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ІНСПЕКТОР



ГРОМАДСЬКИЙ ІНСПЕКТОР

Мета:

створення розгалуженої 
мережі громадських 

екологічних інспекторів 
в кожній області 
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Правові засади:

 ст. 10 Закону України “Про охорону
навколишнього природного середовища”.

 Наказ Міністерства екології та природних
ресурсів України N88 від 27.02.2002 р. «Про 
затвердження Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля».

Хто такий 
громадський інспектор:

Громадські інспектори з охорони довкілля –

це призначені у визначеному нормативно-
правовими актами порядку особи, які відповідно

до вимог екологічного законодавства України
здійснюють громадський контроль у галузі охорони

навколишнього природного середовища.

Громадські інспектори працюють у тісній 

взаємодії з органами Держекоінспекції, які 

призначили їх і видали посвідчення 

громадського інспектора з охорони довкілля, 

іншими державними органами, які здійснюють 

контроль за охороною, раціональним 

використанням та відтворенням природних 

ресурсів, органами державної виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, громадськими 

екологічними (природоохоронними) 
організаціями.
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Брати участь у проведенні перевірок додержання
підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності та громадянами вимог
природоохоронного законодавства, норм 
екологічної безпеки та використання природних
ресурсів.

ПОВНОВАЖЕННЯ:

1.

2. Складати протоколи про адміністративні
правопорушення і подавати їх
відповідному органу Держекоінспекції
для притягнення винних до 
відповідальності.

3. Перевіряти документи на право використання
об’єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у 
тому числі плавучі) засоби та проводити огляд
речей, транспортних (у тому числі плавучих) 
засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої
продукції та інших предметів.

4. Брати участь у підготовці для передачі до 
судових органів матеріалів про 
відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного 
середовища, та виступати в ролі свідків.
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ЗАВДАННЯ НА 2020 - 2021 роки:

2. Налагодити
співпрацю з  

громадськими
організаціями та 
екоактивістами.

1. Сформувати обласні 
громадські штаби, 

залучити більше 2 000 
громадських 

екоінспекторів.

3. Встановити
зв’язок із  засобами

масовової
інформації.

5. Громадський
контроль за 
діяльністю 
державних 

природоохоронних 
органів.

4. Навчання, видання
методичних

матеріалів, семінари, 
круглі столи та 
конференції.


