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Публічний звіт
в.о. Голови Державної екологічної інспекції України за 2018 рік

Завдання та заходи Державної екологічної інспекції України, 
їх виконання. Досягнення результатів завдань та заходів
Державна екологічна інспекція України спрямовує свою діяльність 
на реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Пріоритетом діяльності Держекоінспекції у 2018 році була реалізація Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні та втілення реформ у форматі Державної природоохоронної служби України. Концепцією передбачено створення єдиного інтегрованого органу  природоохоронного нагляду (контролю), усунення дублювання функцій у сфері здійснення природоохоронного нагляду (контролю), запровадження державної системи екологічного моніторингу, перехід від системи тотального планового нагляду (контролю) до системи моніторингу, попередження порушень екологічного законодавства і контролю на основі ризик-орієнтовних показників та відродження інституту громадського природоохоронного контролю.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 353 затверджено план заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні.
На виконання цього плану розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України:
«Про ліквідацію Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів»;
«Про Державну природоохоронну службу України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 
«Про затвердження Положення про Державну природоохоронну службу України».
Для реалізації кроків, визначених Планом заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні, Держекоінспекцією за участю Мінприроди розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення ефективності державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища)» (далі-проект Закону), яким визначались повноваження Державної природоохоронної служби України та передбачалось внесення змін до значної кількості законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Законопроект виносився на обговорення громадськості та після доопрацювання за результатами громадського обговорення, направлено до Мінприроди. 
Проект цього Закону став основою для розроблення проекту Закону України «Про Державну природоохоронну службу України», яким передбачено створення Державної природоохоронної служби України та надання повноважень службі. Зазначений законопроект охоплює більше коло питань, які потребують вирішення, зокрема і положення, викладені в законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення ефективності державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища)».
Проект Закону України «Про Державну природоохоронну службу України» 23.11.2018 внесено до Верховної Ради України (реєст. № 9336) народними депутатами України Дирівим А.Б. та іншими.
Також, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 102 «Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища», якою передбачено ліквідацію, як юридичних осіб публічного права окремих територіальних органів Держекоінспекції та створення таких міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції: Інспекція Столичного округу, Інспекція Карпатського округу, Інспекція Центрального округу, Інспекція Поліського округу та Інспекція Кримсько - Чорноморського округу. 
З метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони довкілля, Держекоінспекцією розроблено законодавчі та нормативно-правові акти, 
які прийнято у 2018 році:
Закон України «Про внесення змін до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Зазначеними змінами розширено повноваження Держекоінспекції щодо уповноваження своїх територіальних органів на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності товарів, процесів та послуг у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища; 
наказ Мінприроди від 04.10.2018 № 347, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.10.2018 за № 1174/32626 «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 11 серпня 2017 року 
№ 312», яким затверджені типові положення про міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції;
наказ Мінприроди від 18.10.2018 № 363, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1460/32912 «Про затвердження  Вимог до технічної компетентності та незалежності, яким мають відповідати підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України, що уповноважуються або уповноважені на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології  та порядку такого уповноваження», що дозволило Держекоінспекції наприкінці 2018 року розпочати роботи з уповноваження територіальних та міжрегіональних територіальних органів на проведення вимірювань;
постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 961 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001р. 
№ 332 і від 23 квітня 2014р. № 117», що надає можливість заміни амортизаційно зношених автомобілів, існуючих у Держекоінспекції та її територіальних органах, 
на автомобілі з гібридною силовою установкою;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 993 
«Про віднесення нерухомого майна до сфери управління Державної екологічної інспекції». 
Ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Äåðæåêî³íñïåêö³ºþ ðîçðîáëåíî ïðîåêòè íàñòóïíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â:
ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ êðèòåð³¿â, 
çà ÿêèìè îö³íþºòüñÿ ñòóï³íü ðèçèêó â³ä ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà âèçíà÷àºòüñÿ ïåð³îäè÷í³ñòü ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ çàõîä³â äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â»;
ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïåðåâ³ðêè, âçÿòòÿ ïðîá âîäè òà ïðîâåäåííÿ ¿õ àíàë³çó»;
ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè» 
(ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó «ºäèíîãî â³êíà» 
òà îïòèì³çàö³¿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ïðîöåäóð ïðè ïåðåì³ùåíí³ òîâàð³â ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè»);
ïðîåêò íàêàçó Ì³íïðèðîäè «Ïðî â³äîì÷ó çáðîþ òà ñïåö³àëüí³ çàñîáè äëÿ äåðæàâíèõ ³íñïåêòîð³â ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â»;
ïðîåêò íàêàçó Ì³íïðèðîäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê ïðèäáàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáë³êó, âèêîðèñòàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ â³äîì÷î¿ çáðî¿, áîºïðèïàñ³â äî íå¿ òà ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â äåðæàâíèìè ³íñïåêòîðàìè ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Äåðæåêî³íñïåêö³¿ òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â»; 
ïðîåêò íàêàçó Ì³íïðèðîäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ðîçì³ðó â³äøêîäóâàííÿ òà ñïëàòè çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ âíàñë³äîê çàáðóäíåííÿ ³ç ñóäåí, êîðàáë³â òà ³íøèõ ïëàâó÷èõ çàñîá³â òåðèòîð³àëüíèõ 
³ âíóòð³øí³õ ìîðñüêèõ âîä Óêðà¿íè»;
ïðîåêò íàêàçó Ì³íïðèðîäè  «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìåòîäèêè âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â øêîäè, çóìîâëåíî¿ çàáðóäíåííÿì ³ çàñì³÷åííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà»;  
ïðîåêò íàêàçó Ì³íïðèðîäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ìåòîäèê âèì³ðþâàíü, ùî º îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîðèñòàííÿ óïîâíîâàæåíèìè òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ïðè ïðîâåäåíí³ âèì³ðþâàíü ó ñôåð³ çàêîíîäàâ÷î ðåãóëüîâàíî¿ ìåòðîëîã³¿ ïðè êîíòðîë³ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà».
Òàêîæ, Äåðæåêî³íñïåêö³ºþ çä³éñíþºòüñÿ ñóïðîâîäæåííÿ íàñòóïíèõ çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³ âíåñåí³ íàðîäíèìè äåïóòàòàìè:
ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî êîíòðîëþ)» (íîìåð òà äàòà ðåºñòðàö³¿: 8026 â³ä 09.02.2018), ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïîñèëåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ âèìîã  ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;
ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî îõîðîíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ» (íîìåð òà äàòà ðåºñòðàö³¿: 9423 
â³ä 19.12.2018), ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü íîðì çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ» òà «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà».


Çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ³ç çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
Çà 2018 ð³ê òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè íà îá’ºêòàõ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ÷àñòèí³ äîäåðæàííÿ íèìè âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðîâåäåíî 32881 ðåñóðñíà ïåðåâ³ðêà, â òîìó ÷èñë³ 11804 ïîçàïëàíîâà, ùî ñòàíîâèòü 36% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîâåäåíèõ ïåðåâ³ðîê.
Çà ïîðóøåííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ñêëàäåíî 31975 ïðîòîêîë³â  ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.
Øòðàôí³ ñàíêö³¿ íàêëàäåíî íà 27881 ïîðóøíèê³â ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà íà çàãàëüíó ñóìó 6 ìëí. 900 òèñ. 604 ãðèâí³‚ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ñòÿãíóòî 6 ìëí. 541 òèñ. 237 ãðèâåíü. 
Çàãàëüíà ñóìà ðîçðàõîâàíèõ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ äåðæàâ³ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ñòàíîâèòü 1 ìëðä. 39 ìëí. 55 òèñÿ÷ 
333 ãðèâåíü. 
Ñóìà øêîäè, íàíåñåíà ïðèðîäíèì ðåñóðñàì íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ñêëàëà 454 ìëí 393 òèñ. 192 ãðèâí³.
Äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ñêåðîâàíî 441 ìàòåð³àë, çà îçíàêàìè çëî÷èíó ïðîòè äîâê³ëëÿ, ó ïîðÿäêó ñòàòò³ 214 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Çà 2018 ð³ê â³äêðèòî 252 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ. 
Ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, ïîðóøíèêàì ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà‚ ïðåä`ÿâëåíî ïðåòåíç³é òà ïîçîâ³â íà çàãàëüíó ñóìó 500 ìëí. 33 òèñ. 468 ãðèâåíü. 
Ñòÿãíóòî ïðåòåíç³é òà ïîçîâ³â â äîáðîâ³ëüíîìó òà ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó ÷åðåç ð³øåííÿ ñóä³â íà çàãàëüíó ñóìó 91 ìëí.  921 òèñ. 836 ãðèâåíü (91921,836 òèñ. ãðí.). 
Ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ïðè çä³éñíåíí³ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, çà ïîçîâíèìè çàÿâàìè òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ó 100 âèïàäêàõ çà ð³øåííÿì ñóäó îáìåæåíî àáî ïðèçóïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü. 
Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2017 ðîêó çá³ëüøåíî àáñîëþòíî âñ³ çàãàëüí³ ïîêàçíèêè, à ñàìå:
íà 2 % çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ïåðåâ³ðîê;
íà 9 % çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ñêëàäåíèõ ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ;
íà 8,2 % çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü îñ³á, ïðèòÿãíóòèõ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³;
ñóìè íàêëàäåíèõ òà ñòÿãíóòèõ àäì³íøòðàô³â çá³ëüøåíî íà 24 % òà 22 % â³äñîòê³â â³äïîâ³äíî;
ñóìà ðîçðàõîâàíèõ çáèòê³â çá³ëüøåíî íà 174,4 %;
ñóìà ïðåä’ÿâëåíèõ òà ñòÿãíóòèõ ïðåòåíç³é òà ïîçîâ³â çá³ëüøåíî íà 94 % 
òà 48,3 % â³äïîâ³äíî.
Òàêîæ íà 22 % çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â îáìåæåííÿ àáî ïðèçóïèíåííÿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðèéíÿòèõ çà ð³øåííÿì ñóäó çà ïîçîâíèìè çàÿâàìè òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå.


Çä³éñíåííÿ ³íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëþ
²íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì çàòâåðäæåíèõ íîðìàòèâ³â ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çä³éñíþâàâñÿ íà 409 ï³äïðèºìñòâàõ, íà 220 ç ÿêèõ áóëè âèÿâëåí³ íàäíîðìàòèâí³ âèêèäè (53,8 % 
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåâ³ðåíèõ ï³äïðèºìñòâ). Ïðè öüîìó ïåðåâ³ðåíî 796 ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â (äàë³ - ÄÂ) òà 63 äæåðåëà óòâîðåííÿ. Â³ä³áðàíî 4116 ïðîá âèêèä³â, â ÿêèõ âèêîíàíî 26043 âèçíà÷åííÿ âì³ñòó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí. Íàäíîðìàòèâí³ âèêèäè âñòàíîâëåí³ íà 285 ÄÂ, ùî ñêëàäàº 35,8 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåâ³ðåíèõ ÄÂ, ç íèõ íà 137 ÄÂ âèÿâëåíî íåâðàõîâàí³ âèêèäè 
â ìàòåð³àëàõ ³íâåíòàðèçàö³¿ ÄÂ òà ó äîçâîëàõ íà âèêèäè.
Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì íîðìàòèâ³â âèêèä³â â³ä ïåðåñóâíèõ äæåðåë çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðîâîäèâñÿ 9 òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïåðåâ³ðåíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ñòàíîâèòü 450, âèÿâëåíî ïåðåâèùåííÿ íîðìàòèâ³â âèêèä³â â³ä 73 òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
²íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì çàòâåðäæåíèõ íîðìàòèâ³â ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ ñêèä³â çâîðîòíèõ âîä çä³éñíþâàâñÿ íà 378 ï³äïðèºìñòâàõ. Ïðè öüîìó ïðîêîíòðîëüîâàíî 494 âèïóñêè çâîðîòíèõ âîä, íà 405 
ç ÿêèõ âñòàíîâëåíî íàäíîðìàòèâí³ ñêèäè (82 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîêîíòðîëüîâàíèõ âèïóñê³â). Çàãàëîì â³ä³áðàíî 5274 ïðîáè âîä (1012 ïðîá çâîðîòíèõ âîä, 129 ïðîá ï³äçåìíèõ âîä ³ç ñïîñòåðåæóâàëüíèõ ñâåðäëîâèí, 4133 ïðîáè ïîâåðõíåâèõ âîä ó êîíòðîëüíèõ ñòâîðàõ ï³äïðèºìñòâ òà ïðè çä³éñíåíí³ êðèçîâîãî ìîí³òîðèíãó), ó ÿêèõ âèêîíàíî 61945 âèçíà÷åíü ñêëàäó òà âëàñòèâîñòåé.
²íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíèé êîíòðîëü ´ðóíò³â çä³éñíþâàâñÿ íà 408 îá’ºêòàõ. Ïåðåâèùåííÿ íîðìàòèâ³â àáî ïðèðîäíîãî ôîíó çàô³êñîâàíî â ´ðóíòàõ 295 îá’ºêò³â, ùî ñêëàäàº 72% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåâ³ðåíèõ îá’ºêò³â. Â³ä³áðàíî òà ïðîàíàë³çîâàíî 1738 ïðîá ´ðóíò³â, ó ÿêèõ âèêîíàíî 8480 âèçíà÷åíü ñêëàäó òà âëàñòèâîñòåé.
Ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì çà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ «³íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíèé êîíòðîëü» ó 2018 ðîö³ áóëè çì³íè â ìåòðîëîã³÷íîìó çàêîíîäàâñòâ³, âíàñë³äîê ÿêèõ òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè ïîñòóïîâî ïðèïèíÿëè ïðîâåäåííÿ âèì³ðþâàíü ïîêàçíèê³â ó âèêèäàõ, âîäàõ òà ãðóíòàõ ïðè ïðîâåäåíí³ çàõîä³â äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó çâ’ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì òåðì³í³â ÷èííîñò³ ñâ³äîöòâ ïðî àòåñòàö³þ.
Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ìåòðîëîã³þ òà ìåòðîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» ó ÷àñòèí³ íàáóòòÿ Äåðæåêî³íñïåêö³ºþ ïðàâà óïîâíîâàæóâàòè ñâî¿ òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè íà ïðîâåäåííÿ âèì³ðþâàíü, íå ïîâ’ÿçàíèõ ç îö³íêîþ â³äïîâ³äíîñò³ ïðîäóêö³¿, ïðîöåñ³â òà ïîñëóã, ó ñôåð³ çàêîíîäàâ÷î ðåãóëüîâàíî¿ ìåòðîëîã³¿, Äåðæåêî³íñïåêö³ºþ áóëî ³í³ö³éîâàíî ðîçðîáëåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 202 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» òà íàêàçó Ì³íïðèðîäè â³ä 18.10.2018 
¹ 363 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Âèìîã äî òåõí³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ òà íåçàëåæíîñò³, ÿêèì ìàþòü â³äïîâ³äàòè ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, ùî óïîâíîâàæóþòüñÿ àáî óïîâíîâàæåí³ íà ïðîâåäåííÿ âèì³ðþâàíü, íå ïîâ’ÿçàíèõ ç îö³íêîþ â³äïîâ³äíîñò³ ïðîäóêö³¿, ïðîöåñ³â òà ïîñëóã, ó ñôåð³ çàêîíîäàâ÷î ðåãóëüîâàíî¿ ìåòðîëîã³¿ òà ïîðÿäêó òàêîãî óïîâíîâàæåííÿ», ÿêèé çàðåºñòðîâàíî â Ì³í’þñò³ 26.12.2019 çà 
¹ 1460/32912).
Çàçíà÷åí³ çàõîäè äîçâîëèëè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ íàïðèê³íö³ 2018 ðîêó ðîçïî÷àòè ðîáîòè ç óïîâíîâàæåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ òà ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â íà ïðîâåäåííÿ âèì³ðþâàíü.
Ïðîáëåìíèì áóëî òàêîæ ïèòàííÿ îíîâëåííÿ ïðèëàäîâî¿ áàçè òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ñó÷àñíèìè çàñîáàìè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, äîïîì³æíèì îáëàäíàííÿì, ðåàêòèâàìè òà âèòðàòíèìè ìàòåð³àëàìè òîùî, ùî ïîâ’ÿçàíî ç íåäîñòàòí³ñòþ êîøò³â íà ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â çà áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ «Êåð³âíèöòâî òà óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ» (ÊÏÊÂÊ 2405010).

Äåðæàâíèé ðèíêîâèé íàãëÿä
Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28.12.2016
¹ 1069 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó âèä³â ïðîäóêö³¿, ùîäî ÿêèõ îðãàíè äåðæàâíîãî ðèíêîâîãî íàãëÿäó çä³éñíþþòü äåðæàâíèé ðèíêîâèé íàãëÿä» (íàáðàëà ÷èííîñò³ 20.06.2017), Äåðæåêî³íñïåêö³ÿ âèçíà÷åíà îðãàíîì äåðæàâíîãî ðèíêîâîãî íàãëÿäó ùîäî áåíçèíó àâòîìîá³ëüíîãî, äèçåëüíîãî, ñóäíîâèõ òà êîòåëüíèõ ïàëèâ íà â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ Òåõí³÷íîìó ðåãëàìåíòó ùîäî âèìîã äî àâòîìîá³ëüíèõ áåíçèí³â, äèçåëüíîãî, ñóäíîâèõ òà êîòåëüíèõ ïàëèâ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.08.2013 ¹ 927.
Â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó åêîëîã³÷íó ³íñïåêö³þ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè  â³ä 19.04.2017 ¹ 275, âíåñåí³ ïóíêòîì 6 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28.02.2018 ¹ 143 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè». 
Ïðîòÿãîì 2018 ðîêó, çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê õàðàêòåðèñòèê ïàëèâà, ÿê³ ïðîâîäèëèñü íà ï³äñòàâ³ ïîâ³äîìëåíü îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ïðî ïðèçóïèíåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ïðîäóêö³¿, Äåðæåêî³íñïåêö³ºþ çàáîðîíåíî âèïóñê òà ââåäåííÿ ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 714,9 òîí ïàëèâà êîòåëüíîãî (ìàçóòó).
Ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì çà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ «äåðæàâíèé ðèíêîâèé íàãëÿä» º â³äñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ Äåðæåêî³íñïåêö³¿ íà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â äåðæàâíîãî ðèíêîâîãî íàãëÿäó (â³äá³ð çðàçê³â ïàëèâà òà ïðîâåäåííÿ ¿õ åêñïåðòèçè àêðåäèòîâàíèìè âèïðîáóâàëüíèìè ëàáîðàòîð³ÿìè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ñòàòòåþ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíèé ðèíêîâèé íàãëÿä ³ êîíòðîëü íåõàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿»), íà ï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî çä³éñíþâàòèìóòü ðèíêîâèé íàãëÿä, îïðèëþäíåííÿ ñåêòîðàëüíèõ ïëàí³â ðèíêîâîãî íàãëÿäó òà çâ³ò³â ïðî ¿õ âèêîíàííÿ  øëÿõîì îïóáë³êóâàííÿ ó äðóêîâàíîìó çàñîá³ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî. Ïðîïîçèö³¿ Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ùîäî çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â äåðæàâíîãî ðèíêîâîãî íàãëÿäó, ÿê³ íàäàâàëèñü ïðè ï³äãîòîâö³ áþäæåòíîãî çàïèòó íà 2018 ð³ê,  íå áóëè âðàõîâàí³ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè.

Çä³éñíåííÿ åêîëîã³÷íîãî òà ðàä³îëîã³÷íîãî êîíòðîëþ â ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí òà â çîíàõ ìèòíîãî êîíòðîëþ íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè
Ó çâ’ÿçêó ç íàáðàííÿì 04 æîâòíÿ 2018 ðîêó ÷èííîñò³ Çàêîíó Óêðà¿íè 
â³ä 06.09.2018 ¹ 2530 - VIII  «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó «ºäèíîãî â³êíà» òà îïòèì³çàö³¿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ïðîöåäóð ïðè ïåðåì³ùåíí³ òîâàð³â ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè», ïîâíîâàæåííÿ Äåðæåêî³íñïåêö³¿ òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, â ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ñêàñîâàíî. 
Çà ïåð³îä ç 01.01 ïî 01.09.2018 òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ çä³éñíåíî åêîëîã³÷íèé êîíòðîëü â ê³ëüêîñò³ 118643 ïàðò³é çàãàëüíîþ âàãîþ 
853254, 93 òîí, ðàä³îëîã³÷íèé êîíòðîëü â ê³ëüêîñò³ 900698 ïàðò³é çàãàëüíîþ âàãîþ 74648582,99 òîí, àâòîòðàíñïîðò – 827481 îä., çàë³çíè÷í³ âàãîíè – 1100667 îä., ñóäíà – 108 îä., ë³òàêè – 4652 îä., êîíòåéíåð³â – 41437 îä.
Ñêëàäåíî 552 àêòè ïðî âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà, âèíåñåíî ïîñòàíîâ ïðî íàêëàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñòÿãíåíü 
íà çàãàëüíó ñóìó - 66271 ãðí,  ç ÿêèõ ñòÿãíóòî 65399 ãðí. 
Òàêîæ, òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ çä³éñíåíî 33 âèïàäêè çàòðèìêè âàíòàæ³â, çàãàëüíîþ âàãîþ 707,5708 òîí, ç ÿêèõ ó 7 âèïàäêàõ âàíòàæ³ çàãàëüíîþ âàãîþ 41,23 òîí ïîâåðíóò³ ¿õ â³äïðàâíèêàì. 
Íàðàç³, çã³äíî ç ïóíêòîì 3 ðîçä³ëó ²²² Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 06.09.2018 
¹ 2530 - VIII, ïðîòÿãîì 180 äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàçíà÷åíîãî Çàêîíó, òåðèòîð³àëüíèì îðãàíàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó (ïóíêòàõ êîíòðîëþ) ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ÿê³ íå îáëàäíàíî ñòàö³îíàðíèìè ïðèëàäàìè ðàä³àö³éíîãî êîíòðîëþ çä³éñíþþòüñÿ ïåðåâ³ðêè çàñîá³â àâòîìîá³ëüíîãî òà çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó, ùî â’¿æäæàþòü â Óêðà¿íó, à òàêîæ âàíòàæ³â, ùî ââîçÿòüñÿ â Óêðà¿íó âñ³ìà âèäàìè òðàíñïîðòó, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ âèïàäê³â ïåðåâèùåííÿ äîïóñòèìîãî ð³âíÿ ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ ç íàäàííÿì äîçâîëó ùîäî ïðîïóñêó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, âàíòàæ³â ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí äî îðãàíó ( ï³äðîçä³ëó) Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.
Óïðîäîâæ 2018 ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ïëàâó÷èõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (ñóäíà, êîðàáë³, ³í.) â õîä³ çä³éñíåííÿ åêîëîã³÷íîãî òà ðàä³îëîã³÷íîãî êîíòðîëþ íà ìèòí³é òåðèòîð³¿, äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 172 îñîáè íà çàãàëüíó ñóìó 192 òèñ. 525 ãðí, ç ÿêèõ ñòÿãíóòî 183 òèñ. 51 ãðí. Çà çàáðóäíåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ³ âíóòð³øí³õ ìîðñüêèõ âîä Óêðà¿íè íàðàõîâàíî çáèòê³â òà ïîðóøíèêàì ïðåä’ÿâëåíî ïðåòåíç³é/ïîçîâ³â íà çàãàëüíó ñóìó  30 ìëí. 470 òèñ. 857 ãðí., ç ÿêèõ ñïëà÷åíî 23 ìëí. 859 òèñ. ãðí., ùî íà 35 % á³ëüøå ñóìè ñïëà÷åíèõ ïðåòåíç³é/ïîçîâ³â ó 2017 ðîö³ (67 òèñ. 220 ãðí.).

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó
Äåðæåêî³íñïåêö³ÿ ô³íàíñóºòüñÿ âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê çàãàëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó çà áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ «Êåð³âíèöòâî òà óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ» (ÊÏÊÂÊ 2405010).
Êîøòîðèñîì íà 2018 ð³ê Äåðæåêî³íñïåêö³¿ çàòâåðäæåíî âèäàòêè ó ñóì³ 392 510,0 òèñ. ãðèâåíü, ùî íà 62,5% á³ëüøå âèòðàò ïðîâåäåíèõ ó 2017 ðîö³. Çá³ëüøåííÿ àñèãíóâàíü ïîòî÷íîãî ðîêó ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì îáóìîâëåíî çá³ëüøåííÿì âèäàòê³â íà îïëàòó ïðàö³ òà âèä³ëåííÿì âïåðøå çà îñòàíí³ ï`ÿòü ðîê³â êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â ó ñóì³ 30 000,0 òèñ. ãðèâåíü ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ñõâàëåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31.05.2017 ¹ 616-ð.

Ïðîâåäåí³ ó 2018 ðîö³ âèäàòêè ñêëàëè 390 720,5 òèñ. ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü  
99,5 % â³ä çàïëàíîâàíèõ, à ñàìå:
îïëàòà ïðàö³ ç âðàõóâàííÿì íàðàõóâàíü íà ôîíä îïëàòè ïðàö³–
341 941,0 òèñ. ãðèâåíü;
видатки на відрядження–1 633,7 тис. гривень;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв–6 420,3 тис. гривень;
сплата судового збору–2 664,8 тис. гривень;
інші поточні видатки–8 839,5 тис. гривень;
капітальні видатки–29 221,2 тис. гривень.
Проведені видатки за напрямами використання коштів спрямовувались на: 
забезпечення управління та виконання функцій і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства про охорону навколишнього природного середовища центральним апаратом – 
22 265,0 тис. гривень;
забезпечення виконання функцій і завдань зі здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища територіальними органами – 338 423,5 тис. гривень;
здійснення заходів з інформатизації Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів – 19 168,2  тис. гривень;
зміцнення матеріально-технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів – 10 863,8  тис. гривень.
Протягом 2018 року Державною екологічною інспекцією України за рахунок капітальних видатків придбано 14 швидкісних катерів з автомобільним причепом, 
4 двигуни до човнів, 1143 одиниці комп`ютерної та оргтехніки, 4 комплекти серверного обладнання, розроблено інформаційну систему для збору інформації від структурних підрозділів центрального апарату, територіальних та міжрегіональних територіальних органів Державної екологічної інспекції України «Ефективність здійснення державного нагляду (контролю) за ресурсними напрямами».
Також, створено новий веб-сайт Державної екологічної інспекції України, який адаптовано для людей з вадами зору та враховано англомовну версію.
З метою переходу до електронної взаємодії, в Держекоінспекції впроваджено систему електронного документообігу (СЕД), що надасть змогу суттєво зменшити витрати пов’язані з паперовим документообігом, забезпечити контроль над діловими процесами, скоротити терміни обробки документів в  Держекоінспекції.
У 2018 році зекономлено та повернуто до бюджету коштів у сумі 
1 789,5 тис. грн., з яких 747,0 тис. грн. – кошти на оплату праці з врахуванням нарахувань на фонд оплати праці, економія яких пояснюється проведенням ліквідації окремих територіальних органів та працюючими інвалідами; 578,0 тис. грн. – кошти на оплату комунальних послуг, економія яких пояснюється зміною орендованих приміщень.
Крім того, у 2018 році за спеціальним фондом державного бюджету проведені видатки на суму 1760,4 тис. гривень, що на 61,8 % більше ніж у 2017 році, а саме: 
по коду доходу 250100 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством», а саме від реалізації 
в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) та оренди майна бюджетних установ, кошторисом затверджені видатки у сумі 204,4 тис. грн., проведені видатки склали 181,8 тис. гривень;
по коду доходу 41032400 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" затверджені видатки у сумі 1600,0 тис. грн., проведені видатки склали  1578,6 тис. гривень. 
Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» (КПКВК 2405010), станом на 01.01.2019 року, відсутня; за бюджетною програмою «Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів» (КПКВК 2405020) рахується незареєстрована прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2595,6 тис. грн., що виникла станом на 01.01.2014 року через не проведення у 2013 році органами Державної казначейської служби платежів по незахищеним статтям видатків.
З метою впорядкування матеріально-технічної бази у сфері діяльності Мінприроди, Держекоінспекцією у 2018 році проведено передачу на баланс:
Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (УкрНДІЕП) Мінприроди  3 одиниці лабораторного обладнання на суму 4361,3 тис. гривень; 
Національному природному парку «Нижньодніпровський» - 5 автомобілі та 
2 катери на суму 384,4 тис. гривень; 
Національному природному парку «Хотинський» - швидкісний катер вартістю 181,7 тис. гривень;
Державній корпорації «Українське державне об`єднання «Радон»» - 
4 стаціонарних радіаційних моніторів «Янтар» на суму 1 191,8 тис. гривень;
Дніпровському басейновому управлінню водних ресурсів – швидкісний катер вартістю 1 340,7 тис. гривень.

До сфери управління Держекоінспекції віднесено нерухоме майно, згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 993,
а саме:
Дніпропетровська область: будівлі та споруда по вул. Лабораторній, 69 
(м. Дніпро), будівля по вул. Робочій, 82 (м. Павлоград) та нежитлові приміщення по вул. Героїв АТО, 92 (м. Кривий Ріг);
Запорізька область: будівлі і споруда по вул. Незалежної України, 72а 
(м. Запоріжжя);
Чернігівська область: будівлі  по вул. Малясова, 12, по вул. Генерала Бєлова, 9 (м. Чернігів), нежитлове приміщення по вул. Незалежності, 3 (м. Сновськ), будівля по вул. Поштовій, 5б та нежитлове приміщення по вул. Губернській, 6 (м. Новгород-Сіверській);
Чернівецька область: нежитлові приміщення по вул. Т. Шевченка, 71а 
(м. Чернівці).







3. Îðãàí³çàö³éíà ³íôîðìàö³ÿ
Ñòðóêòóðó öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæåêî³íñïåêö³¿, ÿêà çàòâåðäæåíà 
â.î. Ãîëîâè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ 09.01.2018 òà ïîãîäæåíà Ì³í³ñòðîì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 26.01.2018, ââåäåíî â ä³þ ç 01 ëþòîãî 2018 íàêàçîì Äåðæåêî³íñïåêö³¿ â³ä 01.02.2018 ¹ 13. Â³äïîâ³äíî äî ñòðóêòóðè, ââåäåíî¿ â ä³þ çàçíà÷åíèì íàêàçîì, ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ îäèíèöü Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ñòàíîâèëà 68. 
Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 ëþòîãî 
2018 ðîêó ¹ 102 «Ïèòàííÿ ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» âíåñåíî çì³íè äî ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ àïàðàòó Äåðæåêî³íñïåêö³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 
90 øòàòíèõ îäèíèöü.
Íàêàçîì Äåðæåêî³íñïåêö³¿ â³ä 31.07.2018 ¹ 148 ç 01 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ââåäåíî â ä³þ ñòðóêòóðó, çàòâåðäæåíó â.î. Ãîëîâè 26.03.2018 òà ïîãîäæåíó Ì³í³ñòðîì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 24.04.2018. 
Ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ îäèíèöü àïàðàòó Äåðæåêî³íñïåêö³¿, â³äïîâ³äíî äî íîâî¿ ñòðóêòóðè, ñòàíîâèòü 90 îñ³á, â òîìó ÷èñë³:
Êåð³âíèöòâî 3 îñîáè;
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíîãî åêîëîã³÷íîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ), äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèòü 10 ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ³ç çàãàëüíîþ ÷èñåëüí³ñòþ 46 øòàòíèõ îäèíèöü;
Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèòü 4 ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëè ³ç çàãàëüíîþ ÷èñåëüí³ñòþ 16 øòàòíèõ îäèíèöü;
Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñ³â – 6 øòàòíèõ îäèíèöü;
Â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì – 6 øòàòíèõ îäèíèöü;
Â³ää³ë ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ – 6 øòàòíèõ îäèíèöü;
Ñåêòîð ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ - 2 øòàòí³ îäèíèö³;
Ñåêòîð êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â - 2 øòàòí³ îäèíèö³;
Ñåêòîð âíóòð³øíüîãî àóäèòó 2 øòàòí³ îäèíèö³;
Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó – 
1 îñîáà.
Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 7 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæåêî³íñïåêö³þ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.04.2017 ¹ 275, Äåðæåêî³íñïåêö³ÿ çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç óòâîðåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè, ÿê³ ðåàë³çóþòü ïîâíîâàæåííÿ Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ó ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³é, à ñàìå:
²íñïåêö³¿ ó Â³ííèöüê³é, Âîëèíñüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Äîíåöüê³é, Çàêàðïàòñüê³é, Çàïîð³çüê³é, Ê³ðîâîãðàäñüê³é, Ëóãàíñüê³é, Ëüâ³âñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Îäåñüê³é, Ñóìñüê³é, Òåðíîï³ëüñüê³é, Õàðê³âñüê³é, Õåðñîíñüê³é, Õìåëüíèöüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñòÿõ òà Äåðæàâíà Àçîâñüêà ìîðñüêà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ.
Êð³ì öüîãî, ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.02.2018 
¹ 102 «Ïèòàííÿ ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ íàñòóïíèõ ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæåêî³íñïåêö³¿:
²íñïåêö³ÿ Ñòîëè÷íîãî îêðóãó (çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü íà òåðèòîð³ÿõ ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³), ²íñïåêö³ÿ Êàðïàòñüêîãî îêðóãó (çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü íà òåðèòîð³ÿõ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ òà ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñòåé), ²íñïåêö³ÿ Öåíòðàëüíîãî îêðóãó (çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü íà òåðèòîð³ÿõ Ïîëòàâñüêî¿ òà ×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé), ²íñïåêö³ÿ Ïîë³ñüêîãî îêðóãó (çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü íà òåðèòîð³ÿõ Æèòîìèðñüêî¿ òà Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñòåé) òà ²íñïåêö³ÿ Êðèìñüêî - ×îðíîìîðñüêîãî îêðóãó. Íàðàç³ òðèâàþòü ïðîöåäóðè ë³êâ³äàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ²íñïåêö³é â îáëàñòÿõ ³ ñòâîðåííÿ ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îêðóã³â.
Íàêàçàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ â³ä 26.11.2018 ¹ 253 òà â³ä 27.11.2018 
¹ 255 çàòâåðäæåíî ãðàíè÷íó ÷èñåëüí³ñòü òà òèïîâ³ ñòðóêòóðè òåðèòîð³àëüíèõ  îðãàí³â òà ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæåêî³íñïåêö³¿ â³äïîâ³äíî. 

Êàäðîâ³ ïèòàííÿ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïðàö³âíèê³â 
Ó 2018 ðîö³ â Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ïðîâåäåíî êîíêóðñè íà çàéíÿòòÿ 32 âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³¿ "Á" òà "Â" àïàðàòó òà êåð³âíèê³â òà çàñòóïíèê³â êåð³âíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæåêî³íñïåêö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñ³â ïðèçíà÷åíî 31 îñîáó: 25 - ïåðåìîæö³â êîíêóðñó, 6 îñ³á – äðóãèõ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàò³â. 
Ïðîâîäèëèñü çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îö³íþâàííÿ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. Â ëèñòîïàä³-ãðóäí³ 2018 ðîêó ïðîâåäåíî îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïàðàòó Äåðæåêî³íñïåêö³¿ íà÷àëüíèê³â, ïåðøèõ çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèê³â òà çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæåêî³íñïåêö³¿. Âèñíîâêè ùîäî ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùåçàçíà÷åíèõ ïðàö³âíèê³â - äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ çàéìàþòü ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³¿ “Á” àáî “Â” çàòâåðäæåí³ íàêàçàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ â³ä 26.11.2018 ¹ 390-î òà â³ä 03.12.2018 ¹ 394-î. 
Ïðîòÿãîì 2018 ðîêó äëÿ äåðæàâíèõ ³íñïåêòîð³â ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çîâóâàëèñü êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñï³ëüíî 
ç Äåðæàâíîþ åêîëîã³÷íîþ àêàäåì³ºþ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè òà óïðàâë³ííÿ Ì³íïðèðîäè. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ êóðñ³â ïîíàä 800 äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â êàòåãîð³¿ «Á» ³ «Â» òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â òà 80 äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïàðàòó Äåðæåêî³íñïåêö³¿ îòðèìàëè ñâ³äîöòâà âñòàíîâëåíîãî çðàçêà.
Íåîäíîðàçîâî äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ àïàðàòó Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ï³äâèùóâàëè êâàë³ô³êàö³þ øëÿõîì íàâ÷àííÿ çà ïðîôåñ³éíèìè ïðîãðàìàìè, ó÷àñòþ ó òåìàòè÷íèõ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ñåì³íàðàõ, òðåí³íãàõ òîùî â ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Íàâ÷àëüíèé öåíòð ç ô³çè÷íîãî çàõèñòó, îáë³êó òà êîíòðîëþ ÿäåðíîãî ìàòåð³àëó ³ì. Äæ. Êóçüìè÷à, Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè, ²íñòèòóò äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ²íñòèòóò ïðàâà òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ²íñòèòóò ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êåð³âíèõ êàäð³â Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, Äåðæàâíà íàâ÷àëüíî-íàóêîâà óñòàíîâà “Àêàäåì³ÿ ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ”, Âñåóêðà¿íñüêèé öåíòð ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òîùî). Îòðèìàíî ïîíàä 80 äîêóìåíò³â (ñâ³äîöòâ, ñåðòèô³êàò³â òîùî) ïðî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòüñÿ âíóòð³øí³ íàâ÷àííÿ äëÿ ïðàö³âíèê³â àïàðàòó Äåðæåêî³íñïåêö³¿. 
Òàêîæ, âïðîäîâæ 2018 ðîêó ïðàö³âíèêàìè Ñåêòîðó ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ òà êåð³âíèêàìè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ïðîâîäèëèñü âíóòð³øí³ íàâ÷àííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³, ó òîìó ÷èñë³ ³ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³.

4. ²íø³ ïèòàííÿ
Ä³ÿëüí³ñòü êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ îðãàí³â Äåðæåêî³íñïåêö³¿
З метою забезпечення участі громадян в управлінні справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Держекоінспекції, налагодження її ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», при Держекоінспекції діє Громадська рада. У зв’язку з припиненням cтроку повноважень складу Громадської ради при Держекоінспекції, її новий склад сформовано у встановленому порядку 
та  затверджено наказом Держекоінспекції від 31.07.2018 № 142.
Також, з метою здійснення експертної оцінки реформ у сфері охорони навколишнього природного середовища, надання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо законопроектів, які регулюють сферу охорони навколишнього природного, внесення пропозицій щодо необхідності підготовки нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та  з інших питань, створено Науково-експерту раду Держекоінспекції, склад та Положення якої затверджено наказом Держекоінспекції від 26.07.2018 № 139. До складу Науково-експертної ради Держекоінспекції входять науковці різних наукових установ Національної академії наук, Національної академії аграрних наук та фахівці, які за характером своєї діяльності пов’язані з охороною довкілля, а також представники громадських організацій та їх об’єднань, метою діяльності яких є охорона навколишнього природного середовища, зменшення його забруднення та досягнення сталого (збалансованого) розвитку.
Так, відповідно до рішення, прийнятого 13 грудня 2018 року на засіданні   Науково-експертної ради Держекоінспекції, на якому розглядалися питання стану водних біоресурсів природних водних об’єктів, члени Науково-експертної ради Держекоінспекції дійшли висновку, що стан водних біоресурсів природних водних об’єктів є незадовільним і це вимагає невідкладного звернення до органів державної влади щодо забезпечення збереження біорізноманіття природних водних об’єктів України. 

Діяльність  громадських інспекторів з охорони довкілля 
Для забезпечення здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, згідно із статтею 36 Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», у територіальних органах Держекоінспекції здійснюють повноваження 663 громадських інспектори 
з охорони довкілля, які призначаються відповідно до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Мінприроди 
від 27.02.2002 № 88, зареєстрованим в Мін’юсті 20.03.2002 за № 276/6564.
У 2018 році громадськими інспекторами з охорони довкілля спільно з державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій здійснено 675 перевірок, складено 325 актів та 512 протоколів про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду яких винесено 442 постанови про накладання адміністративних стягнень на загальну суму 79 тис. 385 гривень. До державного бюджету надійшло адмінштрафів на суму  60 тис. 266 грн.

Забезпечення виконавської дисципліни в Держекоінспекції 
Протягом 2018 року Держекоінспекцією проведена певна робота щодо встановлення єдиного порядку документування та дотримання встановленого контролю за станом виконання актів та доручень Президента України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, доручень Верховної Ради України, звернень та запитів народних депутатів України, звернень громадян та громадських організацій.
З метою удосконалення порядку введення діловодства та контролю за станом виконання документів вищих органів наказом Держекоінспекції від 23.08.2018 
№ 161 за погодженням експертно-перевірної комісії Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, затверджена Інструкція з діловодства в Державній екологічній інспекції України.
За 2018 рік Держекоінспекцією виконано 1697 документів вищих органів влади, з них - 1088 актів, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, законів та постанов Верховної Ради України, 609 доручень Верховної Ради України, звернень та запитів народних депутатів України, біля 20000 вхідних документів, які надійшли від установ, організацій, підприємств та підготовлено  більш 9000 вихідних документів за підписом керівництва Держекоінспекції. 
До Держекоінспекції надійшло на розгляд та виконання 75 документів з грифом «Для службового користування».
Протягом 2018 року Держекоінспекцією розглянуто 2850 звернень громадян та 202 звернення громадських організацій, 548 інформаційних запитів, які надійшли з органів державної влади, засобів масової інформації, Урядового контактного центру, інших органів та організацій.
Питання вирішувалися, переважно, позитивно. 
Щоквартально до Кабінету Міністрів України надається інформація 
про проведену Держекоінспекцією роботу із зверненнями громадян.
_____________________________________________________________

