
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ВСЯ ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має 

забезпечувати збереження земель, лісів, інших природних ресурсів. 

Контролюйте ефективність діяльності влади в сфері екології.  

    

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

28 червня 1996 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

(витяг) 

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 

які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами 

права власності Українського народу. Від імені Українського народу права 

власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в 

межах, визначених цією Конституцією. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права 

власності народу відповідно до закону. 

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 

суспільству. 

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. 

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави. 

 

    

           ЗЕМЕЛЬНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ                   

                                         25 жовтня 2001 року  

                                                  № 2768-III              
                   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n19   

 (витяг) 

Стаття 1. Земля - основне національне багатство 

1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави. 

2. Право власності на землю гарантується. 

3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості 

землі. 

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин 

До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на території області 

належить: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n19


а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних 

громад; 

в) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та 

охорони земель; 

г) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, 

участь у їх реалізації на відповідній території; 

ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм використання 

земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель; 

д) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

е) організація землеустрою; 

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного 

району, або у разі, якщо районна рада не утворена; 

з) вирішення земельних спорів; 

и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону. 

Стаття 162. Поняття охорони земель 

Охорона земель - це система правових, організаційних, економічних та інших 

заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання 

необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського 

призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення 

родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського 

призначення, забезпечення особливого режиму використання земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 

Стаття 163. Завдання охорони земель 

Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення 

земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель. 

Стаття 164. Зміст охорони земель 

1. Охорона земель включає: 

а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування; 

б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від 

необґрунтованого їх вилучення для інших потреб; 

в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного 

засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, 

хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих 

природних і техногенних процесів; 

г) збереження природних водно-болотних угідь; 

ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі 

антропогенних ландшафтів; 

д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь. 



 

    

                       Положення про  
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           постановою Кабінету Міністрів України  

                                      від 25 листопада 2015 р. № 1119 

                 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF  

(витяг) 

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. 

Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує: 

формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та 

рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, 

лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, 

у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, 

землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду 

(контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного 

законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, 

родючості ґрунтів. 

 

    

                        Положення про  

    про Державну екологічну інспекцію України 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           постановою Кабінету Міністрів України  

                                       від 19 квітня 2017 р. № 275 

               https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF   

(витяг) 

3. Основними завданнями Держекоінспекції є: 

1) реалізація державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів; 

2) здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду 

(контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо: 

охорони земель, надр; 

екологічної та радіаційної безпеки; 

охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

охорони, захисту, використання і відтворення лісів; 

збереження, відтворення і невиснажливого використання біологічного та 

ландшафтного різноманіття; 

раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного та 

рослинного світу; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF


    

                       Положення про  

 Державну службу України з питань геодезії,  

                     картографії та кадастру 
                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                               постановою Кабінету Міністрів України 

             від 14 січня 2015 р. № 15 

(витяг) 

3. Основними завданнями Держгеокадастру є: 

1) реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного 

кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині 

дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх 

категорій і форм власності, родючості ґрунтів;   

3) внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій 

щодо забезпечення формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного 

земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому 

комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та 

охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. 

    

                       Положення про  

Головне управління геокадастру у Херсонській 

області  
                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                               Наказом Держгеокадастру  

             від 17.11 2016 р. № 308 

(витяг) 

4. Головне управління, відповідно до покладених на нього завдань: 

15) бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та 

місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального 

використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, 

району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, 

територіальному плануванні; 

16) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, 

екологічних  та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та 

охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання 

режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення, інших територій.   

 



    

           ЛІСОВИЙ КОДЕКС  УКРАЇНИ                   

                                         21 січня 1994 року  

                                               № 3852-XII 
                   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12    

 (витяг) 

Стаття 1. Поняття про ліс 

Ліс - тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно 

деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, 

тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що 

взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє 

природне середовище. 

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та 

місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-

гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом 

для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. 

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за 

основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності 

на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави. 

Стаття 35. Зміст організації лісового господарства 

Організація лісового господарства передбачає: 

1) розроблення та затвердження в установленому законом порядку нормативно-

правових актів з ведення лісового господарства; 

2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій, 

виділення особливо захисних лісових ділянок; 

3) установлення віку стиглості деревостанів, норм використання лісових ресурсів; 

4) проведення лісовпорядкування; 

5) ведення державного лісового кадастру, обліку лісів; 

6) ведення моніторингу лісів; 

7) проведення лісової сертифікації; 

8) здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно з основними вимогами 

щодо ведення лісового господарства, визначеними законодавством. 

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів 

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, 

ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. 

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства та 

органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів 

відповідно до цього Кодексу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12


    

                       Положення про  

 Державне агентство лісових ресурсів України 
                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                               постановою Кабінету Міністрів України 

             від 8 жовтня 2014 р. № 521 

(витяг) 

4. Держлісагентство відповідно до покладених на нього завдань: 

2) вносить Міністрові аграрної політики та продовольства пропозиції щодо 

загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів, розвитку мисливського господарства; 

4) здійснює державне управління в галузі ведення лісового і мисливського 

господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-

правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з 

карантину рослин та у сфері захисту рослин); 

5) здійснює державне управління територіями та об’єктами природно-заповідного 

фонду в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його 

управління; 

6) організовує ведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських 

угідь; 

 7) веде державний лісовий кадастр та облік лісів; 

22) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує 

діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів, бере 

участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, 

забезпечує організацію та координацію заходів з охорони державного мисливського 

фонду і заходів з регулювання чисельності мисливських, хижих та шкідливих для 

мисливського господарства тварин; 

    

                       Положення про  

            Херсонське обласне управління 

      лісового та мисливського господарства 
                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                               Наказ Державного агентства лісових ресурсів України 

             від 12.11. 2012 р. № 411 

(витяг) 

4. Управління, відповідно до покладених на нього завдань: 

4.5 Реалізовує державну політику в галузі лісового та мисливського господарства 

та вносить Держлісагентству України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з 

питань регулювання відносин у сфері лісового, мисливського господарства та 

полювання. 

4.8 Бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних 

(місцевих) програм з охорони, захисту, використання, відтворення лісів, 

тваринного світу. 

4.9 Створює умови для науково обґрунтованого, раціонального та економічно 

доцільного використання лісових ресурсів та тваринного світу. 



    

        Державна екологічна інспекція  

               у Херсонській області          

    http://ecoinspekcia.ks.ua 

 

Основною функцією екологічної інспекції є здійснення державного нагляду 

(контролю) за дотриманням територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства вимог законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, в межах наданих повноважень. 

Головним завданням Держекоінспекції у Херсонській області є: запобігання 

правопорушенням, а уразі їх скоєння - притягнення до відповідальності винних осіб. 

Основними пріоритетами у сфері охорони навколишнього природного середовища є 

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження 

біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, 

земельних  та лісових ресурсів, охорона атмосферного повітря та екологічно безпечне 

надрокористування.  

 

    

                       Положення про  

Департамент екології та природних ресурсів 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

             07.09.2016 № 678 

 (витяг) 

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області  

4.1 державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища,  

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, 

надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і 

рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та 

використання екологічної мережі. 

5. Департамент, відповідно до визначених галузевих повноважень і в межах 

компетенції, виконує такі завдання: 

5.2 Організовує та проводить державну екологічну експертизу. 

5.18 Бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням державних і 

місцевих програм охорони навколишнього природного середовища 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

http://ecoinspekcia.ks.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru


(витяг) 
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) 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; 

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм 

охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних 

програм охорони довкілля; 

3) 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; 

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів; 

 

    

Департамент житлово-комунального господарства 

              Херсонської міської ради 
Інформація з сайту  

http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-

gospodarstva  

Основні функції та напрямки роботи 

Здійснення нагляду та  контролю за станом  та утриманням  житлового фонду міста, 

що знаходиться в комунальній власності міської територіальної громади., ефективну 

експлуатацію житлового фонду, необхідний рівень якості послуг, що надаються 

населенню,  також координація діяльності підприємств, які обслуговують житловий 

фонд.  

Контроль за станом благоустрою міста, ремонтом доріг, свтлофорних об’єктів, 

екології міста. 

http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva
http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva

