Звіт по Плану роботи Державної екологічної інспекції Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
за 9 місяців 2021 рік
№

Найменування заходу

Рішення, на підставі
яких виконується захід
1. Підготовка та надання Внесення
пропозицій
пропозицій
щодо щодо
удосконалення
удосконалення
практики відповідно до
практики
із чинного законодавства
застосування
законодавства,
що
належить
до
компетенції Державної
екологічної інспекції
Південного
округу
(Запорізька
та
Херсонська
області)
округу
(далі
Інспекції)
2. Здійснення
претензійно-позовної
та правової роботи
Інспекції.

Постанова
Кабінету
Міністрів України від
26.11.2008 № 1040 «Про
затвердження
Загального положення
про юридичну службу
міністерства,
іншого
органу
виконавчої
влади,
державного
підприємства, установи
та організації».
3. Впровадження
та Відповідно до п.1 ч.2 ст.
дотримання механізмів 53-1 Закону України
заохочення
та

Строк виконання

Виконавці

Форма завершення заходу

Упродовж року

Юридичний відділ

Упродовж року

Юридичний відділ

У жовтні 2021 року направлені до
Державної екологічної інспекції
України
пропозиції
щодо
перегляду критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від
провадження
господарської
діяльності
та
визначається
періодичність
проведення
планових заходів державного
нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища,
затверджений
Постановою
Кабінету Міністрів України від
06.03.2021 № 182.
За 9 місяців 2021 року
юридичним відділом взято участь
у 11 судових засіданні по 9
судовим справам.

Упродовж року

Завідувач сектору з
питань запобігання

Сектором з питань запобігання та
виявлення корупції Інспекції
впроваджено
та
дотримано

формування культури
повідомлення
про
можливі
факти
корупційних
або
пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших
порушень
Закону України «Про
запобігання корупції»
4. Перевірка
проектів
організаційнорозпорядчих
документів Інспекції, 3
метою виявлення та
усунення причин та
умов, що призводять
чи можуть призвести
до
вчинення
корупційних
правопорушень
5. Здійснення заходів по
виявленню
сприятливих факторів
вчинення корупційних
ризиків у діяльності
посадових і службових
осіб Інспекції

«Про
корупції».

запобігання

Закон України «Про
запобігання корупції»;
Типове положення про
уповноважений
підрозділ
(особу)
з
питань запобігання та
виявлення
корупції,
затверджено
наказом
НАЗК від 17.03.2020
№102/20

Упродовж року

Закон України «Про Упродовж року
запобігання корупції»;
Типове положення про
уповноважений
підрозділ
(особу)
з
питань запобігання та
виявлення
корупції,
затверджено
наказом
НАЗК від 17.03.2020
№102/20
6. Підготовка та подання Порядок
бронювання
До 01.01.2022
щорічного звіту про військовозобов’язаних
чисельність
за органами державної
працюючих
та влади,
іншими

та виявлення
корупції

механізмів
заохочення
та
формування культури повідомлення про можливі факти
корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України «Про
запобігання корупції».

Завідувач сектору з
питань запобігання
та виявлення
корупції

Сектором з питань запобігання та
виявлення корупції Інспекції, з
метою виявлення та усунення
причин та умов, що призводять чи
можуть призвести до вчинення
корупційних
правопорушень
постійно ведеться перевірка
проектів
організаційнорозпорядчих
документів
Інспекції.

Завідувач сектору з Здійснюється на постійній основі
питань запобігання
та
виявлення
корупції

Відділ управління
персоналом

Відділом управління персоналом
Інспекції
здійснюється
підготовка та подання щорічного
звіту про чисельність працюючих
2

військовозобов’язаних,
які заброньовані згідно
з переліком посад і
професій в Інспекції

7. Подання до Державної
екологічної інспекції
України фінансової та
бюджетної звітності

8. Подання до Державної
екологічної інспекції
України бюджетного
запиту на 2022 рік

державними органами,
органами
місцевого
самоврядування та підприємствами,
установами і організаціями
на період мобілізації та
на воєнний час, затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 04.02.2015
№ 45 (зі змінами)
Стаття 58 Бюджетного Щоквартально до 15
кодексу України, наказ
числа наступного
Мінфіну від 24.01.2012
місяця
№ 44 «Про затвердження
Порядку
складання
бюджетної
звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів,
звітності
фондами
загальнообов’язкового державного
соціального
і
пенсійного страхування», зареєстрований в
Мінюсті
09.12.2012
№196/20509
Стаття 35 Бюджетного
До кінця
кодексу України
III кварталу
2021 року

та військовозобов’язаних, які
заброньовані згідно з переліком
посад і професій в Інспекції. Звіт
буде подано у встановлені
терміни.

Відділ
бухгалтерського
обліку та фінансів

Відділом бухгалтерського обліку
та фінансів Інспекції своєчасно
подається
до
Державної
екологічної інспекції України,
щоквартально до 15 числа
наступного місяця, консолідована
фінансова та бюджетна звітність.

Відділ
бухгалтерського
обліку та фінансів

Відділом бухгалтерського обліку
та фінансів Інспекції 19.07.2021
підготовлений та поданий до
Державної екологічної інспекції
України бюджетний запит на
2022 рік.
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9. Проведення конкурсів
на зайняття вакантних
посад
державної
служби категорії «Б» та
«В» Інспекції

Закон України «Про
державну
службу»;
Порядок
проведення
конкурсу на зайняття
посад державної служби,
затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів України від
25.03.2016 № 246

Упродовж року

Відділ управління
персоналом

10. Проведення оцінювання результатів службової
діяльності
державних службовців
Інспекції

Закон України «Про
державну
службу»;
Порядок
проведення
оцінювання результатів
службової
діяльності
державних службовців,
затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів України від
23.08.2017 № 640

Вересень 2021 року

Відділ управління
персоналом

Відділом управління персоналом
Інспекції проведено конкурс на
зайняття
вакантних
посад
державної служби категорії «Б»
та «В» Інспекції, а саме:
Протягом січня - вересня 2021
року в Інспекції оголошено 26
конкурсів на заміщення 74
вакантних посад, з них категорії
«Б» - 15 посад, категорії «В» - 59
посад.
За
результатами
конкурсних відборів призначено
всього 31 державного службовця,
з яких 8 категорії «Б» та 23
категорії «В», у тому числі 3 чол.
призначено
в
порядку
просування.
Наказом Інспекції від 04.10.2021
№ 1259-06/2-22 "Про визначення
результатів виконання завдань
державними
службовцями
Державної екологічної інспекції
Південного округу у 2021 році"
затверджено
список
держслужбовців, визначення результатів виконання завдань якими
проводиться у 2021 році. За
результатами буде визначено
якості виконання державними
службовцями
поставлених
завдань, а також прийнято
рішення щодо їх преміювання,
планування, службової кар’єри,
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11. Узагальнення та аналіз
інформації по Інспекції
про
здійснення
державного
нагляду
(контролю) у сфері
охорони
навколишнього природного
середовища та раціонального
використання
природних
ресурсів
12. Узагальнення та аналіз
інформації по Інспекції
щодо
ефективності
здійснення державного
нагляду (контролю)

13. Розроблення
секторального плану
державного ринкового
нагляду на 2022 рік

Положення
про
Щоквартально
Державну
екологічну до 05 числа першого
інспекцію Південного місяця наступного
округу (Запорізька та
кварталу
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256
Положення
про
Щоквартально
Державну
екологічну до 05 числа першого
інспекцію Південного місяця наступного
округу (Запорізька та
кварталу
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256
Закон України «Про
IV квартал 2021
державний
ринковий
року
нагляд
і
контроль
нехарчової продукції»;
постанова
Кабінету
Міністрів України від
26.12.2011 № 1410 «Про
затвердження Порядку

Управління
організаційної
діяльності

визначення
потреби
у
професійному навчанні.
Щомісячно та щоквартально
здійснюється узагальнення та
аналіз
інформації,
яка
направляється
до
Держекоінспекції України та
використовується в подальшому
у матеріалах на засіданнях,
нарадах, під час підготовки
відповідей
на
запити
та
звернення.

Управління
організаційної
діяльності

Щоквартально
здійснюється
узагальнення та аналіз інформації
щодо ефективності здійснення
державного нагляду (контролю)
та
направляється
до
Держекоінспекції України.

Відділ державного
ринкового нагляду

Відповідно до встановленого
порядку Секторальний план
державного ринкового нагляду на
2022 рік буде розроблено у
ІV кварталі 2021 року.
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розроблення
та
перегляду секторальних
планів
ринкового
нагляду, моніторингу та
звітування
про
їх
виконання»
14. Забезпечення інфор- Положення
про
Упродовж року
Управління
За 9 місяців 2021 року на
мування громадськості Державну
екологічну
організаційної
офіційному
веб-сайті
про
діяльність інспекцію Південного
діяльності
опубліковано 110 інформаційних
Інспекції
щодо округу (Запорізька та
повідомлень
про
діяльність
забезпечення реалізації Херсонська
області)
Інспекції. У соціальній мережі
державної політики у (нова
редакція,
"Facebook"
розміщено
20
сфері охорони довкілля ідентифікаційний
код
повідомлень.
на офіційному веб- 43877338),
затвердсайті
Інспекції
та женого наказом Державсторінці у мережі ної екологічної інспекції
Facebook
України від 01.06.2021
№ 256
2. Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охни навколишнього
природного середовища
1. Здійснення
заходів Закон України «Про Упродовж року
Відділ державного Упродовж
звітного
періоду
державного ринкового державний
ринковий
ринкового нагляду
(9 місяців 2021 року) в порядку
нагляду
в
межах нагляд
і
контроль
передбаченому Законом України
відповідальності
нехарчової продукції»;
"Про державний ринковий нагляд
постанова
Кабінету
та
контроль
нехарчової
Міністрів України від
продукції" проведено 40 заходів
28.12.2016 № 1069 «Про
державного ринкового нагляду з
затвердження переліку
перевірки
характеристик
видів продукції, щодо
продукції
(автомобільних
яких органи державного
бензинів, дизельного палива) на
ринкового
нагляду
автозаправних,
автогазоздійснюють державний
заправних станціях на території
нагляд»
Запорізької
та
Херсонської
областей, за результатами яких
6

2. Здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю) у сфері
охорони
навколишнього природного
середовища,
раціонального використання,
відтворення
і
охорони
природних
ресурсів

Закон України «Про Упродовж року
основні
засади
державного
нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності», Положення про
Державну
екологічну
інспекцію Південного
округу (Запорізька та
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256

Інспекційні
структурні
підрозділи Інспекції

прийнято 85 рішень про вжиття
обмежувальних (корегувальних)
заходів, 65 рішень про скасування
рішень
про
вжиття
обмежувальних (коригувальних)
заходів, нараховано адміністративно-господарських санкцій
на загальну суму 1 258 000 тис.
грн. Кількість недопусків до
проведення перевірки характеристик продукції встановлено у
4 випадках.
За 9 місяців 2021 року проведено
2043 перевірок на 575 об'єктах
державного нагляду (контролю),
складено 2226 протоколів про
адміністративні правопорушення.
До адміністративної відповідальності притягнуто 2086 осіб,
накладено адміністративних стягнень на загальну суму 478,329
тис. грн. До державного бюджету
стягнуто 423,020 тис. грн. За
порушення
вимог
природоохоронного
законодавства
розраховано збитків на загальну
суму 77 200,564 тис. грн. Загальна
сума
пред'явлених претензій
складає 74 696,797 тис. грн.
Стягнуто претензій та позовів на
загальну суму 2 721,159 тис. грн.
Складено 584 Актів перевірок,
видано
405
приписів
про
усунення порушень і недоліків.
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3. Проводить у пунктах
пропуску
(пунктах
контролю)
через
державний
кордон
перевірки дотримання
вимог законодавства
про радіаційну безпеку
у
разі
виявлення
Державної
прикордонної служби України
транспортних засобів,
вантажів та іншого
майна з перевищенням
допустимого
рівня
іонізуючого
випромінювання
та
надання дозволу або
заборони на пропуск
через
державний
кордон транспортних
засобів, вантажів і а
іншого
майна
за
результатами
такої
перевірки
4. Здійснення державного
нагляду (контролю) за
додержанням
центральними
органами виконавчої
влади
та
їх
територіальними
органами, місцевими
органами виконавчої
влади,
органами

Стаття 20-2 Закону
України «Про охорону
навколишнього
природного середовища»,
Положення
про
Державну
екологічну
інспекцію Південного
округу (Запорізька та
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256

Упродовж року

Відділ
інструментальнолабораторного
контролю

Забезпечення дотримання вимог
законодавства про радіаційну
безпеку у пунктах пропуску через
державний кордон під час
імпорту, експорту та транзиту
вантажів і транспортних засобів.

Закон України «Про
охорону навколишнього
природного
середовища», Положення про
Державну
екологічну
інспекцію Південного
округу (Запорізька та
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код

Упродовж року

Інспекційні
структурні
підрозділи Інспекції

Упродовж 9 місяців 2021 року
здійснено 18 планових та 45
позапланових
перевірок
за
додержанням
вимог
природоохоронного законодавства центральними органами
виконавчої
влади
та
їх
територіальними
органами,
місцевими органами виконавчої
влади,
органами
місцевого
8

місцевого
самоврядування вимог
природоохоронного
законодавства
в
частині
здійснення
делегованих
їм
повноважень
5. Здійснення державного
нагляду
(контролю)
щодо
використання,
відтворення і охорони
морського середовища
і природних ресурсів
внутрішніх морських
вод, територіального
моря,
виключної
(морської) економічної
зони
України
та
континентального
шельфу України

43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256

самоврядування
в
частині
здійснення
делегованих
їм
повноважень.

Положення
про
Державну
екологічну
інспекцію Південного
округу (Запорізька та
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256

Упродовж року

Відділ державного
екологічного
нагляду (контролю)
морського
середовища та
акваторії

6. Організація
та
проведення
природоохоронних
акцій та операцій:
«Новорічна
ялинка»
«Першоцвіт» «Нерест»
«Сезон тиші» «Сезон
полювання» тощо

Закони України «Про
охорону навколишнього
природного
середовища»,
«Про
природно-заповідний
фонд України», «Про
рослинний світ», «Про
тваринний світ», «Про

Упродовж року

Інспекційні
структурні
підрозділи Інспекції

Упродовж 9 місяців 2021 року
здійснено 22 перевірки за
додержанням
вимог
природоохоронного законодавства
щодо
використання,
відтворення і охорони морського
середовища і природних ресурсів
внутрішніх
морських
вод,
територіального моря, виключної
(морської) економічної зони
України та континентального
шельфу України за результатами
яких складено 8 протоколів про
адміністративні правопорушення
на загальну суму 2,805 тис. грн.
Сума збитків завданих державі
внаслідок порушення вимог
природоохоронного
законодавства становить 22,718 тис. грн.
Організовано
та
проведено
природоохоронні
акції:
1) "Першоцвіт 2021"
Направлено
листи
до
місцевих органів виконавчої
влади з пропозицією прийняття
відповідних
рішень
щодо
охорони рослин, занесених до
9

мисливське
господарство
та
полювання»,
«Про
червону книгу України»,
Положення
про
Державну
екологічну
інспекцію Південного
округу (Запорізька та
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256

Червоної книги України та інших
природоохоронних
списків,
заборони торгівлі ними на ринках
та поза їх межами. Розроблено
спільні
плани
заходів
оперативного реагування на
порушення природоохоронного
законодавства
під
час
використання
об'єктів
рослинного світу в 2021 році.
2) "Нерест 2021"
Розроблено та погоджено
план
спільних
заходів
по
недопущенню
випадків
порушення природоохоронного
законодавства з
профільними
контролюючими органами, через
засоби масової інформації було
проінформовано громадян про
строки проведення нерестового
періоду на водних об'єктах
Херсонської
та
Запорізької
областей. Проведено 85 заходів
державного нагляду (контролю)
за результатами яких складено
126
протоколів
про
адміністративні правопорушення
на загальну суму 5,661 тис. грн,
сплачено 4,301 тис. грн. Вилучено
41 одиниць знарядь лову водних
живих ресурсів. Сума збитків
завданих
державі
внаслідок
порушення
вимог
природоохоронного
законодавства
10

становить 46820,580 тис. грн.
3) "Сезон тиші 2021"
Розроблено та погоджено
план спільних заходів щодо
недопущення
випадків
порушення природоохоронного
законодавства з профільними
контролюючими органами, через
засоби
масової
інформації
проінформовано громадян про
строки масового розмноження
диких тварин на території
Запорізької
та
Херсонської
областей.
4) Операції "Сезон полювання
2021" та "Новорічна ялинка 2021"
будуть проводитись у визначені
терміни.
3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців

1. Участь
у
курсах
підвищення кваліфікації для державних
інспекторів з охорони
навколишнього природного середовища,
що
організовуються
спільно з Державною
екологічною
академією післядипломної
освіти та управління
Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів України

Положення
про
Відповідно до
Державну
екологічну
Плану-графіку на
інспекцію Південного
2021 рік,
округу (Запорізька та
затвердженого
Херсонська
області)
Державною
(нова
редакція,
екологічною
ідентифікаційний
код
академією
43877338),
затвердпіслядипломної
женого наказом Держав- освіти та управління
ної екологічної інспекції
та погодженого
України від 01.06.2021
Державною
№ 256
екологічною
інспекцією України

Структурні
підрозділи Інспекції

За звітний період підвищили
кваліфікацію шляхом навчання
за професійними програмами та
отримали сертифікати
33
державних службовця, з яких 5
вперше призначених на посаду
державної служби.
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2. Підвищення кваліфікації державних службовців шляхом навчання за професійними
програмами та участь у
тематичних постійно
діючих
семінарах,
тренінгах тощо

3. Підвищення
кваліфікації
з
питань
запобігання і протидії
корупції на державній
службі
для
всіх
категорій
посад
державних службовців

Закон України «Про
державну
службу».
Положення
про
Державну
екологічну
інспекцію Південного
округу (Запорізька та
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256, Положення про
систему професійного
навчання
державних
службовців,
голів
місцевих адміністрацій,
їх перших заступників та
заступників, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад, затверджене
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 06.02.2019
№ 106
Закон України «Про
державну службу» та
«Про
запобігання
корупції», Положення
про
Державну
екологічну
інспекцію
Південного
округу

Постійно (не рідше
одного разу на три
роки, а для вперше
призначених на
посаду державної
служби протягом
року 3 дня їх
призначення

Відділ управління
персоналом

За результатами
участі у
тренінгах
та
семінарах
державними
службовцями
отримано
59
свідоцтв
та
сертифікатів.

Упродовж року

Відділ управління
персоналом,
Завідувач сектору з
питань запобігання
та виявлення
корупції

За період з січня по вересень
2021 року отримано 1 свідоцтво
та 4 сертифіката з підвищення
кваліфікації з питань запобігання
і протидії корупції на державній
службі.
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(Запорізька
та
Херсонська
області)
(нова
редакція,
ідентифікаційний
код
43877338),
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції
України від 01.06.2021
№ 256, Положення про
систему
підготовки,
спеціалізації
та
підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових
осіб
місцевого
самоврядування,
затверджене постановою
Кабінету
Міністрів
України від 07.07.2021
№ 564
Начальник Державної екологічної інспекції
Південного округу (Запорізька та Херсонська області)

Костянтин СИВАК
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