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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Охорона навколишнього середовища, правильне

використання природних ресурсів, забезпечення еко�

логічної безпеки життєдіяльності людини — невід'ємні

умови сталого економічного та соціального розвитку

України. Проте для досягнення цілей у напрямі дер�

жавного управління соціально�економічними процеса�

ми сталого розвитку необхідна розробка певних кри�

теріїв та показників. Важливим у цьому напрямі є індекс

екологічної сталості, що за змістом становить визна�

чальний компонент системи національної безпеки краї�

ни. Таким чином, лише ці індикатори зможуть допомог�

ти при формуванні національних пріоритетів в еко�
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логічній політиці та їх інтерпретацію на регіональному

рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом з'явилось чимало наукових дослід�

жень щодо вдосконалення механізмів управління роз�

витком регіонів, у тому числі і в галузі екологічної без�

пеки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка стану і проблем функціону�

вання системи моніторингу довкілля у сфері реалізації



Інвестиції: практика та досвід № 17/201776

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

державної екологічної політики. Так, якщо в роботах

Н. Нижник, В. Керецмана, О. Куценко, А. Голікова,

В. Лісничого, С. Романюка, М. Томенка, В. Ребкала,

В. Тертички розглядаються різні питання державного

та регіонального управління, то в наукових розробках

В. Шевчука, Г. Білявського, О. Лазора, В. Лук'янихіна,

Т. Галушкіної та ін. даються теоретичні засади та прак�

тичні рекомендації з удосконалення державного регу�

лювання екологічної безпеки регіону.

Аналіз попередніх досліджень дає змогу констату�

вати недостатню вивченість та узагальненість умов фор�

мування екологічної безпеки, а також проблем держав�

ного регулювання екологічною безпекою, особливо на

регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Слабким місцем правового забезпечення екологіч�

ного моніторингу в Україні є те, що воно фіксує цей

моніторинг здебільшого як замкнуту в собі систему, яка

вирішує власні проблеми. Як засіб підтримки прийняття

важливих для рішення екологічних проблем моніторинг

довкілля лише декларується в загальних приписах, які

нічого не кажуть про реальний вклад моніторингу в

організацію охорони довкілля в Україні.

Термін "моніторинг" у наукову літературу увійшов

на початку 80�х років ХХ століття і означає (у перекладі

з латинської мови) нагадування, попередження, зосе�

редження. Цей термін з'явився перед проведенням Сток�

гольмської конференції ООН по довкіллю (Стокгольм,

1972 р.). Перші пропозиції з приводу такої системи були

розроблені експертами спеціальної комісії SCOPE

(Науковий комітет з проблем довкілля) в 1979 р.

Таким чином, можна сказати, що екологічний моні�

торинг — інформаційна система спостережень, оцінки

і прогнозу змін у навколишньому середовищі, створена

з метою виділення антропогенної складових цих змін

на тлі природних процесів.

Функціонування ефективної системи моніторингу

довкілля є невід'ємною складовою державної еколог�

ічної політики (в частині охорони навколишнього при�

родного середовища), спрямованої на забезпечення

конституційного права громадян на безпечне середо�

вище існування. Основною метою проведення моніто�

рингу довкілля є збирання, збереження та обробка до�

стовірної та оперативної інформації, необхідної для

розробки заходів із попередження та зменшення не�

гативних наслідків змін стану навколишнього середо�

вища. Важливість створення ефективної системи мон�

іторингу довкілля набуває особливого значення в кон�

тексті реформ у сфері управління та охорони довкіл�

ля [1].

Концепція та організаційна структура державного

моніторингу навколишнього середовища регулюється

відповідними нормативно�правовими документами.

Згідно з Положенням ДСМД — це система спостере�

жень, збирання, оброблення, передавання, збережен�

ня та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозу�

вання його змін і розроблення науково�обгрунтованих

рекомендацій для прийняття рішень про запобігання

негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог

екологічної безпеки.

Існуюча система моніторингу довкілля базується на

виконанні розподілених функцій між її суб'єктами і скла�

дається з підпорядкованих їх підсистем. Кожна підсис�

тема на рівні окремих суб'єктів системи моніторингу має

свою структурно�організаційну, науково�методичну та

технічну базу. Загальнодержавна система моніторингу

довкілля — це багатоцільова, багаторівнева, відкрита

інтегрована система, яка функціонує на національному,

регіональному, відомчому, локальному рівнях.

Суб'єкти системи моніторингу зобов'язані забезпе�

чувати:

— збір інформації за станом довкілля через підпо�

рядковані їм мережі;

— використання уніфікованих методик спостере�

ження, проведення лабораторних аналізів на базі єди�

них приладів і систем контролю;

— створення банків даних для їх багатоцільового

колективного використання за допомогою єдиної ком�

п'ютерної мережі, яка забезпечує автономне і спільне

функціонування складників цієї системи та взаємозв'я�

зок з іншими інформаційними системами, які діють в

Україні і за кордоном.

Крім того, незадовільний стан моніторингу довкіл�

ля визначено як загрозу національній безпеці в еко�

логічній сфері у Стратегії національної безпеки України,

затвердженої Указом Президента України від 26 трав�

ня 2015 р. № 287/2015.

Організаційно система моніторингу грунтується на

використанні існуючих суб'єктів моніторингу і функціо�

нує на основі єдиного нормативного, організаційного,

методологічного і метрологічного забезпечення та

уніфікованих компонентів цієї системи. Структурно ре�

гіональна система моніторингу складається з таких

предметних складників довкілля:

— локальні системи моніторингу (організуються на

рівні окремих ділянок територій з підвищеним антро�

погенним навантаженням — зони впливу потенційно

небезпечних підприємств, акваторії водосховищ тощо);

— відомчі системи моніторингу (входять відомства,

які є суб'єктами загальнодержавної системи моніторин�

гу);

— об'єктові системи моніторингу (діють на окремих

підприємствах чи їх сукупності, тобто на об'єктах, яким

притаманні однакові властивості з точки зору впливу на

довкілля або згідно з їх призначенням) [2].

Державна система моніторингу довкілля є інтегро�

ваною інформаційною системою, що має здійснювати

збирання, збереження та оброблення екологічної

інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогно�

зу стану природного середовища, біоти та умов життє�

діяльності, вироблення обгрунтованих рекомендацій

для прийняття ефективних соціальних, економічних та

екологічних рішень на всіх рівнях державної виконав�

чої влади, удосконалення відповідних законодавчих

актів, а також виконання зобов'язань України з міжна�

родних угод, програм, проектів і заходів.

Інформація, що зберігається в системі моніторин�

гу, використовується для прийняття рішень у галузі охо�

рони довкілля, раціонального використання природних

ресурсів та екологічної безпеки органами державної

влади та органами місцевого самоврядування і надаєть�

ся їм безкоштовно відповідно до затверджених регла�
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ментів інформаційного обслуговування користувачів

системи моніторингу та її складових частин. Спеціаль�

но підготовлена інформація на запит користувачів підля�

гає оплаті за домовленістю, якщо інше не передбачено

нормативними актами або укладеними двосторонніми

угодами про безкоштовні взаємовідносини постачаль�

ників і споживачів інформації.

Система інформаційної взаємодії відомчих підсис�

тем моніторингу довкілля передбачає збір та обмін

інформацією на регіональному рівні. Збір та аналітич�

ний контроль даних щодо стану навколишнього природ�

ного середовища в Черкаській області ведеться за ос�

новними сферами природного середовища:

— моніторинг якості повітря;

— моніторинг стану вод суші;

— моніторинг прибережних вод;

— моніторинг стану грунтів;

— моніторинг показників біологічного різноманіт�

тя;

— моніторинг радіаційного випромінювання;

— інформаційна взаємодія [3].

У сучасних умовах державна система моніторингу

довкілля налічує 11 суб'єктів верхнього рівня, включа�

ючи Міністерство екології та природних ресурсів Украї�

ни, Міністерство аграрної політики України, Міністер�

ство регіонального розвитку, будівництва та житлово�

комунального господарства України, Державну служ�

бу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Державне

агентство України з управління зоною відчуження, Дер�

жавну санітарно�епідеміологічну службу України, Дер�

жавне агентство водних ресурсів України, Державне

агентство лісових ресурсів України, Державну службу

України з питань геодезії, картографії та кадастру, Дер�

жавну службу геології та надр України тощо. Суб'єкти

системи моніторингу мають забезпечувати проведення

моніторингу за якістю атмосферного повітря, станом

вод суші, прибережних вод, земель і грунтів, показни�

ками біологічного різноманіття, розповсюдженням ен�

догенних та екзогенних геологічних процесів, повод�

женням з відходами, фізичними факторами впливу [4].

Функціонування державної системи моніторингу

довкілля має здійснюватися на трьох рівнях, що розпо�

діляються за територіальним принципом і включають

загальнодержавний, регіональний і локальний рівні.

Наявна система моніторингу довкілля базується на

реалізації розподілених функцій її суб'єктами і складаєть�

ся з підпорядкованих їм підсистем. Кожна підсистема

на рівні окремих суб'єктів системи моніторингу має свою

структурно�організаційну, науково�методичну та техні�

чну бази. Спостереження за станом довкілля та факто�

рами впливу на нього в системі моніторингу має відбу�

ватися одночасно в декількох відомчих мережах спос�

тережень. Однак нині відомчі мережі моніторингу дов�

кілля практично не узгоджені між собою, що призво�

дить до дублювання спостережень. Крім того, сучасний

стан організації спостережень за станом довкілля та

аналізу результатів не забезпечує необхідні інфор�

маційні потреби системи моніторингу. При цьому

більшість спостережень і визначення показників забруд�

нення проводяться за різними методами із застосуван�

ням застарілих методик на обладнанні, що не відпові�

дає сучасним технічним.

Враховуючи необхідність адаптації вітчизняного

природоохоронного законодавства до директив ЄС

відповідно до Угоди, треба відмітити, що існуючі в нашій

державі мережі спостережень побудовані без урахуван�

ня рекомендацій Європейської економічної комісії ООН

в частині створення Європейської мережі інформації про

стан довкілля і тому не спроможні проводити оцінку

основних параметрів довкілля відповідно до Директив

ЄС [5].

Оцінюючи сучасний стан системи моніторингу дов�

кілля слід відзначити, що вкрай недостатнім є організа�

ція та проведення моніторингу забруднення навколиш�

нього середовища на промислових та енергетичних

підприємствах. Незважаючи на те, що в Європейському

Союзі постійний моніторинг довкілля на підприємствах,

що становлять підвищену екологічну небезпеку, є обо�

в'язковим, в нашій державі останніми роками він посту�

пово згортався. Крім того, власники промислових

підприємств не зацікавлені у проведенні екологічного

моніторингу і відшкодуванні збитків, нанесених в ре�

зультаті забруднення довкілля. В сучасних умовах фун�

кціонування значної кількості промислових підприємств,

що споживають величезні обсяги природних ресурсів і

забруднюють навколишнє середовище, відбувається

без обов'язкового проведення стратегічної екологічної

оцінки, що надало б можливість адекватно оцінити збит�

ки, завдані довкіллю.

Разом з тим можна відмітити, що суб'єктами систе�

ми моніторингу отримано значний масив даних про стан

навколишнього середовища та джерел його забруднен�

ня. Однак через відсутність стандартизованих форматів

збереження отриманих результатів спостережень у

відомчих базах даних можливості їх використання в

єдиній системі моніторингу значно ускладнені. Суттєво

обтяжує процес обробки та аналізу вкрай недостатній

рівень використання сучасних технологій геоінформа�

ційних систем і дистанційного зондування Землі для

отримання та представлення екологічної інформації.

Серед нагальних проблем функціонування системи

моніторингу довкілля можна відмітити відсутність ефек�

тивного управління і недостатній рівень координації під

час проведення моніторингових робіт як на регіональ�

ному, так і на державному рівні, що має забезпечувати

спеціально уповноважений орган виконавчої влади у

сфері раціонального використання природних ресурсів,

охорони навколишнього природного середовища та

забезпечення екологічної безпеки [6].

Треба відзначити, що внаслідок адміністративної

реформи у 2013 р. Міністерство екології та природних

ресурсів України як спеціально уповноважений орган

фактично втратило свої територіальні підрозділи через

їх передавання до складу місцевих органів виконавчої

влади. При цьому вказані підрозділи зазнали скорочен�

ня і були переведені на фінансування з місцевих бю�

джетів, що призвело до значного зниження ефектив�

ності функціонування державної системи моніторингу

довкілля та ускладнення імплементації державної еко�

логічної політики через брак об'єктивної інформації про

стан довкілля.

Технічне оснащення державної системи моніторин�

гу довкілля з упевненістю можна охарактеризувати як

морально і фізично застаріле, що не забезпечує вимі�
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рювання необхідного комплексу показників, автомати�

зованого збирання, зберігання та оперативного надан�

ня інформації основним споживачам. Значно ускладнює

ситуацію проблеми з упровадженням у практику еколо�

гічного моніторингу технологій геоінформаційних сис�

тем і дистанційного зондування Землі, а також

відсутність сучасних систем отримання інформації з су�

путникових метеорологічних систем. Понизився також

статус спеціально уповноваженого органу у сфері за�

побігання і реагування на надзвичайні ситуації природ�

ного і техногенного характеру, який із Міністерства над�

звичайних ситуацій України реформовано в Державну

службу України з надзвичайних ситуацій, підпорядко�

вану Міністерству внутрішніх справ України.

Разом з тим, об'єктивність формування правового

інституту моніторингу довкілля обумовлена існуючою

потребою практики в здійсненні постійних, системних

спостережень за станом навколишнього середовища,

які є запорукою того, що негативні зміни в ньому бу�

дуть оперативно виявлені, тому можна своєчасно усу�

нути причини, які призвели до них. У силу свого значен�

ня цей вид діяльності отримав відповідне правове офор�

млення, яке надало йому офіційного статусу, зробило

обов'язковим для виконання, гарантувало забезпечен�

ня цього виду діяльності відповідними матеріальними,

фінансовими та іншими ресурсами [7].

Погіршенню ефективності системи моніторингу дов�

кілля останніми роками також сприяло зниження ста�

тусу Державної гідрометеорологічної служби, яку за

десять років із урядового органу державного управлін�

ня в системі Міністерства екології та природних ресурсів

України було перетворено спочатку в департамент

Міністерства надзвичайних ситуацій, а потім в Гідромет�

центр у складі Державної служби України з надзвичай�

них ситуацій.

Уперше в Україні на законодавчому рівні правові

засади екологічного моніторингу були визначені в За�

коні України "Про охорону навколишнього природно�

го середовища". Його стаття 22 визначала:

— мету створення моніторингу (для забезпечення збо�

ру, обробки, збереження та аналізу інформації про стан

навколишнього природного середовища, прогнозування

його змін та розробки науково обгрунтованих рекомен�

дацій для прийняття ефективних управлінських рішень);

— організаційні засади моніторингу (було передба�

чено, зокрема, що він має функціонувати як система,

тобто об'єднувати усі галузеві напрямки його здійснен�

ня, включаючи моніторинг вод, атмосферного повітря,

землі тощо);

— окремі головні умови механізму функціонування

моніторингу в цій сфері (безоплатність передачі аналі�

тичних матеріалів відповідних спостережень у системі

державного моніторингу, використання в якості важли�

вого засобу аналітичної підтримки розробки і виконан�

ня програм та заходів щодо економічного і соціально�

го розвитку країни, у тому числі щодо охорони навко�

лишнього природного середовища тощо) [8].

Як результат, ці базові положення з екологічного

моніторингу в різних редакціях та інтерпретаціях були

відтворені в багатьох нормативно�правових актах.

Слід зазначити, що необхідність удосконалення

державної системи моніторингу довкілля обумовлюєть�

ся зовнішньополітичним курсом України на європейсь�

ку інтеграцію та визнається цілим рядом документів

стратегічного характеру. Зокрема відповідні положен�

ня щодо розвитку системи моніторингу довкілля при�

сутні в Основних засадах державної екологічної по�

літики України на період до 2020 р. Серед інших зав�

дань Стратегія національної безпеки України, затверд�

жена Указом Президента України від 26 травня 2015 р.

№ 287/2015, передбачає створення ефективної систе�

ми моніторингу довкілля (п. 4.14). Указом Президента

України від 25 квітня 2013 р. введено в дію рішення Ради

національної безпеки і оборони України "Про комплекс

заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу

довкілля та державного регулювання у сфері поводжен�

ня з відходами в Україні".

Для ефективного виконання функцій державна

система моніторингу довкілля має спиратися на визначені

регуляторні вимоги щодо відповідальності визначених

суб'єктів, обгрунтування програм і регламентів моніто�

рингу, а також критерії безпеки навколишнього сере�

довища. Ця система має забезпечувати об'єктивний

аналіз впливів за результатами об'єктових програм мо�

ніторингу і контролю, а також надавати результати ана�

лізу динаміки зміни основних складників довкілля у про�

сторі і часі з урахуванням фонових даних забруднення.

Нині в Україні програми моніторингу формуються зде�

більшого за відомчими ознаками щодо оцінки стану

окремих компонентів довкілля включаючи атмосферне

повітря, водні та земельні ресурси [9].

Існуюча система моніторингу довкілля базується на

виконанні розподілених функцій між її суб'єктами і

складається з підпорядкованих їм підсистем. Кожна

підсистема на рівні окремих суб'єктів системи моніто�

рингу має свою структурно�організаційну, науково�ме�

тодичну та технічну бази.

За умов реформування системи державного управ�

ління, основними суб'єктами системи моніторингу зали�

шаються Міністерство екології та природних ресурсів

України, Державна служба України з надзвичайних си�

туацій, Міністерство охорони здоров'я України та інші.

Однак жодне із цих відомств через обмеженість влас�

них функціональних можливостей не може ефективно

виконувати функцію управління державною системою

моніторингу довкілля.

Серед основних причин неефективного функціону�

вання державної системи моніторингу довкілля можна

виділити недосконалість нормативно�правового забез�

печення, низький рівень координації діяльності суб'єктів

моніторингу довкілля, вкрай недостатні обсяги фінан�

сування, а також застарілу приладово�технічну базу

суб'єктів екологічного моніторингу.

Вищезазначені проблеми функціонування моніто�

рингу довкілля, що існують на загальнодержавному

рівні, цілком екстраполюються і на регіональний рівень.

Розглянемо функціонування системи моніторингу дов�

кілля в Черкаській області. Стан навколишнього природ�

ного середовища в області визначається на основі сис�

тематичних спостережень, які охоплюють різні складові

довкілля (табл. 1).

Постійні спостереження за станом атмосферного

повітря здійснюються Черкаським обласним центром з

гідрометеорології тільки в м. Черкаси.
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Лабораторією спостережень за забрудненням

атмосферного повітря Черкаського обласного центру

гідрометеорології, який має 3 пости спостереження,

контролюється 4 основних та 20 специфічних забруд�

нюючих речовин, включаючи важкі метали та бензапі�

рен. У 2014 р. лабораторією проаналізовано 18846 проб

повітря, у тому числі по основних інгредієнтах — 9419

(50 %) та по специфічних — 9427.

План програми спостережень виконаний на 101,3 %

по пробам та на 101,4 % по визначенням. Протягом

2014—2017 рр. було продовжено роботи щодо підго�

товки та надання первинної інформації до ГІОЦ для ав�

томатизованої обробки за програмним забезпеченням

"АСОІЗА".

За даними спостережень санепідемслужби на тери�

торії населених пунктів області перевищення гранично

допустимих концентрацій реєструються в основному

щодо вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формаль�

дегіду, бензину (м. Черкаси), пилу, діоксиду азоту, ок�

сиду вуглецю, аміаку, формальдегіду (м. Умань, Мань�

ківський, Чигиринський, Шполянський, Канівський рай�

они).

Моніторинг атмосферних опадів здійснюється Чер�

каським обласним центром з гідрометеорології, який

проводить регулярні спостереження за забрудненням

атмосферних опадів на базі метеостанцій м. Черкаси та

м. Звенигородка. В атмосферних опадах визначався

вміст сульфатів, нітратів, азоту амонійного, хлоридів,

гідрокарбонатів і металів. Ці компоненти складають

близько 60—70 % загальної мінералізації.

Моніторинг стану вод суші проводиться відділом

інструментально�лабораторного контролю Державної

екологічної інспекції у Черкаській області, яким у 2016 р.

відібрано та проаналізовано 270 проб та виконано 2963

визначення, з яких:

— 186 проб поверхневих вод, 1905 визначень;

— 84 проби зворотних вод, 990 визначень.

Проконтрольовано 39 випусків зворотних вод (з них

6 — у систему міськканалізації) на 27 підприємствах об�

ласті (із них 15 підприємств, які належать до високого

ступеня ризику, 12 підприємств — до середнього сту�

пеня ризику). Зафіксовано 26 випадків перевищення

нормативів у 17 випусках. Проконтрольовано 59 моні�

торингових створів на Кременчуцькому водосховищі;

річках Золотоношка, Рось, Тясмин, Шполка, Гірський

Тікич, Велика Вись, Синюха, Ятрань.

Здійснення радіоекологічного моніторингу прово�

диться Черкаським обласним центром з гідрометеоро�

логії. Впродовж 2016 р. радіаційний стан на території

Черкаської області залишався стабільним. За даними

8 пунктів спостережень метеостанцій області середні за

місяць значення потужності експозиційної дози гамма�

випромінювання (ПЕД) змінювались у межах 11—

15 мкР/год (мікро Рентген за годину), і не перевищува�

ли рівнів природного фону.

Моніторинг підземних вод та стану геологічного се�

редовища щодо екзогенних геологічних процесів

здійснюється Державною службою геології та надр

України. На території області існують 16 осередків за�

бруднення підземних вод (ПАТ "Азот", ставки�накопичу�

вачі ПАТ "Черкаське хімволокно", поля фільтрації спир�

тозаводів, склади ПММ, зрошувальні ділянки, поля асе�

нізації тощо), в межах яких підземні води четвертинних,

палеогенових та протерозойських відкладів мають

підвищену мінералізацію, високий вміст хлоридів, суль�

фатів, нітратів, нафтопродуктів, амонію та пестицидів.

На сьогодні не можна говорити про задовільний стан

організації обміну інформацією у системі моніторингу.

Департаментом екології та природних ресурсів, відпо�

відно до Положення "Про Департамент екології та при�

родних ресурсів Черкаської обласної державної адмі�

ністрації", затвердженого розпорядженням облдержад�
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1 НАК ,,Надра України,  
ДП «Центрукргеологія» - - - - - - 100 - - 

2 МНС: Український гідрометеорологічний 
центр, Черкаський обласний центр з 
гідрометеорології 

5 3 13 - - - - - 2 

3 МОЗ: Головне управління 
Держсанепідемслужби у Черкаській області 102 - 92 - - - - - - 

4 Державне агентство водних ресурсів 
України: Черкаське регіональне управління 
водних ресурсів 

- - 10 - - - - - - 

Таблиця 1. Система спостережень за станом довкілля

Джерело: складено автором.
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міністрації від 21.05.2013 № 146 здійснюється аналіз

результатів хімічних досліджень, які проводять Черкась�

ке регіональне управління водних ресурсів, Черкаський

обласний центр з гідрометеорології, комунальні підпри�

ємства області.

У разі виявлення порушень, враховуючи, що

здійснення державного контролю за додержанням ви�

мог законодавства про охорону навколишнього природ�

ного середовища належить до повноважень Державної

екологічної інспекції у Черкаській області, Департамен�

том передаються відомості за результатами аналізу на�

даної інформації для вжиття заходів реагування в ме�

жах повноважень.

Крім того, на виконання листа Міністерства екології

та природних ресурсів України від 04.11.2013 №15806/

12/10�13, Департаментом щомісячно готуються інфор�

маційно�аналітичні матеріали стосовно проведення мо�

ніторингу навколишнього природного середовища в

області.

Указом Президента України від 18.10.2013 № 572/

2013 "Про рішення Ради національної безпеки і оборо�

ни України від 25.04.2013 "Про комплекс заходів щодо

вдосконалення проведення моніторингу довкілля та

державного регулювання у сфері поводження з відхо�

дами в Україні" Кабінету Міністрів України доручено

вдосконалити державну систему моніторингу довкілля,

в тому числі розробити та внести на розгляд Верховної

Ради України проект Закону України про затверджен�

ня загальнодержавної цільової екологічної програми

розвитку єдиної державної системи моніторингу довкі�

лля.

Обласною державною адміністрацією погоджено

без зауважень проект розпорядження Кабінету Мініст�

рів України "Про схвалення Концепції реформування

державної системи моніторингу довкілля" [10].

З метою вирішення питання утворення регіональних

центрів моніторингу довкілля Департаментом проведе�

но роботу щодо вивчення розробленого Міністерством

екології та природних ресурсів України та запропоно�

ваного на затвердження проекту постанови Кабінету

Міністрів України "Про затвердження Типового поло�

ження про регіональні центри моніторингу довкілля"

(далі — Типове положення). За результатами розгляду

Типове положення погоджено обласною державною

адміністрацією без зауважень.

Проте нині Типове положення Кабінетом Міністрів

України не затверджено, питання утворення регіональ�

них центрів моніторингу довкілля не вирішено на загаль�

нодержавному рівні, що не дозволяє здійснювати ком�

плексно та ефективно моніторинг на регіональному

рівні.

Таким чином, з метою вдосконалення системи дер�

жавного регулювання екологічної безпеки на рівні ре�

гіону, покращення контролю за екологічною ситуацією,

координації дій служб, на які згідно з чинним законо�

давством покладено ці обов'язки, можливо за допомо�

гою наступних рішень (заходів):

— загальних, які здійснюють законодавчі, виконавчі

і правові органи;

— спеціальних, які виконуються суб'єктами, що ма�

ють спеціальні повноваження відповідно до чинного

законодавства.

До складу загальних заходів відносять планування

й прогнозування (розробка, затвердження, впровад�

ження на практиці природоохоронних програм і про�

ектів на основі системно�екологічного підходу; перед�

бачення негативних і кризових ситуацій, планування

природоохоронних заходів у всіх галузях економіки).

До складу спеціальних заходів належать:

1) моніторинг — проведення спостережень, збиран�

ня та обробка інформації про стан довкілля суб'єктами

моніторингу довкілля;

2) інформування громадськості, органів влади,

суб'єктів бізнесу про стан навколишнього природного

середовища, можливі ризики і загрози;

3) створення при обласній державній адміністрації

центру екологічної безпеки.

Головною метою діяльності Центру екологічної без�

пеки на території області має бути створення карт ри�

зику виникнення надзвичайних ситуацій, що дасть змо�

гу:

1. Отримувати та обробляти засновану на сучасних

ГІС�технологіях інформацію, що надходить відповідно

до порядку протокольного обміну, встановленого між

суб'єктами системи моніторингу навколишнього при�

родного середовища.

2. Здійснювати на території області прогнозування

та своєчасне виявлення причин екологічних, природних,

а в перспективі і техногенних надзвичайних ситуацій.

3. Забезпечити обгрунтоване прогнозування ризи�

ку виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Видавати оперативні дані для прийняття управ�

лінських рішень з попередження та ліквідації надзви�

чайних ситуацій та їх наслідків [11].

Узагальнивши, все вище зазначене варто акценту�

вати увагу на тому, що з метою поліпшення екологічної

ситуації у Черкаській області, розвитку регіональної

системи моніторингу довкілля необхідно внести до пер�

шочергових завдань місцевих органів влади такі завдан�

ня:

— виділити першочергово в умовах розширення

місцевих повноважень кошти на розроблення та впро�

вадження уніфікованих підходів і програмного забез�

печення для узагальнення та подолання екологічної

інформації та результатів її оцінки з використанням

різноманітних технологій;

— провести модернізацію та переоснащення за�

собів аналітичного контролю служб спостережень за

станом природних об'єктів;

— ввести вагову фінансову та адміністративну відпо�

відальність усіх суб'єктів та їх керівництва за опера�

тивність надання та об'єктивність інформації щодо змін

у природному середовищі регіону;

— забезпечити проведення регулярних звітних за�

сідань обласної та місцевих координаційних рад з пи�

тань екології та використання природних ресурсів;

— розширити участь громадськості у виконанні зав�

дань, які поставлені регіоном з питань екологічної без�

пеки та його моніторингу.

Отже, сучасна державна система моніторингу дов�

кілля потребує застосування комплексного підходу,

обгрунтування шляхів переходу на сучасні інформаційні

технології, нові аналітичні засоби вимірювання та сис�

теми оперативного зв'язку. Впровадження такої стра�
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тегії сприятиме підвищенню рівня достовірності моні�

торингових даних, оперативності їх отримання та оброб�

ки, обгрунтованості заходів реагування при вирішенні

задач екологічної безпеки в Україні.

ВИСНОВКИ
Для розробки заходів, спрямованих на усунення

негативних наслідків втручання людини у навколишнє

природне середовище і поліпшення екологічної ситуації,

застосування методів оптимізації природокористуван�

ня при одночасному збереженні довкілля необхідне

постійне удосконалення екологічного моніторингу.

Актуальність і невідкладність вирішення проблем моні�

торингових досліджень полягають у першочерговому

створенні локальних систем екологічного моніторингу,

на основі яких можна буде приймати ефективні рішен�

ня щодо зменшення забруднення на місцевому рівні, що

в свою чергу матиме свої результати на загальнодер�

жавному рівні.

Все зазначене свідчить про потребу в подальшому

удосконаленні законодавства, що регулює моніторинго�

ву діяльність в галузі природного середовища. При чому

мова має йти не про часткові зміни, уточнення чинних

правових положень з питань моніторингу довкілля, а про

радикальне оновлення відповідного законодавства.

Ключовим моментом такого оновлення є забезпе�

чення розгорнутого визначення правових засад еколо�

гічного моніторингу, його завдань, принципів, структу�

ри, об'єктів спостереження та суб'єктів його здійснен�

ня, адже система моніторингу Черкаської області є не

на досконалому рівні і потребує ще багатьох змін.
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