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У статті розглядаються діяльність органів публічного управління у сфері поводження з 
відходами. Звертається увага на проблемні питання, які існують у діяльності органів управління, 
вносяться конкретні пропозиції з удосконалення їхньої діяльності та системи органів публічного 
управління у сфері поводження з відходами.
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Вступ. Предмет адміністративного пра-
ва охоплює широкий комплекс суспільних 
відносин, має тісний зв’язок з усією систе-
мою національного права, поширюється на 
різноманітні сфери впливу, в тому числі й 
на діяльність органів публічної влади у га-
лузі поводження з побутовими відходами. 
Утримання в належному стані території – 
використання її за призначенням відповідно 
до генерального плану населеного пункту, 
іншої містобудівної документації, правил 
благоустрою території населеного пункту, а 
також санітарне очищення території від по-
бутових відходів – передбачає розроблення і 
здійснення ефективних правових, економіч-
них та організаційних заходів. 

Залежно від сфери досліджуваної пробле-
матики питання діяльності органів публічно-
го управління завжди привертало увагу до-
слідників. Тільки в межах близької тематики 
свої погляди на діяльність органів публічної 
влади виклали О. О. Оскірко, І. П. Пілявська, 
К. О. Яремчук, І. Б. Мачуська та ін. Зокрема, 
О. П. Світличний зазначає, що в умовах сьо-
годення, з часу незалежності, в Україні триває 
процес оптимізації органів державної вико-
навчої влади, продовжується пошук ефектив-
ної системи державного управління та побу-
дови її організаційної структури [1, с. 115].

Постійні зміни в системі органів виконав-
чої влади, зміна їх функціональних повнова-
жень дає підстави говорити про актуальність 
цієї статті.

Постановка завдання. Метою цієї статті 
є дослідження сучасної системи органів пу-
блічного управління у сфері поводження з 
побутовими відходами та внесення пропози-
цій з удосконалення їхньої діяльності.

Результати дослідження. Соціальний за-
пит на вдосконалення системи публічного 

управління Україні спонукає до наукового 
узагальнення досвіду державної, політичної 
та управлінської діяльності в різних галузях 
соціального та економічного життя. Практи-
ка реалізації стратегічних завдань розвитку 
українського суспільства в умовах внутріш-
ньо системних, міжсистемних і глибинних 
трансформацій глобалізованого світу зумов-
лює необхідність постійного переосмислення 
теоретичних і практичних аспектів форму-
вання та здійснення державного управління 
України в контексті сучасних соціально-еко-
номічних і політичних реалій. Розв’язання 
пріоритетних проблем щодо здійснення в 
Україні трансформаційних процесів, спрямо-
ваних на досягнення об’єктивно необхідного 
посилення дієздатності держави, безпосеред-
ньо залежить від упровадження наукових за-
сад формування ефективної системи держав-
ного управління [2, с. 4]

Наведене свідчить, що «нинішній над-
складний етап державотворення в Україні 
потребує оновлення публічного управління 
як діяльності, що має забезпечувати ефек-
тивне функціонування системи органів дер-
жавної влади (регіонального й місцевого 
самоврядування, громадських неурядових 
організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів 
громадянського суспільства) з метою реалі-
зації державної політики в найрізноманіт-
ніших сферах суспільного життя» [3, с. 30]. 
Проте будь-яка управлінська діяльність не 
може діяти без системи органів публічного 
управління. Термін «система» являє собою 
сукупність взаємопов’язаних елементів, що 
утворюють єдине ціле та взаємодіють між 
собою і зовнішнім середовищем у процесі до-
сягнення поставлених цілей, та ґрунтується 
на принципах самоорганізації, синергії та 
розвитку. Система органів публічної влади 
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в Україні – це сукупність установлених Кон-
ституцією України органів державної влади і 
місцевого самоврядування, що забезпечують 
захист прав, свобод і законних інтересів гро-
мадян, безпеку держави й суспільства, вирі-
шують питання соціально-економічного та 
культурного будівництва [4, с. 117].

Діяльність суб’єктів у сфері поводжен-
ня з побутовими відходами неможлива без 
система органів публічного управління, які 
відповідно до законів та інших підзаконних 
нормативно-правових актів у межах своєї 
компетенції покликані вирішувати поставле-
ні перед ними завдання держави. 

Як наголошують Н. В. Ільків та Я. З. Гає- 
цька-Колотило, всі органи, які наділені 
управлінською компетенцією в галузі за-
безпечення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього природного середовища, 
поділяють на органи загальної та спеціаль-
ної компетенції [5, с. 47]. Такої ж думки до-
тримуються й інші дослідники, зокрема, ді-
яльності органів виконавчої влади у певній 
галузі суспільно корисної діяльності, які теж 
поділяють органи державного управління на 
органи загальної та спеціальної компетенції 
[6, с. 8; 7, с. 221]. 

Не вдаючись до розгляду діяльності орга-
нів загальної компетенції, в межах цієї стат-
ті здійснимо дослідження сучасної системи 
органів публічного управління у сфері пово-
дження з побутовими відходами. 

Значний вплив на систему органів мала 
Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про оптимізацію системи центральних ор-
ганів виконавчої влади» № 442 від 10 верес-
ня 2014 р. [8]. З прийняттям цієї постанови 
була суттєво скорочена не тільки кількість 
центральних органів виконавчої влади, але 
й статус окремих органів та їх певне розмеж-
ування щодо функціонального призначення. 
Зокрема, цією постановою було ліквідовано 
Державне агентство екологічних інвестицій, 
функції якого покладено на Міністерство 
екології та природних ресурсів України.

Аналіз нормативно-правових актів у дослі-
джуваній сфері дозволяє віднести насамперед 
до органів спеціальної компетенції: Міністер-
ство екології та природних ресурсів України; 
Міністерство регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства 
України; Міністерство аграрної політики та 
продовольства; Міністерство охорони здоров’я 
України; Державну екологічну інспекцію 
України; Державну службу з питань геодезії, 
картографії та кадастру; Державну санітарно-
епідеміологічну службу України.

Відповідно до «Положення про Міністер-
ство екології та природних ресурсів України» 
[9], серед широкого кола основних завдань 

на Мінприроди України покладено забез-
печення формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки та в межах 
повноважень, передбачених законом, форму-
вання, збереження і використання екологіч-
ної мережі, з питань поводження з відходами. 
Безпосередне виконання завдань держави у 
сфері поводження з відходами покладено на 
Державну екологічну інспекцію України, яка 
безпосередньо підпорядкована Мінприроди 
України. 

До органів спеціальної компетенції на-
лежить і Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. Незважаючи на те, 
що одним із завдань цього органу є забезпе-
чення формування та реалізація державної 
регіональної політики у сфері поводження 
з побутовими відходами, як на нашу думку, 
цей орган не може повною мірою виконува-
ти функціональні повноваження у сфері по-
водження з побутовими відходами, оскіль-
ки підпорядковані цьому органу Державне 
агентство з питань електронного урядування 
України, Державне агентство з енергоефек-
тивності та енергозбереження України та 
Державна архітектурно-будівельна інспек-
ція України не уповноважені на виконан-
ня таких завдань держави. Тобто на місцях 
функції управління відповідними органами 
не здійснюються. Крім того, незважаючи на 
те, що в пункті 26 ст. 4 «Положення про Мі-
ністерство регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства 
України» вказується, що цей орган здійснює 
інші повноваження, визначені законом [10].

Закон України «Про житлово-комуналь-
ні послуги» не наділяє цей орган відповідною 
компетенцією у сфері поводження з побуто-
вими відходами [11]. Водночас у пункті 4  
ст. 5 Положення зазначено, що Мінрегіон 
України координує та здійснює методичне 
забезпечення діяльності структурних під-
розділів місцевих держадміністрацій, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій з питань, що належать 
до його компетенції. Виходячи зі специфіки 
діяльності місцевих органів влади, їх підпо-
рядкування, вплив Мінрегіону України на 
діяльність структурних підрозділів місце-
вих держадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій є таким, що негативно відбива-
ється на стані охорони довкілля. На нашу 
думку, такий підхід до регулювання такої 
важливої сфери є недоліком державної по-
літики. З метою вдосконалення діяльності 
органів публічного управління у сфері по-
водження з побутовими відходами доцільно 
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окремі повноваження покласти на Державну 
архітектурно-будівельну інспекцію України. 
Підставою такого підходу є те, що значну 
кількість побутових відходів становлять від-
ходи, що утворюються в нежитлових будин-
ках і не використовуються за місцем їх нако-
пичення. 

Ми вважаємо, що органом спеціальної 
компетенції також є Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та під-
порядкована міністерству Державна служба 
з питань геодезії, картографії та кадастру. 
Так, у Положенні про Міністерство аграр-
ної політики та продовольства України, крім 
іншого, вказується, що цей орган забезпечує 
формування та реалізацію державної полі-
тики в частині дотримання земельного зако-
нодавства, використання та охорони земель 
усіх категорій і форм власності, родючості 
ґрунтів [12].

Враховуючи, що джерелом утворення по-
бутових відходів є земельна ділянка, а побу-
тові відходи здебільшого мають негативний 
вплив на родючість ґрунтів, вказані органи 
виконавчої влади слід віднести до органів 
спеціальної компетенції. 

Сфера поводження з побутовими від-
ходами передбачає дотримання державних 
санітарних правил і норм. Наказом Мініс-
терства охорони здоров’я України № 145 
від 17 березня 2011 р. затверджено Держав-
ні санітарні норми та правила утримання 
територій населених місць [13]. Відповідно 
до Положення про Міністерство охорони 
здоров’я України, МОЗ України здійснює 
контроль і нагляд за додержанням законо-
давства про охорону здоров’я. У сфері сані-
тарно-епідемічного благополуччя населення 
затверджує державні санітарні норми та пра-
вила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-
протиепідемічні правила і норми, санітарно-
епідеміологічні правила і норми, державні 
санітарно-епідеміологічні нормативи, сані-
тарні регламенти, а також спрямовує та ко-
ординує діяльність Державної санітарно-епі-
деміологічної служби України [14].

 Таким чином, органами спеціальної ком-
петенції у сфері поводження з побутовими 
відходами є органи публічного управління, 
які відповідно до їхньої компетенції викону-
ють покладені на них спеціальні завдання. 
У науці адміністративного права під компе-
тенцією розуміється певний обсяг державної 
діяльності, покладений на конкретний орган, 
або коло питань, передбачених законодав-
ством, іншими нормативно-правовими акта-
ми, які він має право вирішувати в процесі 
практичної діяльності [ 15, с. 69–70]. 

При цьому слід враховувати, що компе-
тенція та завдання, які виконують органи 

публічного управління у сфері поводження 
з побутовими відходами, різняться – ці ор-
гани в межах своїх повноважень здійснюють 
надвідомчі, галузеві та окремі функціональні 
повноваження. Аналіз нормативно-правового 
регулювання досліджуваної сфери дає підста-
ви визнати, що поза межами такої діяльності 
залишилася Державна лісова охорона. Від-
повідно до «Положення про державну лісову 
охорону», затвердженого Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 976 від 16 вересня 
2009 р., основними завданнями держлісоохо-
рони є: здійснення державного контролю за 
додержанням вимог лісового та мисливського 
законодавства; забезпечення охорони лісів від 
пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, 
пошкодження внаслідок антропогенного та 
іншого шкідливого впливу [16].

Держлісоохорона має статус правоохо-
ронного органу, має право проводити пере-
вірки додержання лісокористувачами, влас-
никами лісів та користувачами мисливських 
угідь вимог нормативно-правових актів і 
нормативних документів з питань ведення 
лісового господарства та у галузі мислив-
ського господарства та полювання; складати 
протоколи та розглядати відповідно до зако-
нодавства справи про адміністративні пра-
вопорушення, правопорушення у сфері охо-
рони, захисту, використання та відтворення 
лісів, а також у галузі мисливського госпо-
дарства та полювання; зупиняти на території 
лісового фонду транспортні засоби та про-
водити огляд транспортних засобів, знарядь, 
добутих деревини та інших продуктів лісу, 
а також зупиняти на території мисливських 
угідь транспортні (плавучі) засоби та про-
водити їх огляд та огляд знарядь полювання, 
добутої продукції. 

Проте здійснений в абзаці другому ст. 4 
Положення припис, згідно з яким одним з 
основних завдань держлісоохорони є забез-
печення охорони лісів від пожеж, незакон-
них рубок, шкідників і хвороб, пошкодження 
внаслідок антропогенного та іншого шкідли-
вого впливу, дає підстави віднести до орга-
нів спеціальної компетенції і цей орган. На 
користь цієї тези говорять і норми КУпАП. 
Згідно з вимогами ст. 73 «Засмічення лісів 
відходами» Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, посадові особи Дер-
жавної лісової охорони розглядають справи 
про адміністративні правопорушення за за-
смічення лісів відходами [17]. 

Таким чином, аналіз нормативно-право-
вого регулювання досліджуваної сфери дає 
підстави визнати, що спеціальним органом 
публічного управління у сфері поводження 
з побутовими відходами є Державна лісова 
охорона. 
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Висновки

Здійснений аналіз діяльності органів пу-
блічного управління у сфері поводження з 
побутовими відходами дає змогу віднести до 
органів спеціальної компетенції: Міністер-
ство екології та природних ресурсів України; 
Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господар-
ства України; Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства; Міністерство охорони 
здоров’я України; Державну екологічну ін-
спекцію України; Державну службу з питань 
геодезії, картографії та кадастру; Державну 
санітарно-епідеміологічну службу України; 
Державну лісову охорону. 

Враховуючи компетенцію та завдання, 
які виконують ці органи, які за характером 
виконуваних функцій і завдань різняться, 
можна здійснити умовний поділ органів спе-
ціальної компетенції на органи, які здійсню-
ють надвідомчі, галузеві та органи, які здій-
снюють окремі функції у сфері поводження з 
побутовими відходами.

До органів, які здійснюють надвідомчі за-
вдання належать: Міністерство екології та 
природних ресурсів України; Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України; 
Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства; Міністерство охорони здоров’я України.

До органу, який здійснює галузеві за-
вдання належить Державна екологічна ін-
спекція України.

 До органів, які здійснюють лише окремі 
завдання, належать: Державна санітарно-
епідеміологічна служба України; Державна 
служба з питань геодезії, картографії та када-
стру; Державна лісова охорона.
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The article discusses the activities of public authorities in the field of waste management. Attention is 
drawn to the problematic issues that exist in the activities of the management bodies and made concrete 
proposals on improving their activities of public authorities in the field of waste management.

Key words: public authorities, municipal waste management, competence, activities, improvemen.

В статье рассматривается деятельность органов публичного управления в сфере обращения с 
отходами. Обращается внимание на проблемные вопросы, которые существуют в деятельности 
органов управления, вносятся конкретные предложения по усовершенствованию их деятельности и 
системы органов публичного управления в сфере обращения с отходами.

Ключевые слова: органы публичного управления, обращение с бытовыми отходами, компетен-
ция, деятельность, совершенствование.


