норм міжнародно-правових актів 

прямо не визначено обмежень щодо реалізації таких правомочностей.  

Такий підхід підтримано у правовій позиції Великої Палати 

Верховного Суду, що виходить із необхідності визнання за 

природоохоронною  організацією права на забезпечення представництва в 

суді публічних екологічних інтересів суспільства й окремих його членів 

[219].  

Громадська організація, беручи участь у спорі у сфері захисту права на 

безпечне довкілля, фактично реалізує контрольно-наглядовий обов’язок 

органу державної влади, діяльність якого характеризується як 

низькоефективна чи взагалі негативно, що є визначальним критерієм для 

віднесення таких спорів до адміністративних. 

З врахуванням вище зазначених міркувань, а також на підставі 

доцільності оптимізації реалізації механізмів доступу до правосуддя 

громадських організацій в цілому, і зокрема, з питань захисту об’єктивного 

права на безпечне довкілля, необхідним є переосмислення правової 

конструкції категорії «позивач» у публічно-правовому спорі. 

 Необхідність переосмислення розуміння категорії «позивач» 

обґрунтовується доцільністю впровадження механізмів реалізації права 

ініціювання розгляду спору чи подання адміністративної скарги громадською 

організацією у сфері захисту права на безпечне довкілля як представника 

особистого, громадського чи публічного інтересів. 
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Реалізація такої пропозиції вимагає внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України, де визначити, що позивачем у 

адміністративному спорі є «особа, яка звернулася з позовом до 

адміністративного суду з метою захисту суб’єктивних публічних прав, 

свобод та інтересів, а також з метою захисту громадського чи публічного 

інтересу, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання повноважень 

якого подано позов до адміністративного суду». 

В умовах зниження рівня ефективності здійснення державного 

екологічного контролю, що відбувається внаслідок стагнації процесів 

реформування Державної екологічної інспекції України, та інших 

природоресурсних органів публічного управління, створення беззаперечних 

умов для участі громадських об’єднань у розгляді та врегулюванні публічно-

правових спорів у сфері захисту довкілля є необхідною гарантією реалізації 

публічних та державних інтересів. 

Серед проблем реалізації права на безпечне навколишнє середовище 

низький рівень ефективності дії нормативних положень Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» [183].  

Такий висновок ґрунтується на відсутності адміністративних справ з 

приводу оскарження результатів здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, 

у 2017 році на розгляді адміністративних судів не було жодної справи щодо 

оцінки впливу на довкілля. Саме у 2017 році було запроваджено в дію Закон 

України «Про оцінку впливу на довкілля», який скасував дію Закону України 

«Про екологічну експертизу» [152].  

Натомість впродовж 2016 року адміністративними судами було 

розглянуто та вирішено по суті близько 500 публічно-правових спорів, де 

предметом оскарження був висновок екологічної експертизи, у 2015 році 

таких справ було 448, у 2014 році – 651, у 2013 році – 741. Такі показники 

свідчать про реальність здійснення екологічної експертизи, на відміну від 
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процедури оцінки впливу на довкілля, яка фактично не реалізовувалась 

впродовж 2017 року. У 2018 році вже з’являються приклади виникнення 

спірних відносин у сфері реалізації процедури оцінки впливу на довкілля та 

їх кількість дорівнює близько 200, у 2019 цей показник склав 158 спорів.   

До причин низької ефективності правозахисних механізмів реалізації 

права на безпечне довкілля, в тому числі внаслідок впровадження процедур, 

передбачених застосуванням Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» необхідно віднести : низький рівень довіри громадян до органів 

державної  влади, в тому числі до судових органів; неналежний чи 

недостатній рівень професійної компетенції суддів у сфері захисту 

суб’єктивних екологічних прав; складність підготовки відповідних позовних 

заяв (адже отримати вторинну правову допомогу із зазначеної категорії справ 

дуже складно навіть в обласному центрі); фінансові перепони у вигляді 

значного розміру судового збору. 

До негативних факторів, що знижують ефективність здійснення 

правозахисних механізмів реалізації права на безпечне довкілля відноситься 

фактична нерівність учасників спірних проваджень – суб’єктів 

господарювання (великих підприємств-забруднювачів довкілля) та 

громадських активістів незначних за розміром населених пунктів, де 

найчастіше розташовуються такі юридичні особи.  

Впровадження ідеї створення механізмів забезпечення належного рівня 

ефективності реалізації форм участі громадськості у процесі захисту довкілля 

до нагальних питань, що вимагають правового удосконалення належить 

питання їх доступності, зокрема, щодо доступності правосуддя в Україні. 

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Орхуської Конвенції визначено доцільність 

звільнення громадськості від звільнення від сплати судового збору за розгляд 

та вирішення публічно-правових та приватно-правових спорів у сфері 

захисту довкілля [90]. 
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Однак відповідно до положень Закону України «Про судовий збір» не 

визначено як підстава звільнення від відповідальності громадських 

організацій (громадських об’єднань), у випадку ініціювання ними 

адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у сфері захисту довкілля (ст. 5) [196]. 

 З метою оптимізації реалізації механізмів доступу до правосуддя у 

сфері захисту довкілля як однією із пріоритетних стратегічних задач сучасної 

держави, а також з врахуванням результатів здійсненої реформи судових та 

правоохоронних органів, зокрема, в частині перегляду функціонального 

змісту діяльності прокуратури як органу загального нагляду, реалізація таких 

функцій має бути пов’язана із діяльністю громадських об’єднань.  

Однак при цьому необхідно усвідомлювати, що громадські об’єднання 

можуть не мати достатнього обсягу фінансування для подання 

адміністративного позову у сфері захисту довкілля, що фактично виключає 

можливість реалізації суб’єктивних екологічних прав.  

Саме тому необхідним є внесення змін до Закону України «Про 

судовий збір», де закріпити у якості підстави звільнення від сплати судового 

збору шляхом доповнення статті 5 додатковим пунктом двадцять четвертим 

наступного змісту: 

«позивачі –фізичні особи та громадські об’єднання за подання позовів 

щодо оскарження рішень у сфері захисту довкілля». 

До напрямів подолання проблем забезпечення ефективності розгляду 

та вирішення спорів у сфері захисту права на безпечне довкілля варто 

віднести доцільність запровадження додаткових навчальних курсів у 

Стандартизованій програмі курсів підвищення кваліфікації суддів шляхом 

включення до її складових дослідження питань забезпечення ефективності 

застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  
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З метою надання правової допомоги населенню доцільним є 

запровадити здійснення системи надання безоплатних юридичних 

консультацій громадським об’єднанням з питань оформлення позовних заяв 

щодо забезпечення захисту права на безпечне та сприятливе довкілля.  

До проблем забезпечення права на безпечне довкілля безумовно є 

низька ефективність здійснення державного та громадського екологічного 

контролю, окремі сфери суспільного життя взагалі не контролюються з боку 

жодного органу державної виконавчої влади. До таких сфер передусім 

необхідно віднести проблеми утилізації побутових та промислових відходів, 

що не віднесені до класу небезпечних відходів, сферу забезпечення 

відновлюваності ґрунтів та використання пестицидів та агрохімікатів.  

Зокрема, необхідно відзначити, що в Україні серед зареєстрованих 

пестицидів та агрохімікатів (понад 1000) близько третини відносяться за 

світовими стандартами до класу надзвичайно небезпечних і небезпечних. 

Контроль за їх використанням в наслідок ліквідації Санітарно-

епідеміологічної служби покладено на Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - 

Держпродспоживслужба). Однак фактично такі функціональні обов’язки цим 

суб’єктом публічного управління не здійснюються[8]. Відсутніми є 

атестовані лабораторії в державних органах виконавчої влади, що 

здійснюють контроль вміст пестицидів у воді, ґрунтах, повітрі. Внаслідок 

безконтрольного використання пестицидів та агрохімікатів заподіюється 

шкода життю та здоров’ю людей, тварин, рослин, руйнуються ґрунти. 

Свідченням абсолютної безконтрольності стала ситуація із загибеллю бджіл в 

Україні влітку 2019 року, що стало причиною втрати врожаю меду. Такий 

стан поводження з агрохімікатами став підставою для ініціювання 

оскарження бездіяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства 



155 

 

екології та природних ресурсів України у частині їх бездіяльності як 

зобов’язаних суб’єктів публічного управління щодо організації та здійснення 

контролю за використанням пестицидів та попередження забруднення 

довкілля та погіршення стану здоров’я людей. Натомість адміністративний 

суд у досліджуваній справи не вбачав наявності факту бездіяльності органів 

центральної влади. Щодо неконтрольованого використання пестицидів судом 

встановлено, що факту відповідальності центральних органів виконавчої 

влади встановити не уявляється можливим [235].   

Вирішення у судовому порядку зазначеного спору жодним позитивним 

чином не вплинуло на ситуацію з використанням небезпечних для життя та 

здоров’я людей пестицидів та агрохімікатів, продовжується використання 

таких хімічних речовин, що здійснюють негативний вплив на цілісність 

екосистем України, об’єктів тваринного та рослинного світу. В Україні і досі 

продовжують використовувати заборонені в Європі пестициди та 

агрохімікати, обґрунтовуючи правомірність такої діяльності фактом 

проходження державної реєстрації таких речовин на внутрішньо 

національному рівні [39]. 

Ефективність здійснення судового контролю у справах із захисту права 

на безпечне довкілля пов’язується із застосування адміністративними судами 

повноважень із зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти певне 

рішення чи вчинити якусь дію, що не суперечить вимогам ст. 245 КАС 

України. Реалізація такого підходу має поодинокі приклади діяльності 

Верховного Суду, зокрема, у справі № 816/274/16 було розширено завдання 

судочинства, вийшовши за межі суто контролю за діями суб’єкта владних 

повноважень та зобов’язавши відповідача вчинити дії – видати дозвіл на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря [221]. Аргументацією 

Верховного Суду щодо прийняття такого рішення стала необхідність 
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забезпечення «ефективного поновлення порушених прав», а не лише 

констатації факту наявності неправомірних дій.  

Оптимізації врегулювання адміністративних спорів у сфері реалізації 

права на безпечне довкілля сприятиме перегляд підходів до здійснення 

узагальнень судової практики. Варто відзначити, що перша спроба здійснити 

таке узагальнення в Україні відбулася лише у 2019 році шляхом видання 

«Дайджесту судової практики Верховного суду у спорах, що виникають у 

сфері захисту довкілля та екологічних прав» [53].  

Попри безумовне позитивне досягнення, що характеризує здійснену 

аналітичну роботу необхідно відмітити його розбудову за природоресурсним 

підходом. Зокрема, у зазначеному дайджесті здійснено узагальнення судової 

практики зі спорів у сфері охорони атмосферного повітря, у сфері безпеки 

використання водних ресурсів, у сфері охорони, використання та відновлення 

об’єктів рослинного та тваринного світу, у сфері використання та охорони 

об’єктів природно-заповідного фонду України, пов’язаних із відносинами із 

оцінкою впливу на довкілля, у сфері забезпечення доступу до публічної 

екологічної інформації.  

Натомість здійснення узагальнення практики розгляду та вирішення 

спорів Європейським Судом з прав людини відбувається з врахуванням 

комплексності забезпечення охорони довкілля, використання його природних 

ресурсів та об’єктів. Так, виділяються такі категорії спорів, як: 1) спори, що 

пов’язані із здійсненням небезпечних видів промислової діяльності; 2) спори, 

що виникають у  зв’язку із здійсненням промислових викидів на здоров’я 

людей; 3) спори, що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю та 

здоров’ю людей через шкідливі результати екологічних надзвичайних 

ситуації; 4) спори, що виникають у сфері надання спеціальних дозволів на 

здійснення екологічно небезпечної діяльності; 5) спори, по’вязані із 

промисловим забрудненням довкілля та порушення режиму утилізації та 
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переробки промислових відходів; 6) спори, що виникають внаслідок 

шкідливого впливу антен мобільного зв’язку та інших негативних впливів 

шумового забруднення антропогенного довкілля; 7) спори, пов’язані із 

шкідливим впливом містобудівної діяльності; 8)спори, пов’язані із 

поводженням із побутовими відходами. Саме такий підхід має стати основою 

для систематизації наявної судової практики, що дозволить забезпечити 

оптимальне досягнення реалізації завдання із здійснення комплексного 

правового регулювання природозахисних та природоохоронних відносин. 

Варто наголосити, що усталеною судовою практикою врегулювання 

спорів у сфері захисту довкілля є запровадження підходів щодо їх розгляду 

та вирішення судами в межах однієї предметної юрисдикції. Достатньо 

ефективною є практика утворення системи спеціалізованих екологічних судів 

у Новій Зеландії (Resource Management Act – RMA), до складу яких входять 

спеціально підготовлені судді, що мають спеціальні знання у сфері 

природоохоронного і природоресурсного права суддів,  а також до структури 

таких судів входять спеціальні експертні комісії, які здатні в оперативні 

строки надавати висновки із існуючої категорії спорів. Така система 

спеціалізованих судів містить у своїй структурі і медіаторів, діяльність яких 

сприяє досудовому врегулюванню правового спору. Необхідно наголосити, 

що такі суди не лише здійснюють свою діяльність із тлумачення права та 

врегулювання спору, але і забезпечення дієвого судового контролю за 

виконанням судового рішення чи медіативної угоди. До  юрисдикції таких 

судів відносяться спори між фізичними та юридичними особами, між 

особами приватного та публічного права [295].  

Cтворення єдиної системи спеціалізованих cудівє шляхом до 

вирішення цілого комплексу проблем у сфері забезпечення реалізації права 

на безпечне довкілля. Такі суди є унікальним інструментом здійснення 

державної та регіональної політики з питань природокористування, що 
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пов’язується не лише урегулювання правових конфліктів, але і створенням 

механізмів забезпечення реалізації відповідних рішень. Такі судові 

трансформації звертають увагу світової еліти, є предметом розгляду та 

обговорень на міжнародних самітах та конференціях, де досліджуються 

можливості їх впровадження в інших країнах.  

Варто відзначити, що при прийнятті рішення у адміністративному 

спорі у сфері використання природних ресурсів та природних об’єктів суд 

має повноваження виходити за межі позовних вимог задля задоволення прав, 

свобод та інтересів людини. Вбачається за доцільне як форму судового 

контролю визначити доцільність висунення судом у резолютивній частині 

рішення вимоги щодо визначення органу виконавчої влади обов’язку 

здійснити дії, спрямовані на забезпечення права людини на безпечне 

довкілля (наприклад, зобов’язати здійснити перегляд речовин (пестицидів, 

агрохімікатів тощо), що є шкідливо небезпечними і використання яких є 

забороненими відповідно до законодавства країн Європейського Союзу). 

Необхідно наголосити, що надзвичайна важлива роль адміністративних 

судів у системі «стримувань та противаг» має стати унікальним важелем 

впливу cсуспільства на органи законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Адміністративні суди мають забезпечити формування у людини відчуття 

безпеки та захищеності у власній державі.  

Відповідно до Конституції Федеративної Республіки Німеччини 

визначено, що забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

є обов’язком держави (ст. 40) [283]. Натомість в Основному Законі України 

цей обов’язок покладається на кожну людину (ст. 66) [96]. Запровадження 

такого обов’язку держави дозволить визначити пріоритетність забезпечення 

екологічних прав громадян як базовий критерію прийняття управлінських 

рішень та здійснення адміністративних процедур. 
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Крім того запровадження обов’язку держави вживати заходи із охорони 

навколишнього природного середовища дозволить змінити вектор здійснення 

доказування у публічно-правовому спорі, визначивши зобов’язання органу 

державної влади навести доводи щодо відсутності його відповідальності. 

Передусім необхідним є передбачити обов’язок здійснення доказування 

правомірності своєї діяльності у адміністративній справі у сфері захисту 

довкілля на підприємства, діяльність яких пов’язана із використанням 

природних ресурсів, погіршенням їх стану або ж неможливістю їх 

відновлення. Вище зазначені міркування вимагають виокремлення у Кодексі 

адміністративного судочинства України окремої глави, що має визначити 

особливості розгляду та вирішення публічно-правових спорів у сфері захисту 

довкілля.  

Під час розгляду та врегулювання адміністративних спорів у сфері 

захисту довкілля суди повинні визначати не лише наявність та ефективність 

механізмів забезпечення суб’єктивних екологічних прав, але і передусім 

об’єктивних публічних екологічних інтересів.  

Вище зазначене обґрунтовує необхідність внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України у частині необхідності встановлення 

процедури погодження проектів розпорядження органів виконавчої влади, 

що стосуються використання природних ресурсів загальнонаціонального 

значення шляхом їх проведення імперативного обговорення через відповідні 

консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення 

та/або електронних консультацій з громадськістю, що повинно бути 

реалізовано внесенням змін до пункту 12 абзацу 4. Деталізація такої 

процедури має відбуватися відповідно до нормативних положень Постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», де 

необхідно передбачити таку вимогу, що проекти розпорядження органів 
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виконавчої влади, що стосуються використання природних ресурсів 

загальнонаціонального значення підлягають обговоренню шляхом 

проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо. 

З врахуванням вище зазначених міркувань, необхідним є передбачити 

наступні положення в окремій статті 289-1 «Особливості провадження у 

справах про оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень у сфері захисту довкілля, використання природних 

ресурсів та природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної безпеки». 

Крім того необхідним є внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо доцільності встановлення нормативного 

порядку відшкодування шкоди, заподіяної правам та інтересам юридичним, 

фізичним особам чи територіальної громади, а також створення загроз 

заподіяння шкоди, що відбувається в результаті неправомірних рішень, дій 

або бездіяльності органів місцевого самоврядування за рахунок коштів 

місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх 

власних коштів у порядку, встановленому законом. 

Оптимізації встановлення процесуальної правосуб’єктності учасників 

адміністративного спору у сфері захисту права людини на безпечне довкілля 

має сприяти удосконалення нормативного розуміння категорії «позивач у 

адміністративному судочинстві» та її здійснення шляхом звільнення від 

сплати судового збору фізичних осіб та громадських об’єднань у разі 

подання ними позовів щодо оскарження рішень у сфері захисту довкілля. 
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Висновки до розділу 3: 

 

 

1. Встановлено, що при прийнятті рішення у адміністративному 

спорі у сфері захисту права на безпечне довкілля суд має повноваження 

виходити за межі позовних вимог задля задоволення прав, свобод та інтересів 

людини. Обґрунтовано доцільність запровадження практики реалізації такої 

форми судового контролю як визначення  судом у резолютивній частині 

рішення вимоги щодо визначення органу виконавчої влади обов’язку 

здійснити певні дії (наприклад, зобов’язати здійснити перегляд речовин 

(пестицидів, агрохімікатів тощо), що є шкідливо небезпечними і 

використання яких є забороненими відповідно до законодавства країн 

Європейського Союзу). 

2. Обґрунтовано доцільність здійснення узагальнення практики 

розгляду та вирішення спорів Європейським Судом з прав людини 

відбувається з врахуванням комплексності забезпечення охорони довкілля, 

використання його природних ресурсів та об’єктів. З метою забезпечення 

комплексного підходу є необхідним у системи автоматизованого розподілу 

адміністративних спорів до категорії спорів у сфері захисту довкілля 

(категорія справ №110000000) віднести спори, що пов’язані із дозвільною 

системою у сфері господарської діяльності; ліцензуванням певних видів 

підприємницької діяльності; наглядом (контролем) у сфері господарської 

діяльності; реалізацією державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності; розробленням і застосуванням національних 

стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 

(категорія справ № 108010200); а також спорів, пов’язаних із забезпеченням 

доступу до екологічної інформації (категорія справ № 102020000). 
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3. Визначено, що ефективність здійснення судового контролю у 

справах із захисту права на безпечне довкілля пов’язується із застосування 

адміністративними судами повноважень із зобов’язання суб’єкта владних 

повноважень прийняти певне рішення чи вчинити якусь дію, що не 

суперечить вимогам ст. 245 КАС України. Реалізація такого підходу має 

поодинокі приклади діяльності Верховного Суду, зокрема, у справі 

№ 816/274/16 було розширено завдання судочинства, вийшовши за межі суто 

контролю за діями суб’єкта владних повноважень та зобов’язавши 

відповідача вчинити дії – зокрема, видати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря.  

4. На підставі аналізу досвіду зарубіжних країн із створення системи 

спеціалізованих судів з розгляду та вирішення спорів у сфері захисту права 

на безпечне довкілля (Сполучені Штати Америки, Нова Зеландія, 

Великобританія) визначено, що вони є унікальним інструментом здійснення 

державної та регіональної політики з питань природокористування, що 

пов’язується не лише урегулювання правових конфліктів, але і створенням 

механізмів забезпечення реалізації відповідних рішень. Підкреслено, що такі 

судові трансформації звертають увагу світової еліти, є предметом розгляду та 

обговорень на міжнародних самітах та конференціях, де досліджуються 

можливості їх впровадження в інших країнах.  

Наголошено, що під час розгляду та врегулювання адміністративних 

спорів у сфері захисту довкілля суди повинні визначати не лише наявність та 

ефективність механізмів забезпечення суб’єктивних екологічних прав, але і 

передусім об’єктивних публічних екологічних інтересів.  

Вирішення проблем визначення предметної підсудності спорів у сфері 

захисту довкілля своїм перспективним напрямом може мати створення 

спеціалізованої системи судів, діяльність яких буде зосереджена на 

забезпеченні врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із порушенням 
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екологічних прав громадян, як внаслідок діяльності суб’єктів 

господарювання, так і внаслідок дій, результатів дій чи бездіяльності органів 

державної влади чи місцевого самоврядування. 

5. Акцентовано увагу на необхідності встановлення належного обсягу 

процесуальної правоздатності у суб’єкта спору у сфері захисту права на 

безпечне довкілля не повинно обмежуватися необхідністю захисту виключно 

суб’єктивних прав (приватних чи публічних). Визначено, що збереження 

такого процесуального критерію відповідності процесуальної правоздатності 

своїм наслідком має необґрунтоване звуження реалізації права на доступ до 

суду у спорах, пов’язаних із захистом безпеки довкілля. Наголошено, що 

наявність вимоги щодо захисту суб’єктивного права в багатьох випадках 

створює умови для відсутності можливостей реалізації механізмів усунення 

правопорушень, що вчинюються суб’єктами владних повноважень та 

суб’єктами господарювання у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Обґрунтовано такого підходу базується на рекомендаційних 

висновках Комітету з дотримання Орхуської Конвенції щодо створення 

механізмів доступу до правосуддя з метою захисту права на безпечне 

довкілля за наявності як особистого інтересу, так і з метою задоволення 

громадського, публічного чи державної права, таким чином визначивши 

право громадських організацій на наявність у них безумовної процесуальної 

правоздатності для ініціювання у судовому порядку розгляду та вирішення 

спорів у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

6. З метою оптимізації забезпечення доступу громадськості до 

правосуддя аргументовано внесення змін до переліку підстав, що звільняють 

особу від сплати судового збору, зокрема, у частині подання 

адміністративного позову з метою захисту суб’єктивного чи об’єктивного 

права на безпечне довкілля, що відповідає встановленим частиною 5 статті 9 

Орхуської Конвенції вимогам щодо впровадження механізмів надання 
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правової допомоги для усунення або послаблення фінансових чи інших 

перешкод на доступ до правосуддя.  

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [258; 260; 261; 262; 263; 265]: 

1. Шепель М.А. Позивач у адміністративних спорах у сфері захисту права 

людини на безпечне довкілля: проблеми представництва інтересів. 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія» 2019. № 25. C. 72–80.  

2. Шепель М.А. Предметна юрисдикція адміністративних судів у 

вирішенні природоресурсних публічно-правових спорів. Правові 

засади суверенного розвитку України в сучасних умовах: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 січня – 1 

лютого, 2020). Київ: ТНУ, 2020. С. 82–85. 

3. Шепель М.А. Прокурор як суб’єкт захисту права на безпечне довкілля 

у порядку адміністративного судочинства. Актуальні проблеми 

держави і права. 2019. № 84. C. 63–67.  

4. Шепель М.А. Публічний інтерес та легітимні очікування як складові 

судового захисту права на безпечне довкілля. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2019. № 3. С. 158-163. 

5. Шепель М.А. Розгляд та вирішення спорів про відшкодування 

екологічної шкоди у порядку адміністративного судочинства. 

Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 26-27 жовтня, 2018). Запоріжжя: Запорізька 

міська громадська організація «Істина», 2018. С. 108-110. 

6. Шепель М.А. Право на безпечне довкілля: поняття та зміст. Сутність 

та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукового завдання, що полягало в розкритті сутності 

адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля, 

виявленні проблемних аспектів їх врегулювання, а також у формулюванні 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та 

практики його застосування. За результатами дисертаційного дослідження 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано необхідність розуміння права на безпечне довкілля в 

об’єктивному та суб’єктивному сенсі. Право людини на безпечне довкілля в 

об’єктивному сенсі визначено як сукупність нормативно-правових актів, що 

визначають правове регулювання впровадження механізмів створення таких 

природних та антропогенних умов проживання людини, що відповідають 

встановленим світовим та європейським стандартам безпеки. Наголошено на 

доцільності запровадження механізмів захисту не лише права людини на 

безпечне довкілля, але й створення умов для реалізації та гарантування права 

людини на сприятливе довкілля. Визначено, що правом людини на безпечне 

довкілля у суб’єктивному розумінні є гарантована державою можливість 

набуття спеціальних прав на використання природних ресурсів, висунення 

вимоги до інших учасників суспільних відносин щодо оптимізації форм та 

методів впливу на довкілля. 

2. Наголошено на дуальному характері правового регулювання 

використання природних ресурсів та об’єктів на загальнонаціональному та 

регіональному рівнях, що полягає у колізійному застосуванні нормативно-

правових актів центральних органів виконавчої влади та місцевого 
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самоврядування як інструментів здійснення нормативного впливу на 

публічно-управлінські та приватно-правові відносини. 

3. До ознак адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля віднесено: 1) наявність публічного інтересу як критерію 

визначення їх належності до предметної юрисдикції адміністративних судів; 

2) спеціальний суб’єктний склад спірних правовідносин, де одним з 

учасників виступає суб’єкт публічної адміністрації або інший 

уповноважений суб’єкт; 3) предмет спору (результат здійснення 

адміністративних процедур у сфері захисту права людини на безпечне 

довкілля). 

4. Обґрунтовано, що забезпечення реалізації права людини на безпечне 

довкілля пов’язується з впровадженням відповідних механізмів 

юрисдикційних (за участю суб’єктів владних повноважень), 

неюрисдикційних (здійснення захисту власними допустимим засобами 

впливу на діяльність, що заподіює шкоду охоронюваному праву чи інтересу, 

чи вжиття заходів із недопущення настання шкідливих наслідків) та 

змішаних форм.  

5. Встановлено, що міжнародні стандарти забезпечення захисту права 

людини на безпечне довкілля визначаються Декларацією з навколишнього 

середовища і розвитку 1992 року, де зроблено акцент на доцільності 

створення дієвих механізмів доступу до екологічної інформації, доступу до 

здійснення публічного управління у сфері захисту довкілля, доступу до 

правосуддя у досліджуваній галузі; Орхуською конвенцією ООН 1998 року, 

де деталізовано процедури обігу екологічної інформації, виокремлено 

підстави обмеження доступу до неї, визначаються гарантії участі  

громадськості у розгляді та вирішенні спорів відповідної категорії. 

Підкреслено, що унікальність міжамериканської системи полягає у 

функціонуванні «квазісудового» органу контролю – Міжамериканської 

комісії з прав людини, що є суб’єктом, уповноваженим на розгляд такої 

категорії публічно-правових спорів. Визначено, що встановлений 
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Міжамериканською комісією з прав людини принцип транскордонної 

відповідальності за заподіяння екологічної шкоди може бути використано 

Україною у світлі вирішення проблеми компенсації екологічної шкоди, 

заподіяної внаслідок окупації територій Донецької та Луганської областей, 

що корелюється з положеннями Протоколу № 16 до Конвенції про захист 

прав людини. 

Акцентовано увагу на необхідності врахування у процесі гармонізації 

національного законодавства з традиціями європейської та міждержавної 

судової практики механізмів захисту «легітимних очікувань» учасників 

середовищоохоронних правовідносин.  

Підкреслено, що принцип необхідності врахування легітимних 

очікувань є похідним від принципу правової визначеності, відповідає 

реалізації інших принципів, таких як добросовісність, належне урядування, 

пропорційність, передбачуваність тощо. Визначено, що легітимні очікування 

позивача у справі можуть пов’язуватись як із діяльністю органів 

законодавчої влади (наприклад, у справі «Зеленчук та Цицюра проти 

України» (заява № 846/16 та 1075/16 від 22 травня 2018 р.) легітимними 

очікуваннями були сподівання позивачів щодо законодавчого врегулювання 

питання зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення), так і з діяльністю органів виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування (зокрема, у справі «Остапенко проти України» від 14 червня 

2007 р. ЄСПЛ обґрунтував необхідність задоволення законних очікувань 

позивача на отримання земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення у користування з подальшим підписанням договору між 

органом місцевого самоврядування та фізичною особою). 

6. На підставі рекомендацій Комітету з дотримання Орхуської 

Конвенції, досвіду таких зарубіжних країн, як Королівство Нідерландів, 

Королівство Бельгія, аргументовано доцільність визначення абсолютної 

процесуальної правоздатності громадських об’єднань бути представниками 

інтересів територіальної громади чи окремих соціальних груп у сфері 
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забезпечення реалізації механізмів створення безпечного та сприятливого 

антропогенного та природного довкілля, незалежно від наявності у справі 

суб’єктивного інтересу учасників такої організації.  

7. Обґрунтовано доцільність застосування категорії «публічний 

інтерес» як критерію розмежування предметних юрисдикцій 

адміністративних та господарських судів. На підставі зазначеного 

встановлено, що є хибним віднесення до категорії господарських справ 

спорів, де предметом оскарження є експертний висновок щодо ефективності 

механізмів реалізації права людини на безпечне довкілля, підготовлений 

юридичною особою приватного права. 

Наголошено, що під час розгляду та врегулювання адміністративних 

спорів у сфері захисту довкілля суди повинні визначати наявність та 

ефективність механізмів забезпечення не лише суб’єктивних екологічних 

прав, але і передусім об’єктивних публічних екологічних інтересів.  

Зазначено, що перспективним напрямом у вирішенні проблем 

визначення предметної підсудності спорів у сфері захисту довкілля є 

створення спеціалізованої системи судів, діяльність яких буде зосереджена 

на забезпеченні врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із 

порушенням екологічних прав громадян як унаслідок діяльності суб’єктів 

господарювання, так і внаслідок дій, результатів дій чи бездіяльності органів 

державної влади чи місцевого самоврядування. 

8. З метою оптимізації забезпечення доступу до правосуддя, зокрема, з 

питань розгляду та вирішення адміністративних справ у сфері захисту 

охорони навколишнього природного середовища, реалізації принципів 

раціонального використання природних ресурсів, створення умов 

сприятливого антропогенного довкілля обґрунтовано доцільність відмови від 

пріоритетного застосування суб’єктних критеріїв обмежень процесуальної 

правоздатності учасників публічно-правового спору. 

Реалізація такої пропозиції вимагає внесення змін до пункту 8 частини 

1 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, де має бути 
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визначено, що позивачем в адміністративному спорі є «особа, яка звернулася 

з позовом до адміністративного суду з метою захисту суб’єктивних 

публічних прав, свобод та інтересів, а також з метою захисту 

громадського чи публічного інтересу, а також суб’єкт владних 

повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до 

адміністративного суду». 

Забезпечення доступу громадськості до правосуддя має бути 

оптимізовано шляхом внесення змін до переліку підстав, що звільняють 

особу від сплати судового збору. Однією з підстав звільнення від сплати 

судового збору має бути визнано подання адміністративного позову з метою 

захисту суб’єктивного чи об’єктивного права на безпечне довкілля, що 

відповідає встановленим частиною 5 статті 9 Орхуської Конвенції вимогам 

щодо впровадження механізмів надання правової допомоги для усунення або 

послаблення фінансових чи інших перешкод у доступі до правосуддя.  

Обґрунтовано доцільність визначення особливостей  провадження у 

справах про оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень у сфері захисту довкілля, використання природних 

ресурсів та природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної безпеки 

шляхом доповнення Кодексу адміністративного судочинства України 

окремою статтею 289-1 такого змісту:  

«Позовна заява про оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у сфері захисту довкілля, використання 

природних ресурсів та природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної 

безпеки може бути подана органом прокуратури як органом, 

уповноваженим представляти державні інтереси у суді. 

Обов’язок доказування у справі покладається на особу, діяльність якої 

пов’язана з використанням природних ресурсів та природних об’єктів, у 

тому числі їх забрудненням чи іншим погіршенням їхнього стану або 

ймовірністю виникнення чи настання екологічних ризиків.   
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Для врегулювання спорів, пов’язаних із забезпеченням доступу до 

екологічної інформації, застосовуються положення ч.ч. 1-2 цієї статті, а 

також положення Закону України «Про доступ до екологічної інформації», 

Закону України «Про захист персональних даних». 

Розгляд та вирішення адміністративним судом такої категорії спорів 

має відбуватися з врахуванням пріоритетності захисту публічного інтересу, 

життя та здоров’я людини». 
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Додаток Б 

 

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про оптимізацію 

механізмів захисту права людини на безпечне довкілля» 

 

Чинна редакція 

 

Пропоновані зміни Нова редакція 

Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості 

Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446) 

пункт 8 частини 1 

статті 4 

8) позивач - особа, 

на захист прав, 

свобод та інтересів 

якої подано позов 

до 

адміністративного 

суду, а також 

суб’єкт владних 

повноважень, на 

виконання 

повноважень якого 

подано позов до 

адміністративного 

суду. 

Пункт 8 частини 1 

статті 4 викласти у 

наступній редакції : 

«особа, яка звернулася 

з позовом до 

адміністративного 

суду з метою захисту 

суб’єктивних 

публічних прав, свобод 

та інтересів, а також 

з метою захисту 

громадського чи 

публічного інтересу, а 

також суб’єкт 

владних повноважень, 

на виконання 

повноважень якого 

подано позов до 

адміністративного 

Пункт 8 частини 1 

статті 4. 

8) позивач - особа, яка 

звернулася з позовом 

до адміністративного 

суду з метою захисту 

суб’єктивних 

публічних прав, 

свобод та інтересів, а 

також з метою захисту 

громадського чи 

публічного інтересу, а 

також суб’єкт владних 

повноважень, на 

виконання 

повноважень якого 

подано позов до 

адміністративного 

суду. 
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суду». 

Норма відсутня Доповнити статтею 

289-1 «Особливості 

провадження у 

справах про 

оскарження дій, 

результатів дій чи 

бездіяльності 

суб’єктів владних 

повноважень у сфері 

захисту довкілля, 

використання 

природних ресурсів 

та природних 

об’єктів, 

забезпечення вимог 

екологічної безпеки»:  

«Позовна заява 

про оскарження дій, 

результатів дій чи 

бездіяльності 

суб’єктів владних 

повноважень у сфері 

захисту довкілля, 

використання 

природних ресурсів та 

природних об’єктів, 

забезпечення вимог 

екологічної безпеки 

Стаття 289-1. 

Особливості 

провадження у 

справах про 

оскарження дій, 

результатів дій чи 

бездіяльності 

суб’єктів владних 

повноважень у сфері 

захисту довкілля, 

використання 

природних ресурсів 

та природних 

об’єктів, 

забезпечення вимог 

екологічної безпеки:  

Позовна заява 

про оскарження дій, 

результатів дій чи 

бездіяльності 

суб’єктів владних 

повноважень у сфері 

захисту довкілля, 

використання 

природних ресурсів та 

природних об’єктів, 

забезпечення вимог 

екологічної безпеки 
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може бути подана 

органом прокуратури 

як органом, 

уповноваженим 

представляти 

державні інтереси у 

суді. 

Обов’язок 

доказування у справі 

покладається на 

особу, діяльність якої 

пов’язана із 

використанням 

природних ресурсів та 

природних об’єктів, в 

тому числі їх 

забрудненням чи 

іншим погіршенням їх 

стану чи існує 

ймовірність 

виникнення чи 

настання екологічних 

ризиків.   

Для 

врегулювання спорів, 

пов’язаних із 

забезпеченням 

доступу до екологічної 

інформації, 

може бути подана 

органом прокуратури 

як органом, 

уповноваженим 

представляти 

державні інтереси у 

суді. 

Обов’язок 

доказування у справі 

покладається на 

особу, діяльність якої 

пов’язана із 

використанням 

природних ресурсів та 

природних об’єктів, в 

тому числі їх 

забрудненням чи 

іншим погіршенням їх 

стану чи існує 

ймовірність 

виникнення чи 

настання екологічних 

ризиків.   

Для 

врегулювання спорів, 

пов’язаних із 

забезпеченням 

доступу до екологічної 

інформації, 
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застосовуються 

положення ч.ч.1-2 цієї 

статті, а також 

положення Закону 

України «Про доступ 

до екологічної 

інформації», Закону 

України «Про захист 

персональних даних». 

Розгляд та вирішення 

адміністративним 

судом такої категорії 

спорів має 

відбуватися з 

врахуванням 

пріоритетності 

захисту публічного 

інтересу, життя та 

здоров’я людини» 

застосовуються 

положення ч.ч.1-2 цієї 

статті, а також 

положення Закону 

України «Про доступ 

до екологічної 

інформації», Закону 

України «Про захист 

персональних даних». 

Розгляд та вирішення 

адміністративним 

судом такої категорії 

спорів має 

відбуватися з 

врахуванням 

пріоритетності 

захисту публічного 

інтересу, життя та 

здоров’я людини. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст.170) 

Шкода, заподіяна 

юридичним і 

фізичним особам в 

результаті 

неправомірних 

рішень, дій або 

бездіяльності 

органів місцевого 

самоврядування, 

Викласти ч.1 ст. 77 у 

такій редакції: 

«Шкода, заподіяна 

правам та інтересам 

юридичним, фізичним 

особам чи 

територіальної 

громади, а також 

«Шкода, заподіяна 

правам та інтересам 

юридичним, фізичним 

особам чи 

територіальної 

громади, а також 

створення загрози 

заподіяння шкоди, що 

відбувається в 
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відшкодовується за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету, 

а в результаті 

неправомірних 

рішень, дій або 

бездіяльності 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування - за 

рахунок їх власних 

коштів у порядку, 

встановленому 

законом 

створення загрози 

заподіяння шкоди, що 

відбувається в 

результаті 

неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності 

органів місцевого 

самоврядування, 

відшкодовується за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету, а 

в результаті 

неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування - за 

рахунок їх власних 

коштів у порядку, 

встановленому 

законом» 

результаті 

неправомірних 

рішень, дій або 

бездіяльності органів 

місцевого 

самоврядування, 

відшкодовується за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету, а 

в результаті 

неправомірних 

рішень, дій або 

бездіяльності 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування - за 

рахунок їх власних 

коштів у порядку, 

встановленому 

законом» 

Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-

VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87) 

Пункт відсутній Доповнити 

статті 5 пунктом 

двадцять четвертим 

наступного змісту: 

«позивачі - 

п. 24 ч. 1 ст. 5 

позивачі - фізичні 

особи та громадські 

об’єднання за подання 

позовів щодо 
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фізичні особи та 

громадські об’єднання 

за подання позовів 

щодо оскарження 

рішень у сфері захисту 

довкілля». 

 

оскарження рішень у 

сфері захисту довкілля 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 

996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (Офіційний вісник України. 2010. 

№ 84. Ст.2945) 

12. В обов’язковому 

порядку 

проводяться 

консультації з 

громадськістю у 

формі публічного 

громадського 

обговорення та/або 

електронних 

консультацій з 

громадськістю щодо 

проектів 

нормативно-

правових актів, які: 

стосуються 

конституційних 

прав, свобод та 

обов’язків 

     Доповнити пункт 

12 абзацом 4 у 

наступній редакції: 

    «Проекти 

розпорядження 

органів виконавчої 

влади, що стосуються 

використання 

природних ресурсів 

загальнонаціонального 

значення підлягають 

обговоренню шляхом 

проведення 

консультацій з 

громадськістю у формі 

публічного 

громадського 

обговорення та/або 

       В обов’язковому 

порядку проводяться 

консультації з 

громадськістю у формі 

публічного 

громадського 

обговорення та/або 

електронних 

консультацій з 

громадськістю щодо 

проектів нормативно-

правових актів, які: 

стосуються 

конституційних прав, 

свобод та обов’язків 

громадян; 

стосуються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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громадян; 

стосуються 

життєвих інтересів 

громадян, у тому 

числі впливають на 

стан навколишнього 

природного 

середовища; 

передбачають 

провадження 

регуляторної 

діяльності у певній 

сфері; 

визначають 

стратегічні цілі, 

пріоритети і 

завдання у 

відповідній сфері 

державного 

управління (у тому 

числі проекти 

державних і 

регіональних 

програм 

економічного, 

соціального і 

культурного 

розвитку, рішення 

електронних 

консультацій з 

громадськістю щодо 

захисту довкілля» 

життєвих інтересів 

громадян, у тому числі 

впливають на стан 

навколишнього 

природного 

середовища; 

передбачають 

провадження 

регуляторної 

діяльності у певній 

сфері; 

визначають 

стратегічні цілі, 

пріоритети і завдання 

у відповідній сфері 

державного 

управління (у тому 

числі проекти 

державних і 

регіональних програм 

економічного, 

соціального і 

культурного розвитку, 

рішення стосовно їх 

виконання); 

стосуються 

інтересів 

територіальних 
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стосовно їх 

виконання); 

стосуються 

інтересів 

територіальних 

громад, здійснення 

повноважень 

місцевого 

самоврядування, 

делегованих 

органам виконавчої 

влади відповідними 

радами; 

визначають 

порядок надання 

адміністративних 

послуг; 

стосуються 

правового статусу 

громадських 

об’єднань, їх 

фінансування та 

діяльності; 

передбачають 

надання пільг чи 

встановлення 

обмежень для 

суб’єктів 

громад, здійснення 

повноважень 

місцевого 

самоврядування, 

делегованих органам 

виконавчої влади 

відповідними радами; 

визначають 

порядок надання 

адміністративних 

послуг; 

стосуються 

правового статусу 

громадських 

об’єднань, їх 

фінансування та 

діяльності; 

передбачають 

надання пільг чи 

встановлення 

обмежень для 

суб’єктів 

господарювання та 

інститутів 

громадянського 

суспільства; 

стосуються 

присвоєння 
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господарювання та 

інститутів 

громадянського 

суспільства; 

стосуються 

присвоєння 

юридичним особам 

та об’єктам права 

власності, які за 

ними закріплені, 

об’єктам права 

власності, які 

належать фізичним 

особам, імен 

(псевдонімів) 

фізичних осіб, 

ювілейних та 

святкових дат, назв і 

дат історичних 

подій; 

стосуються 

витрачання 

бюджетних коштів 

(звіти головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

за минулий рік). 

Строк 

юридичним особам та 

об’єктам права 

власності, які за ними 

закріплені, об’єктам 

права власності, які 

належать фізичним 

особам, імен 

(псевдонімів) 

фізичних осіб, 

ювілейних та 

святкових дат, назв і 

дат історичних подій; 

стосуються 

витрачання 

бюджетних коштів 

(звіти головних 

розпорядників 

бюджетних коштів за 

минулий рік). 

Строк проведення 

таких консультацій з 

громадськістю 

визначається органом 

виконавчої влади і 

повинен становити не 

менш як 15 

календарних днів. 

      Проекти 
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проведення таких 

консультацій з 

громадськістю 

визначається 

органом виконавчої 

влади і повинен 

становити не менш 

як 15 календарних 

днів. 

Проекти 

регуляторних актів 

виносяться на 

громадське 

обговорення з 

урахуванням 

вимог Закону 

України "Про 

засади державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності". 

 

регуляторних актів 

виносяться на 

громадське 

обговорення з 

урахуванням вимог 

Закону України "Про 

засади державної 

регуляторної політики 

у сфері господарської 

діяльності. 

     Проекти 

розпорядження 

органів виконавчої 

влади, що стосуються 

використання 

природних ресурсів 

загальнонаціонального 

значення підлягають 

обговоренню шляхом 

проведення 

консультацій з 

громадськістю у формі 

публічного 

громадського 

обговорення та/або 

електронних 

консультацій з 

громадськістю щодо 

захисту довкілля. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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Проект Закону України «Про оптимізацію механізмів захисту 

права людини на безпечне довкілля» 

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. до Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості 

Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446): 

доповнити пункт 12 абзацом 4 положенням у наступній редакції:  

«Проекти розпорядження органів виконавчої влади, що стосуються 

використання природних ресурсів загальнонаціонального значення 

підлягають обговоренню шляхом проведення консультацій з громадськістю у 

формі публічного громадського обговорення та/або електронних 

консультацій з громадськістю щодо»; 

доповнити статтею 289-1«Особливості провадження у справах про 

оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у сфері захисту довкілля, використання природних ресурсів та 

природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної безпеки»:  

«Позовна заява про оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у сфері захисту довкілля, використання 

природних ресурсів та природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної 

безпеки може бути подана органом прокуратури як органом, 

уповноваженим представляти державні інтереси у суді. 

Обов’язок доказування у справі покладається на особу, діяльність якої 

пов’язана із використанням природних ресурсів та природних об’єктів, в 

тому числі їх забрудненням чи іншим погіршенням їх стану чи існує 

ймовірність виникнення чи настання екологічних ризиків.   
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Для врегулювання спорів, пов’язаних із забезпеченням доступу до 

екологічної інформації, застосовуються положення ч.ч.1-2 цієї статті, а 

також положення Закону України «Про доступ до екологічної інформації», 

Закону України «Про захист персональних даних». 

Розгляд та вирішення адміністративним судом такої категорії спорів 

має відбуватися з врахуванням пріоритетності захисту публічного інтересу, 

життя та здоров’я людини». 

2. до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170):  

викласти ч.1 ст. 77 у такій редакції: 

«Шкода, заподіяна правам та інтересам юридичним, фізичним особам 

чи територіальної громади, а також створення заподіяння шкоди, що 

відбувається в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності 

органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів 

місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх 

власних коштів у порядку, встановленому законом»; 

3. до Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 

3674-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87): 

доповнити статтю 5 пунктом двадцять четвертим наступного змісту: 

«позивачі - фізичні особи та громадські об’єднання за подання позовів 

щодо оскарження рішень у сфері захисту довкілля»; 

4. до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (Офіційний вісник України. 2010. № 84. 

Ст.2945) : 

доповнити пункт 12 абзацом 4 у наступній редакції:  

«Проекти розпорядження органів виконавчої влади, що стосуються 

використання природних ресурсів загальнонаціонального значення 

підлягають обговоренню шляхом проведення консультацій з громадськістю у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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формі публічного громадського обговорення та/або електронних 

консультацій з громадськістю щодо»; 

 

II. Прикінцеві та перехідні положення  

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
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Пояснювальна записка щодо прийняття проекту Закону України 

«Про оптимізацію механізмів захисту права людини на безпечне 

довкілля» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про 

оптимізацію механізмів захисту права людини на безпечне довкілля» 

Основна спрямованість чинного законодавства України у сфері захисту 

довкілля полягає у оптимізації шляхів формування позабюджетних цільових 

фондів, що є можливим в тому числі за рахунок оптимізації використання 

місцевих та державного бюджету України.  

Загальні питання адміністративно-правового регулювання публічного 

управління в різних сферах і галузях, включаючи використання природних 

ресурсів, були предметом досліджень багатьох вітчизняних 

адміністративістів, зокрема В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, 

К. К. Афанасьєва, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-

Тіунової, М. Ю. Віхляєва, В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, 

І. П. Голоснічeнка, І. С. Гриценка, Н. Л. Губерської, Є. В. Додіна, 

Т. Є. Кагановської, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, Л. П. Коваленко, 

Н. В. Коваленко, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, О. В. Константого, С. О. Кузніченка, О. В. Кузьменко, 

Є. В. Курінного, М. В. Лошицького, Д. М. Лук’янця, П. С. Лютікова, 

Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, О. М. Музичука, Н. Р. Нижник, 

О. І. Остапенка, Д. В. Приймаченка, А. О. Селіванова, В. П. Тимощука, 

М. М. Тищенка, Х. П. Ярмакі та ін. Проте в наш час відсутні праці, в яких би 

комплексно аналізувались проблеми визначення адміністративно-правових 

засад публічного управління у сфері використання природних ресурсів. 

Таким чином, необхідність забезпечення ефективного і безпечного 

використання природних ресурсів в Україні, недостатня розробленість 
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теоретичних положень щодо управлінської складової державної політики з 

цих питань, недосконалість її правового регулювання обумовлюють 

актуальність оптимізації адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів. 

 

2. Цілі і завдання змін до нормативно-правових актів 

Завданням проекту є удосконалення механізму застосування заходів 

захисту права людини на безпечне довкілля.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення змін до 

нормативно-правових актів 

 

З метою удосконалення механізмів адміністративної відповідальності 

внести зміни до таких законодавчих актів України: 

-до Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості 

Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446): 

доповнити пункт 12 абзацом 4 положенням у наступній редакції:  

«Проекти розпорядження органів виконавчої влади, що стосуються 

використання природних ресурсів загальнонаціонального значення 

підлягають обговоренню шляхом проведення консультацій з громадськістю у 

формі публічного громадського обговорення та/або електронних 

консультацій з громадськістю щодо»; 

доповнити статтею 289-1«Особливості провадження у справах про 

оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у сфері захисту довкілля, використання природних ресурсів та 

природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної безпеки»:  

«Позовна заява про оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у сфері захисту довкілля, використання 

природних ресурсів та природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної 
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безпеки може бути подана органом прокуратури як органом, 

уповноваженим представляти державні інтереси у суді. 

Обов’язок доказування у справі покладається на особу, діяльність якої 

пов’язана із використанням природних ресурсів та природних об’єктів, в 

тому числі їх забрудненням чи іншим погіршенням їх стану чи існує 

ймовірність виникнення чи настання екологічних ризиків.   

Для врегулювання спорів, пов’язаних із забезпеченням доступу до 

екологічної інформації, застосовуються положення ч.ч.1-2 цієї статті, а 

також положення Закону України «Про доступ до екологічної інформації», 

Закону України «Про захист персональних даних». 

Розгляд та вирішення адміністративним судом такої категорії спорів 

має відбуватися з врахуванням пріоритетності захисту публічного інтересу, 

життя та здоров’я людини». 

- до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170):  

викласти ч.1 ст. 77 у такій редакції: 

«Шкода, заподіяна правам та інтересам юридичним, фізичним особам 

чи територіальної громади, а також створення заподіяння шкоди, що 

відбувається в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності 

органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів 

місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх 

власних коштів у порядку, встановленому законом»; 

- до Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 

3674-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87): 

доповнити статтю 5 пунктом двадцять четвертим наступного змісту: 

«позивачі - за подання позовів щодо оскарження рішень у сфері 

захисту довкілля»; 
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- до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» (Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст.2945):  

доповнити пункт 12 абзацом 4 у наступній редакції: «Проекти 

розпорядження органів виконавчої влади, що стосуються використання 

природних ресурсів загальнонаціонального значення підлягають 

обговоренню шляхом проведення консультацій з громадськістю у формі 

публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з 

громадськістю щодо». 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Вимагається внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

Реалізація положень поданого законопроекту внесення змін до інших 

законів не потребує. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та 

прибуткову частини державного або місцевих бюджетів. 

 

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та 

інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття 

Реалізація норм законопроекту призведе до належного рівня 

законодавчої техніки, оптимізує реалізацію механізмів застосування заходів 

адміністративно-правової охорони права на безпечне довкілля. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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Додаток В 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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