
№ з/п Назва центрального органу 

виконавчої влади та його 

територіального органу, 

місцевого органу виконавчої 

влади, органу місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади

Код ЄДРПОУ Рішення, на підставі яких виконується 

захід

Дата початку та 

строк здійснення 

заходу

Виконавці Результативні показники 

виконання плану, очікуваний 

природоохоронний ефект

1 Погребищенська міська рада 03772654 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018- 

04.05.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади

Перелік центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, які планується перевірити у 2018 році 

Затверджено 

наказ Держекоінспекції 

від   20.12.2017   № 734
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2 Дзюньківська  сільська рада 04327666 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018- 

04.05.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

3 Спичинецька  сільська рада 04330544 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018- 

04.05.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

4  Гопчицька сільська рада 04327659 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018- 

04.05.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 
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5 Бабчинецька сільська рада 04326520 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

07.05.2018 - 

28.05.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

6 Борівська сільська рада 04326566 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

01.06.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

7 Великокісницька сільська рада 04325816 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

09.07.2018 - 

27.07.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 
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8 Безводнівська сільська рада 04326052 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018 - 

03.08.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

9 Ратуська сільська рада 04525952 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018 - 

03.08.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

10 Бушанська   сільська рада 04325800 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

23.07.2018 - 

10.08.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 
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11 Северинівська сільська рада 04325561 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

23.07.2018 - 

10.08.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

12 Дзигівська сільська рада 04325839 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

30.07.2018 - 

17.08.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

13 Довжоцька сільська рада 04325845 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

30.07.2018 - 

17.08.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 



666

14 Качківська сільська рада 04325851 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018 - 

27.08.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

15 Петрашівська сільська рада 04330740 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08.2018 - 

03.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

16 Писарівська сільська рада 04325897 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08.2018- 

03.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 



777

17 Порогівська сільська рада 04325905 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

20.08.2018 - 

10.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

18 Русавська сільська рада 04325555 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

20.08.2018 - 

10.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

19 Тростянецька сільська рада 04325584 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

27.08.2018 - 

14.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 



888

20 Цекинівська сільська рада 04325590 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

27.08.2018 - 

14.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

21 Слободо- Підлісівська сільська 

рада

04325578 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018 - 

21.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

22 Ямпільська міська рада 03772660 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018 - 

21.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 



999

23 Ямпільська районна державна 

адміністрація

04051164 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018 - 

21.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

24 Михайлівська сільська рада 04325874 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018 - 

28.09.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

25 Гальжбіївська сільська рада 04325822 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

17.09.2018 - 

05.10.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 



101010

26 Клембівська  сільська рада 04325868 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 

312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017

 за № 1080/30948

24.09.2018 - 

12.10.2018

 Інспекція у Вінницькій 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади 

екологічних норм та безпеки 

для навколишнього 

природного середовища 

27 Перемильська сільська рада 04335074 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018-31.01.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

28 Мокрецька сільська рада  04333313 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018-31.01.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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29 Кисилинська сільська рада 04332101 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018-31.01.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

30 Секунська сільська рада 04526242 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018-31.01.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

31 Галиновільська сільська рада 04332868 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018-31.01.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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32 Забродівська ОТГ (Забродівська 

сільська рада) 

04334583 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018-31.01.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

33 Щуринська сільська рада 04332727 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018-31.01.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

34 Цегівська сільська рада 04335171 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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35 Маковичівська сільська рада  04333322 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

36 Луковичівська сільська рада 04335269 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

37 Бубнівська сільська рада 04332058 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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38 Кримненська сільська рада 04332963 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

39 Буцинська сільська рада 20124081 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

40 Грабівська сільська рада 04332466 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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41 Самарівська ОТГ (Самарівська 

сільська рада)

04334655 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

42 Старочорторийська сільська рада 04334442 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

43 Топільненська сільська рада 04332756 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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44 Дубівська ОТГ (Копачівська 

сільська рада) 

04334755 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018-28.02.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

45 Рівненська сільська рада 04332621 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

46 Хобултівська сільська рада 04334927 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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47 Галичанська сільська рада 04334979 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

48 Купичівська сільська рада  04333307 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

49 Грибовицька сільська рада 04335217 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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50  Литовезька ОТГ  04335252 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

51 Луцька міська рада 34745204 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

52 Нововолинська міська рада 35055268 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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53 Гірниківська сільська рада 04334548 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

54   Великоосницька сільська рада 04334293 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

55 Троянівська сільська рада 04334465 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



202020

56 Сокільська сільська рада 04332791 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

57 Тихотинська сільська рада 04590562 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

58 Березовичівська сільська рада 04334784 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



212121

59 Новосілківська сільська рада  04333336 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

60 Шацька Районна Державна 

Адміністрація

20124342 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

61 Шацька районна рада 25093282 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



222222

62 Дольська сільська рада 04334092 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

63 Журавлинська  сільська рада 04332957 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

64 Поліська  сільська рада 04332822 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



232323

65 Замшанівська сільська рада 04334608 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

66 Цмінівська сільська рада  04334471 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

67 Дубівська ОТГ (Дубівська сільська 

рада) 

04333939 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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68 Ясенівська сільська рада 04332733 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

69 Пожарківська сільська рада 04332762 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-30.04.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

70 Зарічанська сільська рада 04334809 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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71 Ружинська сільська рада  04333023 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

72 Грядівська сільська рада 04335200 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

73 Марковичівська сільська рада 04332124 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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74 Поромівська ОТГ 04333359 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

75 Маневицька районна рада 23251689 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

76 Маневицька Районна Державна 

Адміністрація 

04051454 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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77 Любохинівська  сільська рада  04332970 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

78 Дубечненська сільська рада 04332940 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

79 Велимченська ОТГ (Велимченська 

сільська рада)

04334519 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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80 Костюхнівська сільска рада 04334347 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

81 Навізька сільська рада 04332704 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

82 Немирська сільська рада 04526236 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.05.2018-31.05.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



292929

83 Головненська селищна рада 04333187 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

84 Оваднівська сільська рада 04334873 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

85 Бужанівська сільська рада 04334956 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



303030

86 Овлочинська сльська рада  04332992 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

87 Локанчинська селищна рада 04332182 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

88 Старозагорівська сільська рада 04332153 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



313131

89 Павлівська ОТГ 04333342 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

90 Любешівська районна рада  23250722 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

91 Любешівська Районна Державна 

Адміністрація 

04051431 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



323232

92 Щитинська сільська рада 20123911 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

93 Синівська сільська рада 04332874 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

94 Світязька сільська рада 04334198 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



333333

95 Бізаківська сільська рада 04333431 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

96 Оконська сільська рада 20123940 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

97 Рудко-Козинська сільська рада 04332779 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



343434

98 Руднянська сільська рада 04332785 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-29.06.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

99 Зимнівська сільська рада 04334815 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

100 Жабченська сільська рада 20130986 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



353535

101 Боблівська сільська рада  04332911 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

102 Замличівська сільська рада 04590524 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

103 Старолішнянська сільська рада 04333402 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



363636

104 Соколищанська  сільська рада 04332816 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

105 Ростанська сільська рада 04332638 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

106 Видричівська сільська рада 04333075 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



373737

107 Красновільська сільска рада 04334399 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

108 Гораймівська сільська рада 04334270 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

109 Велицька ОТГ (Велицька сільська 

рада) 

04333916 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



383838

110 Іванчицівська сільська рада 04334749 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

111 Кобченська сільська рада 21753270 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-31.07.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

112 Губинська Перша сільська рада 20131000 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



393939

113 Селецька сільська рада 20124017 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

114 Дорогиницька сільська рада 04332070 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

115 Горохівська Районна Державна 

Адміністрація 

 04051365 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



404040

116 Горохівська районна рада 23251271 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

117 Любешівська ОТГ 04333170 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

118 Нововижівська сільська рада 04333218 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



414141

119 Пульмівська сільська рада 04332590 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

120 Карасинська сільська рада 04333520 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

121 Чорниівська сільська рада 04334502 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



424242

122 Люблинецька ОТГ (Люблинецька 

сільська рада) 

05477646 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

123 Городинівська сільська рада 04334732 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

124 Доросинівська сільська рада 04333201 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-31.08.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



434343

125 Любомльська міська рада 04051336 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

126 Устилузька міська рада 04051388 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

127 Квасівська сільська рада 04335007 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



444444

128 Новодвірська сільська рада  04332986 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

129 Милятинська сільська рада 04335281 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

130 Ківерцівська районна рада  23250774 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



454545

131 Ківерцівська Районна Державна 

Адміністрація 

04051394 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

132 Великоглушанська сільська рада 04332687 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

133 Глухівська сільська рада 04333112 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



464646

134 Старовижівська селищна рада 04333224 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

135 Мизівська сільська рада 04332806 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

136 Пулемецька сільська рада 20124336 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



474747

137 Заліська сільська рада 04526124 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

138 Довжицька сільска рада 04334287 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

139 Копиллівська сільська рада 04334330 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



484848

140 Поворська ОТГ (Поворська сільська 

рада) 

04334057 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-28.09.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

141 Мар’янівська селищна рада 04334933 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

142 Соловичівська сільська рада  04333276 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



494949

143 Луківська селищна рада  04333046 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

144 Білопільська сільська рада 20142995 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

145 Морозовичівська сільська рада 04526118 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



505050

146 Люб’язівська сільська рада 04334123 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

147 Солов'ївська сільська рада 04332897 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

148 Сереховичівська сільська рада 04332851 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



515151

149 Шацька селищна рада 04334235 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

150 Камінь-Каширська міська рада 34836909 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

151 Комарівська сільська рада 04334324 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



525252

152 Голобська ОТГ (Голобська сільська 

рада) 

04333141 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

153 Літогощанська сільська рада 04332741 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

154 Луківська сільська рада 04334761 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-31.10.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



535353

155 Вишнівська сільська рада 04333164 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

156 Мервинська сільська рада 04335039 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

157 Дулібська сільськарада  04526265 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



545454

158 Шельвівська сільська рада 04332176 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

159 Іваничівська ОТГ 04335186 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

160 Малоглушанська сільська рада 04334132 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



555555

161 Седлищенська сільська рада 04333106 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

162 Руднянська сільська рада 04332928 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

163 Полицівська сільська рада 04333603 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



565656

164 Куклинська сільська рада 04334353 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

165 Колодяжненська ОТГ 

(Колодяжненська сільська рада) 

04333974 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

166 Рожищенська міська рада 04333268 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



575757

167 Береська сільська рада 04334710 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

168 Мильська сільська рада 04332710 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

169 Скригівська сільська рада 04526101 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



585858

170 Туличівська сільська рада  04333039 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

171 Клюська сільська рада  04333299 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

172 Затурцівська сільська рада 04332087 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



595959

173 Колонська сільська рада 20124187 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

174 Старогутівська сільська рада 04332905 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

175 Смідинська сільська рада 04332880 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



606060

176 Піщанська сільська рада 04332584 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

177 Ратнівська селищна рада 04334695 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

178 Вічинівська сільська рада 20123960 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



616161

179 Ворончинська сільська рада 04590553 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-28.12.2018  Інспекція у Волинській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

180 ЗНАМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

04340419 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 11.01.- 24.01.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

181 Індустріальна районна у місті 

Дніпрі рада

34059942 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.- 16.04.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



626262

182 Васильківська селищна рада 

Васильківського району 

Дніпропетровської області

04338285 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05. - 23.05.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

183 Любимівська сільска рада 04339741 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.- 25.05.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

184 ІНГУЛЕЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ 

КРИВОМУ РОЗІ РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34489320 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

  22.05.05.06.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



636363

185 Микільська сільська рада 05520738 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.-15.06.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

186 ДНІПРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО 

РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

04338316 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

  21.06.- 06.07.2018                        Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

187 Вербківська сільська рада 

Павлоградського району 

Дніпропетровської області

04338902 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.- 14.08.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



646464

188 Центральна районна у місті Дніпрі 

рада

33808797 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.-21.09.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

189 ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В 

МІСТІ КРИВОМУ РОЗІ РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34488918 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

  11.09.- 24.09.2018  Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

190 Раївська сільська рада 04339474 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 11.09.-24.09.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



656565

191 ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ 

КРИВОМУ РОЗІ РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34488840 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 04.12.17.12.2018 Інспекція у 

Дніпропетровській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

192 Боївська сільська рада 04340589 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.01.2018 - 

22.01.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

193 Білозерська міська рада 36297559 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018 - 

11.02.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



666666

194 Красноторська селищна рада 04342737 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018 - 

15.02.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

195 Малоянисольська сільська рада,                       04340744 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018 - 

22.02.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

196 Іверська сільська рада 04341301 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018 - 

11.03.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



676767

197 Святогірська міська рада 04052821 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018 - 

15.03.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

198 Бахмутська міська рада 04052732 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.03.2018 - 

18.03.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

199 Нікольська селищна рада 04341614 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018 - 

22.03.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



686868

200 Слов'янська міська рада 04052821 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.03.2018 - 

29.03.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

201 Степанівська сільська рада  04341347 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.04.2018 - 

12.04.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

202 Комишуватська сільська рада                     04342861 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018 - 

19.04.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



696969

203 Торецька міська рада 26000411 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018 - 

19.04.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

204 Райгородоцька селищна рада 04341784 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018 - 

26.04.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

205 Олексієво-Дружківська селищна 

рада

04342594 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.04.2018 - 

06.05.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



707070

206 Краматорська міська рада 24812116 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

24.05.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

207 Мангушська районна державна 

адміністрація

 05420505 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

24.05.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

208 Золотоколодязька сільська рада  04343151 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

24.05.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



717171

209 Ясногорівська селищна рада 04342755 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018 - 

31.05.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

210 Костянтинівська міська рада 34898855 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.06.2018 - 

17.06.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

211 Ялтинська селищна рада 04341732 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018 - 

21.06.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



727272

212 Новотроїцька селищна рада                                       04341608 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018 - 

21.06.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

213 Білицька міська рада 36297585 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.06.2018 - 

27.06.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

214 Миколаївська міська рада 04341413 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.06.2018 - 

02.07.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



737373

215 Билбасівська селищна рада 04341778 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018 - 

12.07.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

216 Дружківська міська рада 04052761 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.07.2018 - 

12.07.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

217 Волноваська міська рада                                       04053105 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.07.2018 - 

19.07.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



747474

218 Мирноградська міська рада 04052956 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.08.2018 - 

19.08.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

219 Хлібодарівська сільська рада 03331393 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08.2018 - 

23.08.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

220 Селидівська міська рада 04052962 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.08.2018 - 

30.08.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



757575

221 Ганнівська сільська рада 05420451 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018 - 

13.09.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

222 Дмитрівська сільська рада 04342884 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018 - 

13.09.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

223 Покровська міська рада  04052933 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.09.2018 - 

13.09.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



767676

224 Бугаська сільська рада          04340841 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018 - 

20.09.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

225 Андріївська сільська рада 04342045 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.09.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

226 Нововодянська сільська рада  04343174 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.10.2018 - 

11.10.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



777777

227 Чермалицька сільська рада                                    04342967 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018 - 

18.10.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

228 Іллінівська сільська об’єднана 

територіальна громада

41073075 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.10.2018 - 

21.10.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

229 Шабельківська селищна рада 04342743 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018 - 

15.11.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



787878

230 Лебединська сільська рада                       03331140     ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018 - 

22.11.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

231 Соледарська міська рада -

об'єднана територіальна громада,                                         

04052873 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.11.2018 - 

29.11.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

232 Лиманська  міська рада -об'єднана 

територіальна громада                            

04053275 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.12.2018 -

16.12.2018

Інспекція у Донецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



797979

233 Корнинська ОТГ Поольнянського 

району Житомирської області

4345865 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

  02.01.2018 - 

02.02.2018

Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

234 Попільнянська селищна рада 4347226 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.01.2018- 

02.02.2018

Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

235 Попільнянська РДА 

Житомирської області

4053648 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.04.2018-

03.05.2018

Державна екологічна 

інспекція у 

Житомирській області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



808080

236 Паволоцька сільська рада 

Попільнянського району 

Житомирської області

4346014 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.05.2018-

15.06.2018

Державна екологічна 

інспекція у 

Житомирській області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

237 Баранівська райдержадміністрація 4053594 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.05.2018- 

22.06.2018

Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

238 Баранівська міська територіальна 

громада

4344386 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.05.2018 - 

22.06.2018

Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



818181

239 Гульська сільська рада Новоград - 

Волинського району Житомирської 

області

4348834 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.05.2018 - 

22.06.2018

Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

240 Першотравенська селищна рада 

Баранівського району Житомирської 

області

4344400 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.05.2018-29.06.2018 Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

241 Березівська сільська рада 

Житомирського району 

Житомирської області

4348220 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.09.2018-18.10.2018 Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



828282

242 Левківська сільська рада 

Житомирського району 

Житомирської області

4348355 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.09.2018-25.10.2018 Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

243 Житомирське обласне 

управління лісового та 

мисливського господарства

35238267 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затверджене наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.10.2018-

23.11.2018

Державна екологічна 

інспекція у 

Житомирській області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

244 Семенівська ОТГ Бердичівського 

району Житомирської області

4345463 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018- 

12.12.2018

Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



838383

245 Миропільська ОТГ Романівського 

району Житомирської області

4345204 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.11.2018-19.12.2018 Інспекція у Житомирській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

246 Холмківська сільська рада, 

Ужгородський район

22096259 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.01.2018 - 

22.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

247 Нересницька сільська рада, 

Тячівський район

04351720 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.01.2018 - 

22.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



848484

248 Великолучківська сільська рада, 

Мукачівський район

04350398 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.01.2018 - 

22.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

249  Тур'я Реметівська сільська рада. 

Перечинський район

04351280 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.01.2018 - 

23.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

250 Ізянська сільська рада, 

Хустський район

04350049 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.01.2018 - 

23.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



858585

251 Калинівська сільська рада, 

Тячівський район

04351676 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.01.2018 - 

29.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

252  Зняцівська сільська рада, 

Мукачівський район

04350464 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.01.2018 - 

29.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

253 Порошківська сільська рада, 

Перечинський район

04351207 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.01.2018 - 

30.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



868686

254  Середнянська селищна рада, 

Ужгородський район

04349923 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.01.2018 - 

30.01.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

255 Липчанська сільська рада, 

Хустський район

04350091 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

30.01.2018 - 

05.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

256 Тернівська сільська рада, 

Тячівський район

04349739 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.02.2018 - 

12.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



878787

257 Вилоцька селищна рада, 

Виноградівський район

04349277 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.02.2018 - 

12.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

258 Великокомятівська  сільська 

рада, Виноградівський район

04351067 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.02.2018 - 

12.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

259 Пушкінівська  сільська рада,  

Виноградівський район

26529382 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.02.2018 - 

14.02.2018  

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



888888

260 Ратівецька сільська рада, 

Ужгродський район

04350180 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.02.2018 - 

14.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

261 Чорнотисівська  сільська рада, 

Виноградівський  район

04349231 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.02.2018 - 

14.02.2018  

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

262 Дубриницька сільська рада, 

Перечинський район

04351179 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.02.2018 - 

15.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



898989

263 Тересвянська селищна рада, 

Тячівський район

04349610 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.02.2018 - 

19.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

264 Імстичівська сільська рада,  

Іршавський район

04349544 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.02.2018 - 

19.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

265 Броньківська сільська рада, 

Іршавський район

04349461 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.02.2018 - 

26.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



909090

266 Соломонівська сільська рада, 

Ужгородський район

04350205 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.02.2018 - 

26.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

267 Ганичівська сільська рада, 

Тячівський район

04351630 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.02.2018 - 

26.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

268 Кам'яницька сільська рада, 

Ужгородський район

22110189 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.02.2018 - 

28.02.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



919191

269 Новодавидківська сільська рада, 

Мукачівський район

04350599 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.02.2018 - 

05.03.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

270 Буштинська селищна рада, 

Тячівський район

04349685 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.02.2018 - 

05.03.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

271 Дубрівська сільська рада, 

Ужгородський район 

04349722 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.03.2018 - 

13.03.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



929292

272 Доробратівська сільська рада, 

Іршавський район

04349515 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.03.2018 - 

19.03.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

273 Негрівська сільська рада, 

Іршавський район

25438973 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.03.2018 - 

19.03.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

274 Великолазівська сільська рада, 

Ужгородський район

04349863 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.03.2018 - 

19.03.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



939393

275 Дубівська селищна рада, 

Тячівський район

04349633 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.03.2018 - 

26.03.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

276 Великораковецька сільська рада, 

с. В.Раковець,  Іршавський район

04349478 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.03.2018 - 

02.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

277 Малораковецька сільська рада,   

Іршавський район

04349580 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

28.03.2018 - 

03.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



949494

278 Довжанська сільська рада, 

Іршавський район

04350332 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018 - 

16.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

279 Ізківська сільська рада 

Міжгірський район

04350754 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 - 

23.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

280 Пилипецька  сільська рада, 

Міжгірський район 

04350843 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 - 

23.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



959595

281 Драгівська сільська рада, 

Хустський район

04350027 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 - 

23.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

282 Новоселицька сільська рада, 

Перечинський район

04351191 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 - 

23.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

283 Лозянська сільська рада, 

Іршавський  район

22115442 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.04.2018 - 

30.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



969696

284 Колочавська  сільська рада,  

Міжгірський район

04350777 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.04.2018 - 

30.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

285 Майданська  сільська рада, 

Міжгірський район 

04350808 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.04.2018 - 

30.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

286 Лалівська сільська рада, 

Мукачівський район

04350547 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.04.2018 - 

30.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



979797

287 Холмецька сільська рада, 

Ужгородський район

22110172 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.04.2018 - 

30.04.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

288 Коритнянська сільська рада, 

Ужгородський район

04349768 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018 - 

21.05.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

289 Синевирська сільська рада, 

Міжгірський район

04350889 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018 - 

21.05.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



989898

290 Чорнопотіцька сільська рада, 

Іршавський район

04349604 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018 - 

21.05.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

291 Камянська сільська рада,  

Іршавський  район

04349550 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018 - 

21.05.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

292 Солотвинська селищна рада, 

Тячівський район

04349691 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018 - 

21.05.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



999999

293 Верхньовизницька сільська рада, 

Мукачівський район

04350406 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018 - 

25.05.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

294 Луківська сільська рада, 

Іршавський  район

25439079 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.05.2018 - 

25.05.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

295 Скотарська сільська рада,  

Воловецький район

04349403 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.05.2018 - 

04.06.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



100100100

296 Веряцька  сільська рада,  

Виноградівський район

22109499 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.05.2018 - 

04.06.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

297 Новоселицька  сільська рада,  

Виноградівський район

04351142 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.05.2018 - 

04.06.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

298 Великобичківська селищна рада, 

Рахівський район 

04351446 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.06.2018 - 

11.06.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



101101101

299 Підвиноградівська  сільська 

рада, Виноградівський район

04349171 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.06.2018 - 

11.06.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

300 Гукливська сільська рада,  

Воловецький район

04349350 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.06.2018 - 

11.06.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

301 Буковецька сільська рада,  

Міжгірський район

04349320 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.06.2018 - 

11.06.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



102102102

302 Рахівська міська рада, 

Рахівський район

04053878 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.06.2018 - 

02.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

303 Келечинська сільська рада, 

Міжгірський район

04350760 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.06.2018 - 

03.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

304 Керецьківська сільська рада,  

Свалівський район

04351512 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018 - 

16.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



103103103

305 Сусківська сільська 

рада,Свалявський район

04351564 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018 - 

16.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

306 Верхньокоропецька сільська 

рада, Мукачівський район

04350263 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018 - 

16.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

307 Оноківська сільська рада, 

Ужгородський район

04350168 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.07.2018 - 

30.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



104104104

308 Ганьковицька сільська рада,  

Свалявський район

04350286 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.07.2018 - 

30.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

309 Оноцька  сільська рада, 

Виноградівський район

04349142 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.07.2018 - 

30.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

310 Сторожницька сільська рада, 

Ужгородський район

22114785 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.07.2018 - 

30.07.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



105105105

311 Ільницька сільська рада,  

Іршавський район

04350346 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.08.2018 - 

13.08.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

312 Кобилецько-Полянська селищна 

рада, Рахівський район

04351475 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.08.2018 - 

20.08.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

313 Ясінянська селищна рада, 

Рахівський район

04351452 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.08.2018 - 

04.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



106106106

314 Кричівська сільська рада, 

Хустський район

04351699 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.09.2018 - 

17.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

315 Велятинська сільська рада , 

Хустський район

04349975 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.09.2018 - 

17.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

316 Вільхівська сільська рада,  

Іршавський район

04349484 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.09.2018 - 

17.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



107107107

317 Брідська сільська рада, 

Іршавський район

04349455 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.09.2018 - 

17.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

318 Вучківська сільська рада, с. 

Вучкове, Міжгірський район

04350731 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.09.2018 - 

17.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

319 Синевирсько-Полянська сільська 

рада,  Міжгірський район

04350895 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.09.2018 - 

18.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



108108108

320 Нижньобистрівська сільська 

рада, Хустський район

04350116 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.09.2018 - 

18.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

321 Березівська сільська рада, 

Хустський район

04349952 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.09.2018 - 

24.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

322 Боржавська  сільська рада, 

Виноградівський район

04351050 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.09.2018 - 

24.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



109109109

323 Дулівська сільська рада, 

Тячівський район 

04525768 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.09.2018 - 

24.09.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

324 Боржавська  сільська рада, 

Берегівський  район

22107922 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.10.2018 - 

08.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

325 Пийтерфолвівська сільська 

рада,Виноградівський район

04349165 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.10.2018 - 

08.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



110110110

326 Рокосівська сілська рада, 

Хустський район

04350139 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018 - 

12.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

327 Золотарівська сільська рада, 

Хустський район

04350033 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

22.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

328 Осійська сільська рада, 

Іршавський  район

00433414 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

22.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



111111111

329 Сокирницька сільська рада, 

Хустський район

04350145 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

22.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

330 Річківська сільська рада, 

Міжгірський район 

04350872 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

22.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

331 Міжгірська РДА, Міжгірський 

район

04053772 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

22.10.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



112112112

332 Воловецька РДА, Воловецький 

район

04053855 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

30.10.2018 - 

05.11.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

333 Нанківська сільська рада, 

Хустський район

04350292 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.11.2018 - 

12.11.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

334 Іршавська РДА. Іршавський 

район

04053803 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.11.2018 - 

12.11.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



113113113

335 Хустська РДА, Хустський район 04053861 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.11.2018 - 

26.11.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

336 Монастирецька сільська рада, 

Хустський район

04350103 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.11.2018 - 

26.11.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

337 Олександрівська сільська рада, 

Хустський район

04349916 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.12.2018 - 

10.12.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



114114114

338 Тарновецька сільська рада, 

Ужгородський район

04350228 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.12.2018 - 

10.12.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

339  Руськокомарівська сільська 

рада, Ужгородський район

22092994 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.12.2018 - 

17.12.2018

Інспекція у Закарпатській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

340 Степногірська селищна рада 

Василівського району Запорізької 

області

25483063 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.01.2018-22.01.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



115115115

341 Новоселівська сільська рада 

Пологівського району

25763621 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018 -

13.03.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

342 Мелітопольська районна державна 

адміністрація

02126314 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018 - 

22.03.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

343 Кам'янська сільська рада 

Василівського району Запорізької 

області

04351825 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018-30.03.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



116116116

344 Дніпрорудненьска міська рада 

Василіського району Запорізької 

області

23881397 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-13.04.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

345 Виконавчий комітет 

Мелітопольської міської ради

02140811 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018 - 

16.04.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

346 Григорівська сільська рада 

Пологівського району

05379151 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018 -

16.04.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



117117117

347 Орлянська сільська рада 

Василівського району Запорізької 

області

04351848 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018-27.04.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

348 Комишуваська селищна рада 

Оріхівського району

24912390 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

25.05.2018 

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

349 Виконавчий комітет Бердянської 

міської ради

02140805 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018 -

13.07.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



118118118

350 Широківська сільська рада 

Запорізького району

26013402 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018 - 

27.07.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

351 Підгірненьска сільська рада 

Василівського району Запорізької 

області

25220205 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018-27.07.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

352 Федорівська сільська рада 

Пологівського району

04353793 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.07.2018 - 

01.08.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



119119119

353 Терпіннівська сільська рада 

Мелітопольського району

04352300 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018 - 

17.08.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

354 Осипенківська сільська рада 

Бердянського району

04352026 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018 - 

10.08.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

355 Широківська сільська рада 

Василівського району Запорізької 

області

25821881 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018-21.09.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



120120120

356 Борисівська сільська рада 

Приморського району

04353770 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018 - 

14.09.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

357 Костянтинівська сільська рада 

Пологівського району

20520339 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.10.2018 - 

16.10.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

358 Виконавчий комітет Токмацької 

міської ради

02140828 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

29.10.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



121121121

359 Костянтинівська сільська рада 

Мелітопольського району

04352718 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

29.10.2018

 Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

360 Приморська сільська рада 

Василівського району Запорізької 

області

04352032 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018-30.10.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

361 Скельківська сільська рада 

Василівського району Запорізької 

області

04351860 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.11.2018-30.11.2018  Інспекція у Запорізькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



122122122

362 ТЛУМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ ТЛУМАЦЬКОГО 

РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ТЛУМАЦЬКА М/Р ОТГ)

04054234 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.02.2018  - 

15.02.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

363 ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ   

(ТИСМЕНИЦЬКА РДА)

20563188 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.02.2018 - 

28.02.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

364 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА 

РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

МІСЬКА РАДА)

33644700 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.02.2018 -

13.03.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



123123123

365 РОЖНЯТІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

(РОЖНЯТІВСЬКА РДА)

24680382 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.03.2018   -

21.03.2018 

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

366 ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЖНЯТІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04355119 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.03.2018 - 

26.03.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

367 ВІЛЬХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РОЖНЯТІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20539304 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.03.2018 - 

26.03.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



124124124

368 ВИТВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ ДОЛИНСЬКОГО 

РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  (ВИТВИЦЬКА С/Р ОТГ)

04355898 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.04.2018  - 

12.04.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

369 ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ВЕРХОВИНСЬКА РДА ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

20568352 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.04.2018  - 

26.04.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

370 КРИВОРІВНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ВЕРХОВИНСЬКОГО 

РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬОЇ 

ОБЛАСТІ

04357396 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.04.2018 - 

18.04.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 
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371 ШЕПАРІВЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА (ШЕПАРІВЦІВСЬКА 

СІЛЬСЬКА РАДА)

23804416 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.06.2018 -

04.07.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

372 КАЛУСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

(КАЛУСЬКА РДА)

20551682 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08. 2018  -

27.08.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

373 ПОЛЯНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ПОЛЯНИЦЬКА С/Р)

25596005 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.08.2018 - 

28.08.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 
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374 ТАТАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ТАТАРІВСЬКА С/Р)

04354737 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.08.2018 - 

28.08.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

375 МИКУЛИЧИНСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (МИКУЛИЧИНСЬКА 

С/Р)

04354657 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.08.2018 - 

28.08.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

376 НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

(НАДВІРНЯНСЬКА РДА)

23804557 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.10.2018  -

18.10.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 
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377 ЗАБОЛОТІВСЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

(ЗАБОЛОТІВСЬКА СР ОТГ)

04355355 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.10.2018 - 

16.10.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

378 СТРИГАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА (СТРИГАНЕЦЬКА СР)

04356389 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018 - 

09.11.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

379 БІЛЬШІВЦІВСЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(БІЛЬШІВЦІВСЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА ОТГ)

04357450 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018 - 

09.11.2018

Інспекція в Івано-

Франківській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 
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380 Пірнівська сільська рада 04359643 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.01.2018-07.02.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

381 Новосілківська сільська рада 04359637 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.02.2018-01.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

382 Сквирська міська рада 04054961 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-15.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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383 Сквирська районна державна 

адміністрація

24208857 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-15.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

384 Копилівська сільська рада 04362314 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-15.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

385 Бишівська сільська рада 04362214 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-15.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



130130130

386 Кодрянська селищна рада 04362195 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-15.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

387 Українська міська рада 35161509 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-15.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

388 Застугнянська сільська рада 04359258 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



131131131

389 Боярська міська рада Києво - 

Святошинського району Київської 

області

04054636 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

390 Катюжанська сільська рада 04359560 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

391 Глевахівська селищна рада 04359146 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2017-30.03.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



132132132

392 Вишнева міська рада Києво - 

Святошинського району Київської 

області

04054628 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.03.2017-02.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

393 Білоцерківська районна рада 24215981 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.04.2018-16.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

394 Кагарлицька районна державна 

адміністрація

22207291 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-23.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



133133133

395 Мирівська сільська рада 04358342 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-23.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

396 Ставівська сільська рада 04358388 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-23.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

397 Чабанівська селищна рада Києво - 

Святошинського району Київської 

області

04362160 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-23.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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398 Бородянська селищна рада 04363662 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.04.2018-25.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

399 Узинська міська рада 04054990 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018-30.04.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

400 Крюківщинська сільська рада Києво 

- Святошинського району Київської 

області

04358566 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.04.2018-11.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



135135135

401 Терезинська селищна рада 04527508 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018-23.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

402 Новопетрівська сільська рада 04359620 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018-23.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

403 Паляничинська сільська рада 04359910 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018-25.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



136136136

404 Клавдієво-Тарасівська селищна рада 04360669 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018-25.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

405 Яготинська районна державна 

адміністрація

24213321 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-28.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

406 Ставищенська селищна рада 04360913 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-28.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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407 Ставищенська районна державна 

адміністрація

23582170 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-28.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

408 Козинська селищна рада 04362697 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-28.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

409 Гатненська сільська рада Києво - 

Святошинського району Київської 

області 

04358508 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-28.05.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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410 Дібрівська сільська  рада 23235800 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018-01.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

411 Білогородська сільська рада Києво - 

Святошинського району Київської 

області

04358477 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018-01.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

412 Фурсівська сільська рада, Київська 

обл.

04363225 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.05.2018-04.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



139139139

413 Іванковичівська сільська  рада 04359270 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

28.05.2018-08.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

414 Таращанська міська рада 04054955 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-14.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

415 Таращанська районна державна 

адміністрація

00731637 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-14.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



140140140

416 Шамраївська сільська рада 04359057 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-14.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

417 Самгородоцька сільська рада 04360735 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-14.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

418 Обухівська районна рада Київської 

області

04362705 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-14.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



141141141

419 Софіївсько-Борщагівська сільська 

рада Києво - Святошинського 

району Київської області

04362131 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018-14.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

420 Мотовилівськослобідська сільська 

рада

04361373 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018-15.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

421 Переяслав -Хмельницька районна 

державна адміністрація Київської 

області

24219983 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018-15.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



142142142

422 Шкарівська сільська рада 04363260 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.06.2018-18.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

423 Великосолтанівська сільська  рада 04359198 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018-22.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

424 Лютізька сільська рада 04359593 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.06.2018-29.06.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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425 Піщанська сільська рада 04363124 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.06.2018-03.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

426 Трипільська сільська рада 04361433 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.06.2018-09.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

427 Петропавлісько-Борщагівська 

сільська рада Києво - 

Святошинського району Київської 

області

04362489 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.06.2018-09.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



144144144

428 Згурівська районна державна 

адміністрація 

24211109 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-13.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

429 Озернянська сільська рада 04363076 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.07.2018-16.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

430 Калинівська селищна рада 04359873 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018-23.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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431 Святопетрівська сільська рада 

Києво - Святошинського району 

Київської області

02043485 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018-23.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

432 Глібівська сільська рада 04527514 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.07.2018-25.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

433 Ксаверівська сільська  рада 04359318 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.07.2018-31.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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434 Саливонківська сільська  рада 04359413 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.07.2018-31.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

435 Чупирянська сільська рада 04363254 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.07.2018-31.07.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

436 Крушинська сільська  рада 04359301 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.07.2018-07.08.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



147147147

437 Бучанська міська рада 04360586 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-14.08.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

438 Гребінківська селищна рада 04359152 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-14.08.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

439 Тарасівська сільська рада Києво - 

Святошинського району Київської 

області

04358796 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-14.08.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



148148148

440 Биковогребельська сільська рада 04362964 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.08.2018-20.08.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

441 Яблунівська сільська рада 04358632 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.08.2018-04.09.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

442 Пісківська селищна рада 04359962 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.08.2018-07.09.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



149149149

443 Поправська сільська рада 04363136 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.09.2018-17.09.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

444 Дроздівська сільська рада 04363018 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.09.2018-01.10.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

445 Фастівська міська рада 34446857 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-12.10.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



150150150

446 Маловільшанська сільська рада 04358619 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.10.2018-15.10.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

447 Блиставицька сільська рада 04363679 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.10.2018-23.10.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

448 Малоантонівська сільська рада 19418086 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.10.2017-24.10.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



151151151

449 Пилипчанська сільська рада 04363113 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018-29.10.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

450 Димерська селищна рада 04359488 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018-29.10.2018 Інспекція у Київській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

451 Грузьківська сільська рада  

Кіровоградський район

04365201 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018- 

31.01.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



152152152

452 Аджамська сільська рада                       

Кіровоградський район

04365135 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018 - 

31.01.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

453 Веселівська сільська рада                    

Кіровоградський район

04365158 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018- 

31.01.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

454 Іваноблагодатненська сільська рада            

Кіровоградський район

06687481 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018-26.01.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



153153153

455 Піщанобрідська селищна рада 

Добровеличківського району

04365810 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.01.2018 - 

31.01.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

456 Помічнянська ОТГ            

Добровеличківського району

04055021 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.01.2018 - 

31.01.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

457 Бережинська сільська рада            

Кіровоградський район

04365141 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018-02.02.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



154154154

458 Новоукраїнська ОТГ                      

Новоукраїнського району

36734770 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018 - 

16.02.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

459 Олександрівська сільська рада                    

Долинський район

04365738 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-16.02.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

460 Олександрійська міська рада                          

Олександрійський район

33423535 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018-23.02.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



155155155

461 Калинівська сільська рада                    

Кіровоградський район

04364992 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018 - 

28.02.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

462 Обознівська сільська рада                       

Кіровоградський район

04365052 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018 - 

28.02.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

463 Великосеверинівська ОТГ           

Кіровоградський район

04365164 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.02.2018-09.03.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



156156156

464 Іванковецька сільська рада                         

Знам'янський район

04365276 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03. 2018- 

30.03.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

465 Дмитрівська сільська рада                   

Знам'янський район

04365267 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

466 Трепівська сільська рада                   

Знам'янський район

04365112 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018- 

30.03.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



157157157

467 Клинцівська сільська рада            

Кіровоградський район

04365000 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

468 Іванівська сільська рада                                

Долинський район

04365678 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.03.2018-28.03.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

469 Чарівненська сільська рада            

Бобринецький район

04527550 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018-06.04.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



158158158

470 Жовтнева сільська рада                                     

Устинівський район                                   

23093493 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018 - 

27.04.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

471 Новоархангельська селищна рада 

Новоархангельського району                                   

04367217 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018- 

27.04.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

472 Першотравнева сільська рада              

Долинський район

04365218 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.04.2018-02.05.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



159159159

473 Вишнівцівська сільська                  

Онуфріївський район

04366376 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.04.2018-08.05.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

474 Седнівська сільська рада                             

Устинівський район

04364609 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.04.2018-09.05.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

475 Добронадіївська сільська рада                               

Олександрійський район

04364667 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

30.04.2018-11.05.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



160160160

476 Добровеличківська селищна рада 

Добровеличківського району

04365922 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018 - 

23.05.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

477 Березо-Балківська сільська рада               

Вільшанського району

20651219 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018 - 

31.05.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

478 Сухо-Ташлицька сільська рада                 

Вільшанського району

04366429 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018 - 

31.05.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



161161161

479 Вільшанська селищна рада                       

Вільшанського району

04365595 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018 - 

31.05.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

480 Григорівська  сільська рада                       

Світловодський район

04364319 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

26.05.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

481 Великоандрусівська ОТГ                         

Світловодський район

04364294 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

31.05.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



162162162

482 Озерська сільська рада                        

Світловодський район

04364383 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

31.05.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

483 Новоолександрівська сільська рада       

Долинський район

05476842 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018-01.06.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

484 Онуфріївська селищна рада                         

Онуфріївський район

04366347 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018 - 

29.06.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



163163163

485 Онуфріївська районна державна 

адміністрація    Онуфріївський 

район

04055156 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018 - 

29.06.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

486 Тишківська сільська рада                       

Добровеличківський район

04365827 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.06.2018 - 

22.06.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

487 Скалівська сільська рада       

Новоархангельський район

04366883 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.06.2018-23.06.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



164164164

488 Криничненська сільська рада              

Долинський район

04364584 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.06.2018-27.06.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

489 Ставидлянська  сільська рада                       

Олександрівський район

04366229 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018 - 

29.06.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

490 Федорівська сільська рада 

Добровеличківський район

04365844 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018 - 

20.07.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



165165165

491 Карбівська сільська рада             

Добровеличківський район

04527709 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018 - 

20.07.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

492 Компаніївська селищна рада                  

Компаніївського району

04364911 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018 - 

27.07.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

493 Софіївська сілська рада             

Компаніївського району

04364816 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.07.2018- 

27.07.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



166166166

494 Оситнязька  сільська рада                       

Новомиргородський район

04365081 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.07.2018 - 

22.07.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

495 Глинська сільська рада                

Світловодський район

04364302 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.08.2018-11.08.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

496 Устинівська селищна рада                

Устинівський район

04364549 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.08.2018-22.08.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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497 Хащуватська  сільська рада                       

Гайворонський район

04366620 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08.2018 - 

27.08.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

498 Лебединська  сільська рада                       

Голованівський район

04366063 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018 - 

14.09.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

499 Улянівська сільська рада                               

Олександрійський район

23233646 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-14.09.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



168168168

500 Димитровська сільська рада                   

Устинівський район

04364561 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018-14.09.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

501 Кальниболотська  сільська рада                       

Новоархангельський район

04367016 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.09.2018 - 

29.09.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

502 Новомиргородська міська рада 

Новомиргородського району

04055104 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018 - 

20.10.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



169169169

503 Михайлівська сільська рада                               

Олександрійський район

04366152 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-12.10.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

504 Кам'янобрідська  сільська рада                       

Благовіщенський район

04364466 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018 - 

19.10.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

505 Пишненська сільська рада                        

Долинський район 

23223300 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018-19.10.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



170170170

506 Олексіївська сільська рада             

Бобринецького району

04527543 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10. 2018- 

30.10.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

507 Куйбишевська сільська рада               

Бобринецького району

23690757 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

30.10.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

508 Червонозорівська сільська рада                   

Бобринецького району

06688115 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 - 

30.10.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



171171171

509 Губівська сільська рада               

Компаніївського району

04364963 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.20189 - 

30.10.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

510 Знам'янська міська рада                       

м.Знам'янка

32986436 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.10.2018 - 

03.11.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

511 Міська рада міста Кропивницького                                

м. Кропивницький

26241020 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018 - 

14.11.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



172172172

512 Плетеноташлицька  сільська рада                       

Маловисківський район

04364710 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.11.2018 - 

17.11.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

513 Богданівська сільська рада                      

Долинський район

04365862 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.11.2018-05.12.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

514 Березівська сільська рада                  

Устинівський район

04364555 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018-14.12.2018 Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



173173173

515 Департамент екології та природних 

ресурсів   Кіровоградської обласної 

державної адміністрації                                                      

м. Кропивницький

38802449 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.12.2018 - 

22.12.2018

Інспекція у Кіровоградській  

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

516 Тошківська селищна рада 04336949 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.01.-15.01.2018 Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

517 Малорязанцівська селищна рада 04335341 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018.

-19.01.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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518 Олексіївська сільська рада  04336435 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018

.-19.01.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

519 Новоохтирська сільська рада 04336493 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018

.-26.01.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

520 Нижньопокровська сільська рада 26349935 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02..2018-

07.02.2018 

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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521
Новоайдарська селищна рада

 04335571 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02..2018

-09.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

522 Новорозсошанська сільська рада 04336582 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018

.-09.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

523 Кремінська міська рада 21757011 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.02.2018

.-13.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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524 Борівська селищна рада 04337104 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018

.-16.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

525 Кризька сільська рада 04336323 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018

.-16.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

526 Передільська сільська рада 04337400 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018

.-23.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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527 Варварівська сільська рада 04336116 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018

.-23.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

528 Райгородська сільська рада 04336501 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018

.-23.02.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

529 Куземівська сільська рада  04336731 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018

-23.02.2018 

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



178178178

530 Заайдарівська сільська рада  04336547 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.02.2018

-02.03.2018 

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

531 Травнівська сільська рада 04337140 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018

.-16.03.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

532 Старобільська міська рада 37530705 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018

-16.03.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



179179179

533 Штормівська сільська рада 04336524 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.03.2018

.-20.03.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

534 Новокраснянська сільська рада 04336205 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.03.20418

.-21.03.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

535 Свистунівська сільська рада 04337191 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018

-23.03.2018 

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



180180180

536 Муратівська сільська рада 04336487 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018

.-23.03.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

537 Співаківська сільська рада 04336518 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018

.-30.03.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

538 Пісківська сільська рада 04336613 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018

-30.03.2018 

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



181181181

539 Шульгинська сільська рада 04337593 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

28.03.2018

.-03.04.2017

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

540 Гераськівська сільська рада 04336369 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018

-06.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

541
Врубівська селищна рада

04335312 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018

.-06.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



182182182

542
Нижньотеплівська сільська рада

04337386 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018

.-06.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

543 Військово-цивільна адміністрація 

сіл Нижня Вільхова, Верхня 

Вільхова, Малинове, Плотина та 

Пшеничне Станично-Луганського 

району Луганської області.

40988197 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.04.2018

 – 12.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

544 Комишувахська сільська рада 04335335 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018

-13.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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545 Теплівська сільська рада 04337417 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018

-13.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

546 Краснопільська сільська рада  04336317 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018

-13.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

547 Новомикільська сільська рада 04336211 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.04.2018

17.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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548 Новоборівська сільська рада 04337506 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.04.2018

-18.04.2017

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

549 Валуйська сільська рада 04337328 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.04.2018

– 26.04.2018 

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

550 Верхньопокровська сільська рада 04337452 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.04.2018

-27.04.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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551 Кам’янська сільська рада 04336569 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

30.04.2018

-07.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

552 Макеївська сільська рада 04336180 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.05.2018

-10.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

553 Нововодянська сільська рада 20182724 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.05.2018

-11.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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554 Половинкінська сільська рада 04337535 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018

-16.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

555 Колядівська сільська рада 04336470 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018

-16.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

556 Булгаківська сільська рада 04336122 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018

-16.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



187187187

557 Денежнеківська сільська рада 20187130 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018

.-18.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

558 Кудряшівська сільська рада 04336151 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018

-18.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

559 Донцівська сільська рада  04336530 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018

-18.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



188188188

560 Караяшницька сільська рада 25869265 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018

-25.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

561 Бахмутівська сільська рада 05481856 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018

-25.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

562 Нижньодуванська громада 04335683 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.05.2018

-30.05.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



189189189

563 Риб’янцівська сільська рада 04336623 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

28.05.2018

-01.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

564 Хворостянівська сільська рада  04337570 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018

-08.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

565 Михайлівська сільська рада 04336174 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018

-08.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



190190190

566 Верхньобогданівська сільська рада 04337334 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018

-08.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

567 Ганусівська сільська рада 04336636 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.06.2018

-15.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

568 Голубівська сільська рада 05446723 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018

-15.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



191191191

569 Дмитрівська сільська рада 04336464 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018

-15.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

570 Красноріченська об'єднана 

територіальна громада 

Кремінського району 

04337085 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.06.2018

-20.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

571 Бондарівська сільська рада 04336292 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.06.2018

-20.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



192192192

572 Білолуцька селищна рада 04335588 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-22.06.2018 Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

573 Байдівська сільська рада 21846623 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.06.2018

-27.06.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

574 Мирнодолинська селищна рада 04335358 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018

-06.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



193193193

575 Калмиківська сільська рада 2641103 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018

-06.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

576 Світлівська сільська рада 04337541 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.07.2018

-10.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

577 Рубіжанська міська рада 26023286 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.07.2018

-13.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



194194194

578 Курячівська сільська рада 21846600 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.07.2018

-13.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

579 Невська сільська рада 04336180 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.07.2018

-17.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

580 Ліснополянська сільська рада 04336330 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.07.2018

-18.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



195195195

581 Шпотинська сільська рада 04337558 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.07.2018

-24.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

582 Титарівська сільська рада 04337564 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.07.2018

-27.07.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

583 Сєвєродонецька міська рада 26204220 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018

-10.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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584 Городищенська сільська рада 26446979 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018

-10.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

585 Закотненська сільська рада 04336553 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018

-10.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

586 Гречишкинська сільська рада 04336458 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018

-10.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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587 Павлівська сільська рада 04335996 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.08.2018

-14.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

588 Данилівська сільська рада 04335861 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.08.2018

-14.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

589 Веселівська сільська рада 05387305 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08.2018

-17.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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590 Садківська сільська рада 21759628 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.08.2018

-21.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

591 Танюшівська сільська рада 04336642 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.08.2018

-31.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

592 Комишненська сільська рада 04337357 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.08.2018

-31.08.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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593 Білогорівська селищна рада 04337096 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018

-07.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

594 Великочернігівська сільська рада 04337311 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018

-07.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

595 Мілуватська сільська рада 04337133 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018

-07.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



200200200

596 Об’єднана Біловодська 

територіальна громада

04335430 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018

-07.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

597 Попаснянська міська рада 26271498 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.09.2018

-12.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

598 Чугинська сільська рада 04337433 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.09.2018

-13.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



201201201

599 Широківська сільська рада 20183959 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018

-14.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

600 Новоастраханська сільська рада 04336197 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018

-14.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

601 Можняківська сільська рада 04528821 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018

-14.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



202202202

602 Ковалівська сільська рада 04336719 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.09.2018

-18.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

603 Гірська міська рада 33976099 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.09.2018

-21.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

604 Рудівська сільська рада 04337185 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.09.2018

-21.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



203203203

605 Підгорівська сільська рада 04337529 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.09.2018

-25.09.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

606 Гончарівська сільська рада  04336702 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018

-05.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

607 Білокуракинська територіальна 

громада (Білокуракинська селищна 

рада, Бунчуківська сільська рада, 

Дем’янівська сільська рада, 

Курячівська сільська рада, 

Лизинська сільська рада, 

Нещеретівська сільська рада, 

Олександропільська сільська рада,  

Олексіївська сільська рада)

04335447 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.10.2018

-09.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



204204204

608 Чабанівська сільська рада 04336441 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018

-12.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

609 Коломийчиська сільська рада 04336725 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.10.2018

-17.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

610 Стельмахівська сільська рада 21847338 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.10.2018

-18.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



205205205

611 Сватівська міська рада 04051804 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.10.2018

-19.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

612 Сиротинська селищна рада 04337044 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.10.2018

-24.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

613 Марківська селищна рада 04335559 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.10.2018

-24.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



206206206

614 Павленківська сільська рада 04336607 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.10.2018

-26.10.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

615 Лиманська сільська рада 04337481 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.10.2018

-02.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

616 Райгородська сільська рада 04337268 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.11.2018

-07.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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617 Новобілянська сільська рада  04336576 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018

-09.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

618 Привільська міська рада 33752048 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018

-09.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

619 Новодружеська міська рада 33751788 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.11.2018

-13.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 
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620 Гарасимівська сільська рада 04337340 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.11.2018

-14.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

621 Чмирівська сільська рада 0433587 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.11.2018

-14.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

622 Рогівська сільська рада 21849277 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018

-16.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



209209209

623 Лисичанська міська рада 26522196 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018

-16.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

624 Червоножовтнева сільська рада 04337423 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018

-16.11.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

625 Кабичівська сільська рада 04336300 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018

-07.12.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



210210210

626 Станично – Луганська селищна рада 04335766 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018

-07.12.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

627 Єпіфанівська сільська рада 04336145 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.12.2018

-11.12.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

628 Містківська сільська рада 04337127 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.12.2018

-12.12.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



211211211

629 Просянська сільська рада 04336346 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.12.2018

-14.12.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

630 Смолянинівська сільська рада 04528809 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.12.2018

-14.12.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

631 Красноталівська сільська рада 04337363 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.12.2018

-14.12.2018

Інспекція у Луганській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



212212212

632 Бартатівська сільська рада 22345716 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.01.2018-05.02.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

633 Шегинівська сільська рада 04371928 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-16.02.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

634 Ясниська сільська рада 04372394 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-16.02.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



213213213

635 Грибовицька сільська рада 04371696 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.02.2018-19.02.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

636 Страшевицька сільська рада 04371213 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.02.2018-19.02.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

637 Яворівська міська рада 33213539 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018-23.02.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



214214214

638 Суховільська сільська рада 22344875 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.02.2018-13.03.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

639 Угрівська сільська рада 04374737 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.03.2018-20.03.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

640 Вільшаницька сільська рада 04370231 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.03.2018-20.03.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



215215215

641 Новояворівська міська рада 04373301 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

642 Тершівська сільська рада 04371070 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-16.03.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

643 Добрянська сільська рада 04372891 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.03.2018-26.03.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



216216216

644 Тростянецька сільська рада 

Тростянецької  об'єднаної 

територіальної громади 

40178802 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018-30.03.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

645 Давидівська  сільська рада ОТГ 04372313 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018-06.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

646 Жовтанецька  сільська рада 04374039 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018-06.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



217217217

647 Снятинська сільська рада 20825369 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018-06.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

648 Глинська сільська рада 22355353 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-20.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

649 Розвадівська сільська рада         04371555 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-20.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



218218218

650 Малехівська сільська рада 22355287 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-23.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

651 Підберізцівська сільська рада 22372802 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018-27.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

652 Старояричівська сільська рада 04374080 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018-27.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



219219219

653 Добромильська міська рада 04056003 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018-20.04.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

654 Ралівська сільська рада 04370254 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.04.2018-03.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

655 Телязька сільська рада 04373761 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

30.04.2018- 

04.05.2018

Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



220220220

656 Волошинівська сільська рада 04371437 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

30.04.2018-04.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

657 Солонківська    сільська рада  04369699 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.05.2018-11.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

658 Раковецька сільська рада  04369653 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.05.2018-11.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



221221221

659 Бродівська міська рада 26525941 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.05.2018-11.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

660 Щирецька селищна рада              04372193 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018-25.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

661 Журавнівська селищна рада 04374890 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-21.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



222222222

662 Оброшинська сільська рада  04369587 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018-25.05.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

663 Сороки-Львівська сільська рада 04369707 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.05.2018-08.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

664 Шклівська селищна рада  04373318 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018-15.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



223223223

665 Немирівська селищна рада 04373293 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018-19.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

666 Лапаївська сільська рада 22372529 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.06.2018-18.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

667 Радехівська міська рада 26361149 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.06.2018-18.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



224224224

668 Івано-Франківська селищна рада 34106981 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.06.2018-25.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

669 Яворівська міська рада  33213539 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-22.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

670 Волицька сільська рада 04370515 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-22.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



225225225

671 Ямпільська сільська рада 04369802 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-22.06.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

672 Дрогомишлянська сільська рада 20778807 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.07.2018-16.07.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

673 Рясне-Руська сільська рада  04373138 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018-20.07.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



226226226

674 Годинівська сільська рада                22365452 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018-23.08.2018 Інспекція у Львівській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

675 Гойдаївська сільська рада 

Кривоозерського району

20883527 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.01.2018-16.01.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

676 Олександрівська селищна рада 

Вознесенського району

04376162 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.01.2018 - 

23.01.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



227227227

677 Веселинівська селищна рада 

Веселинівського району

04376044 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018 - 

14.02.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

678 Прибужанівська сільська рада 

Вознесенського району

04376245 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018 - 

16.02.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

679 Великомечетнянська сільська рада 

Кривоозерського району

04375487 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-16.02.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



228228228

680 Братська селищна рада Братського 

району 

04375926 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-16.02.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

681 Мостівська сільська рада 

Доманівського району

04375033 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018 - 

23.02.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

682 Костянтинівська селищна рада 

Арбузинського району

04376630 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018-23.02.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



229229229

683 Кінецьпільська сільська рада 

Первомайського району

04377249 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018-23.02.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

684 Кумарівська сільська рада 

Врадіївського району

04376340 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.02.2018-28.02.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

685 Подільська сільська рада 

Веселинівського району

04376110 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018 - 

15.03.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



230230230

686 Адамівська сільська рада 

Врадіївського району 

20893313 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-14.03.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

687 Кам'янська сільська рада 

Новобузького району

22432220 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

688 Любоіванівська сільська рада 

Арбузинського району

20884320 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



231231231

689 Підгір'ївська сільська рада 20905370 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

690 Сергіївська сільська рада 

Братського району

04376021 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018-30.03.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

691 Березнегуватська сільська рада 

Новобузького району

04375665 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018-30.03.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



232232232

692 Новомиколаївська сільська рада 

Новобузького району

04375688 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018-06.04.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

693 Ставківська сільська рада 

Веселинівського району

04376145 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018 - 

13.04.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

694 Широколанівська сільська рада 

Веселинівського району

04376156 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018 - 

20.04.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



233233233

695 Врадіївська районна державна 

адміністрація

04056747 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-23.04.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

696 Доманівська селищна рада 

Доманівського району

04376386 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018 - 

28.04.2018

Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

697 Новомихайлівська сільська рада 

Новобузького району

04376736 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018-15.06.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



234234234

698 Кривоозерська селищна  рада 

Кривоозерського району

04375458 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-29.06.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

699 Степківська сільська рада 

Первомайського району

04376972 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018-27.07.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

700 Синюхіно-Брідська сільська рада 

Первомайського роайону

04376951 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018-27.07.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



235235235

701 Новомар'ївська сільська рада 

Братського району

04376009 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.07.2018-27.07.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

702 Новоочаківська сільська рада 

Березнегуватського району

04375889 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.09.2017-28.09.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

703 Новоукраїнська сільська рада 

Березнегуватського району

04375903 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.09.2018-28.09.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



236236236

704 Кумарівська сільська рада 

Первомайського району

04377262 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018-22.10.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

705 Миколаївська міська рада 26565573 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.12.2018-17.12.2018 Інспекція у Миколаївській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

706 ОВІДІОПОЛЬСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ОВІДІОПОЛЬСЬКА РДА)

04057209 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018 - 

02.02.2017

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



237237237

707 БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА 

МІСЬКА РАДА

( БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА 

МІСЬКА РАДА )

26275763 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018 - 

02.02.2017

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

708 ПОЛЯНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

САВРАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04380608 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018 - 

26.01.2018 

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

709 МАЛІГОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04379048 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018 - 

23.02.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



238238238

710 БІЛЯЇВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( БІЛЯЇВСЬКА РДА )

33579244 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018 - 

23.02.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

711 АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

( ОМС АРЦИЗЬКА МР ) 

04057037 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.02. 2018 - 

26.02.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

712 ДОЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ДОЛИНІВСЬКА СІЛЬРАДА ) 

20997299 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 14.02.2018 - 

27.02.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



239239239

713 СЕРГІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

( СЕРГІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

)

05383649 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018 - 

16.03.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

714 МИРНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( МИРНОПІЛЬСЬКА СІЛЬРАДА )

04380873 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 03.04.2018 - 

16.04.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

715 ВОЗНЕСЕНСЬКА ПЕРША 

СІЛЬСЬКА РАДА АРЦИЗЬКОГО 

РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04377374 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04. 2018 - 

30.04.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



240240240

716 ВІКТОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04527313 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018 - 

23.05.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

717 Одеська міська рада 26597691 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

25.05.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

718 МАРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( МАРИНІВСЬКА СІЛЬРАДА )

23206000 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

25.05.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



241241241

719 ДЕЛЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ОМС ДЕЛЕНСЬКА СІЛЬРАДА 

АРЦИЗЬКОГО Р-НУ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛ. )

04377397 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.05.2018 - 

30.05.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

720 ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА)

40594334 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018 - 

04.06.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

721 ВЕСЕЛОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ОМС ВЕСЕЛОКУТСЬКА 

СІЛЬРАДА )

04377351 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.06.2018 -  

16.06.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



242242242

722 ТЕПЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04377428 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 03.06.2018 - 

16.06.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

723 ГАВИНОСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОКНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20923994 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.07.2018 - 

18.07.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

724 ВИНОГРАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ОМС ВИНОГРАДІВСЬКА 

СІЛЬРАДА АРЦИЗЬКОГО Р-НУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛ. )

04377368 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 01.08.2018 - 14.08. 

2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



243243243

725 КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ОМС КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬРАДА )

04377411 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 01.08.2018 - 14.08. 

2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

726 ПРЯМОБАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ПРЯМОБАЛКІВСЬКА СІЛЬРАДА 

)

04525538 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018  - 

17.08.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

727 НОВОМИКОЛАЇВСЬКА 

СІЛЬСЬКА РАДА ЛИМАНСЬКОГО 

РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20992469 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.09.2018 - 

19.09.2018 

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



244244244

728 СТАВКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(СТАВКІВСЬКА СІЛЬРАДА) 

04379918 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 24.09.2018 - 

28.09.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

729 ШАБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО 

РАЙОНУ

( ШАБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА )

04378043 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018 - 

12.10.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

730 ТРОЯНДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА)

04379686 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.10.2018 -

18.10.2018 

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



245245245

731 ЗЛАТОУСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20987712 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018 - 

16.11.2018 

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

732 НОВОПОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА БАЛТСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(НОВОПОЛЬСЬКА С/Р 

БАЛТСЬКОГО Р.)

04377629 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018 - 

07.12.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

733 ОКНЯНСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ОКНЯНСЬКА 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ )

04057178 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 03.12.2018 -

14.12.2018

Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



246246246

734 Базилівщинська сільська рада 

Машівського району 

21047448 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 15.01.2018 - 

26.01.2018 

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

735 Селещинська сільська рада 

Машівського району 

21047649 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018 -

26.01.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

736 Малобакайська сільська рада 

Решетилівського району

21044088 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018 - 

26.01.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



247247247

737 Чутівська Районна державна 

адміністрація 

4057557 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 16.01.2018 -

29.01.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

738 Стасівська сільська рада 

Диканського району 

21046743 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.01.2018 - 

29.01.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

739 Степненська сільська рада 

Полтавського району

21044527 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.01.2018

-05.02.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



248248248

740 Скороходівська селищна рада 

Чутівського району 

21047276 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 24.01.2018 - 

06.02.2018               

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

741 Зачепилівська сільська рада 

Новосанжарського району

24566864 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018 - 

30.03.2018              

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

742 Маячківська сільська рада 

Новосанжарського району

21043634 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018 - 

23.04.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



249249249

743 Полузірська сільська рада 

Новосанжарського району

21043775 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.04.2018 - 

14.05.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

744 Судівська сільська рада 

Новосанжарського району

21044042 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018

-25.05.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

745 Великобудищанська сільська рада 

Диканського району

21045946 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018 

-04.06.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



250250250

746 Надержинщинська сільська рада 

Полтавського району

21045455 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 29.05.2018 - 

11.06.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

747 Балясненська сільська рада 

Диканського району

21045768 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.06.2018 - 

29.06.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

748 Новоселівська сільська рада 

Полтавського району

 21046791 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.06.2018

-04.07.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



251251251

749 Рунівщинська сільська рада 

Полтавського району

21046673 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 21.06.2018 - 

05.07.2018                

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

750 Великосолонцівська сільська рада 

Новосанжарського району

21043717 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.07.2018 - 

20.07.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

751 Чорноглазівська сільська рада 

Полтавського району

21046526 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 26.07.2018 - 

08.08.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



252252252

752 Василівська сільська рада 

Полтавського району

21046443 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018 

-17.08.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

753 Шевченківська сільська рада 

Решетилівського району

21044148 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.08.2018 - 

07.09.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

754 Батьківська сільська рада 

Зіньківського району

21046779 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.09.2018 - 

25.09.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



253253253

755 Чутівська селищна рада 

Чутівського району

21047282 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.09.2018

-25.09.2018

Інспекція у Полтавській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

756 Шпанівська сільська рада 

Рівненського району

04387317 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

757 Обарівська сільська рада 

Рівненського району

04387272 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



254254254

758 Городоцька сільська рада 

Рівненського району

04387183 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

759 Селецька сільська рада 

Дубровицького району

04385161 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

760 Тараканівська ОТГ Дубенського 

району

04385403 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



255255255

761 Крупецька ОТГ Радивилівського 

району

04387496 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

762 Козинська ОТГ Радивилівського 

району

04386485 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

763 Сарненська районна державна 

адміністрація

04057681 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



256256256

764 Корецька районна державна 

адміністрація

22563979 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.01.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

765 Смизька ОТГ Дубенського району 04385391 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.04.2018 - 

30.06.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

766 Жадківська сільська рада 

Корецького району

04386002 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.04.2018 - 

30.06.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



257257257

767 Новокорецька сільська рада 

Корецького району

04386083 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.04.2018 - 

30.06.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

768 Висоцька ОТГ Дубровицького 

району

04385043 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.04.2018 - 

30.06.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

769 Бочаницька сільська рада 

Гощанського району

22553113 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



258258258

770 Мирогощанська ОТГ Дубенського 

району

04385304 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

771 Гощанська селищна рада смт.Гоща 04385416 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

772 Симонівська сільська рада 

Гощанського району

04385600 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



259259259

773 Бокіймівська ОТГ Млинівський 

район

04386574 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

774 Острожецька ОТГ Млинівський 

район

04386775 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

775 Радивилівська міська рада ОТГ                       

Радивилівський район

04057847 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



260260260

776 Здолбунівська районна державна 

адміністрація

04057764 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

777 Млинівська ОТГ Млинівський 

район

04386338 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

778 Клесівська ОТГ Сарненський район 40132726 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



261261261

779 Немовицька сільська рада 

Сарненський район

04387786 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

780 Ремчицька сільська рада 

Сарненського району

04387438 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

781 Великожитинська сільська рада 

Рівненського району

04387148 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



262262262

782 Пісківська ОТГ Костопільського 

району

04386284 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.07.2018 - 

30.09.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

783 Миляцька ОТГ Дубровицький район 40131743 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018 - 

31.12.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

784 Привільненська ОТГ Дубенського 

району

04385327 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018 - 

31.12.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



263263263

785 Острозька районна державна 

адміністрація

04057729 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018 - 

31.12.2018

Інспекція у Рівненській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

786 Улянівська селищна рада 

Білопільський район

04390179 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018-02.02.2018 Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

787 Лебединська міська рада 39449040 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.01.2018

-06.02.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



264264264

788 Лебединська РДА 04058172 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.01.2018

-06.02.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

789 Басівська сільська рада Сумського 

району

 04391546 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.01.2018

-07.02.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

790 Новосуханівська сільська рада 

Сумського району

14002787 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018

-14.02.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



265265265

791 Червонянська сільська рада 

Глухівського району

4390191 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.02.2018

-15.02.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

792 Вирівська сільська рада 

Білопільський район

04390954 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018

-16.02.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

793 Ковтунівська сільська рада 

Шосткинського району

04525320 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.02.2018

-27.02.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



266266266

794 Верхосульська сільська рада 

Білопільський район

04389963 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018

-02.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

795 Малобубнівська    сільська рада 

Роменського рйону

04388923 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.02.2018

-05.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

796 Коржівська сільська рада 

Роменського району

04388900 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.02.2018

-05.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



267267267

797 Плавинищенська   сільська рада 

Роменського району

 04388969 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.02.2018

-07.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

798 Миколаївська   сільська рада 

Роменського району

 04388933 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.02.2018

-07.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

799 Ямпільська селищна рада 

Ямпільського району

4390222 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018

-19.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



268268268

800 Воронівська сільська рада 

Білопільський район

04389972 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018

-19.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

801 Коршачинська сільська рада 

Білопільський район

04390021 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018

-19.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

802 Клишківська сільська рада 

Шосткинського району

4391894 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.03.2018

-22.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



269269269

803 Мутинська сільська рада 

Кролевецького району

4389561 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018

-30.03.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

804 Великописарівська селищна рада 04391262 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.03.2018

-06.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

805 Липоводолинська селищна рада 04390972 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.03.2018

-12.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



270270270

806 Липоводолинська РДА 04058097 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.03.2018

-12.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

807 Павлівська сільська рада 

Білопільський район

04390067 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018

-16.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

808 Недригайлівська селищна рада 04390110 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.04.2018

19.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



271271271

809 Слобідська сільська рада 

Буринського району

4390417 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.04.2018

-19.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами виконавчої 

влади та їх територіальними 

органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

810 Дубовיязівська селищна рада 

Конотопський район

04391241 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.04.2018

-24.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

811 Гребениківська сільська рада 

Тростянецький район

04391718 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018

-27.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



272272272

812 Біловодська сільська рада 

Роменського району

04388811 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018

-30.04.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

813 Тернівська селищна рада 

Недригайлівського району

4390156 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.05.2018

-17.05.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

814 Бочечківська сільська рада 

Конотопський район

04389118 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018

-25.05.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



273273273

815 Білопільська міська рада 04058019 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.05.2018

-31.05.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

816 Білопільська РДА 04058120 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.05.2018

-31.05.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

817 Іскрисківщинська сільська рада 

Білопільський район

04390009 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018

-15.06.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



274274274

818 Штепівська сільська рада 

Лебединський район

04389673 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018

-15.06.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

819 Руднєвська сільська рада 

Путивльськогорайону

4388751 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.06.2018

-21.08.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

820 Червоноранківська сільська рада 

Кролевецького району

4389584 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018

-13.07.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



275275275

821 Шосткинська міська рада 36080075 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018

-13.07.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

822 Піщанська сільська рада Сумсього 

району

04391368 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.07.2018

-07.08.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

823 Берестівська сільська рада 

Липоводолинський район

04388356 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018

-17.08.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



276276276

824 Семенівська сільська рада 

Липоводолинський район

04388449 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018

-17.08.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

825 Краснопільська селищна рада 04390104 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.08.2018

-29.08.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

826 Роменська міська рада 35425618 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.08.2018

-03.09.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



277277277

827 Добротівська сільська рада 

Кролевецького району

4389514 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018

-14.09.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

828 Синівська сільська рада 

Липоводолинський район

04388455 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018

-14.09.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

829 Чупахівська селищна рада 

Охтирський район

04390202 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018

-12.10.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища



278278278

830 Могрицька сільська рада 

Сумського району

4391440 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.10.2018

-09.11.2018

Інспекція у Сумській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища

831 Бариська сільська рада Бучацький 

район

04392770 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03-05.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

832 Беремянська сільська рада 

Бучацький район 

04395509 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10-13.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



279279279

833 Заривинецька сільська рада 

Бучацький район 

02015572 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10-13.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

834 Золотопотіцька селищна рада 

(с.Миколаївка, с.Сновидів, 

смт.Золотий Потік) Бучацький 

район 

04392735 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17-20.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

835 Переволоцька сільська рада 

Бучацький район 

04392793 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10-13.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



280280280

836 Підзамочківська сільська рада 

Бучацький район 

04392801 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17-20.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

837 Порохівська сільська рада 

Бучацький район 

03066502 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10-13.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

838 Сороківська сільська рада 

Бучацький район

04392764 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24-27.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



281281281

839 Стінківська сільська рада 

Бучацький район 

04392741 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24-27.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

840 Бучацька міська рада 04058479 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24-27.04.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

841 Тудорівська сільська рада 

Гусятинський район 

04393114 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01-04.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



282282282

842 Оришківська сільська рада 

Гусятинський район 36,4

04393002 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01-04.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

843 Токівська сільська рада 

Підволочиський район

04394332 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08-14.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

844 Білівська сільська рада 

Чортківський район

04393663 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08-11.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



283283283

845 Білобожницька сільська рада 

Чортківський район

04393657 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08-11.05.2017 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

846 Глинська сільська рада Козівський 

р-н

04392698 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15-21.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

847 Горішньовигнанська сільська рада 

Чортківський район 

04393723 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15-18.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



284284284

848 Милівецька сільська рада 

Чортківський район 

03876039 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15-18.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

849 Заводська селищна рада 

(смт.Заводське, с.Угринь) 

Чортківський район

04525550 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22-25.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

850 Сокиринецька сільська рада 

Чортківський район 

02027718 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22-25.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



285285285

851 Сосулівська сільська рада 

Чортківський район 

04525490 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22-25.05.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

852 Вишнівецька селищна рада  

Збаразький район 

04396420 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.05-03.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

853 Сидорівська сільська рада 

Гусятинський р-н

04393077 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05-11.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



286286286

854 Великокунинецька сільська рада 

Збаразький район 

04392155 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05-08.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

855 Дзвинячанська сільська рада 

Збаразький район 

04392184 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05-08.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

856 Залісецька сільська рада 

Збаразький район 

04392250 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05-08.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



287287287

857 Іванчанська сільська рада 

Збаразький район 

04392103 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12-15.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

858 Гримайлівська селищна рада 

Гусятинський р-н

04396408 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12-18.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

859 Капустинська сільська рада 

Збаразький район 

04392043 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12-15.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



288288288

860 Колодненська сільська рада 

(с.Колодно, с.Шимківці) 

Збаразький район 

04392209 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12-15.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

861 Коханівська сільська рада 

Збаразький район  

04392215 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19-22.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

862 Гусятинська селищна рада 

Гусятинський р-н

04396391 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19-25.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



289289289

863 Лозівська сільська рада Збаразький 

район 

14052733 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19-22.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

864 Новиківська сільська рада 

Збаразький район 

04392089 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19-22.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

865 Золотниківська сільська рада 

Теребовлянський район 

04394585 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.06.-01.07.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



290290290

866 Буданівська сільська рада 

Теребовлянський район 

04394467 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26-29.06.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

867 Залозецька селищна рада 

Зборівський р-н

04396437 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03-07.07.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

868 Зборівська міська рада Зборівський 

р-н

04058410 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10-16.07.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



291291291

869 Колодненська сільська рада 

Збаразький р-н

04392209 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17-23.07.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

870 Великоглибочецька сільська рада 

Тернопільський район 64,87

04393449 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07-10.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

871 Великолуцька сільська рада 

Тернопільський район 

04393456 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07-10.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



292292292

872 Великогаївська сільська рада 

(с.Дичків, с.Скоморохи, с.великі 

Гаї) Тернопільський район 

04394875 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07-10.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

873 Байковецька сільська рада 

Тернопільський район 

04394846 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14-20.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

874 Плотицька сільська рада 

Тернопільський район 

21162468 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14-17.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



293293293

875 Ступківська сільська рада 

Тернопільський район 31,0

14052957 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14-17.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

876 Чистилівська сільська рада 

Тернопільський район 72,0

04393640 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14-17.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

877 Теребовлянська міська рада 

(с.Долина, с.Сущин) 

Теребовлянський район 

04058456 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21-23.08.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



294294294

878 Бережанська сільська рада 

Лановецький район 

04395857 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04-07.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

879 Білозірська сільська рада 

Лановецький район  

04395863 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04-07.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

880 Буглівська сільська рада 

Лановецький район 

04395892 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04-07.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



295295295

881 Новосільська сільська рада 

Підволочиський р-н

04394266 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09-15.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

882 Іванковецька сільська рада 

Лановецький район 

03315945 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11-14.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

883 Карначівська сільська рада 

Лановецький район 

04395946 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11-14.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



296296296

884 Снігуріська сільська рада 

Лановецький район 

04395998 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11-14.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

885 Чайчинецька сільська рада 

Лановецький район 

04396006 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11-14.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

886 Борщівська сільська рада 

Лановецький район

04395875 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16-23.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



297297297

887 Підволочиська селищна рада 

(с.Камянки, с.Качанівка, 

с.Клебанівка, с.Мисловець, 

с.Оріховець, с.Супранівка, 

с.Турівка, с.Хмелиська) 

Підволочиський район 

04396294 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18-21.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

888 Скориківська сільська рада 

(с.Кошляки, с.Скориків, с.Старий 

Скалат) Підволочиський район 

04394303 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18-21.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

889 Новосілківська сільська рада 

Підволочиський район

14052868 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18-21.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



298298298

890 Зозулинська сільська рада 

Заліщицький район 

04393210 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25-28.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

891 Колодрібська сільська рада 

Заліщицький район 

03315922 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25-28.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

892 Лисівська сільська рада 

Заліщицький район 

04393309 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25-28.09.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



299299299

893 Нирківська сільська рада 

Заліщицький район 

04393344 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02-05.10.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

894 Синьківська сільська рада 

Заліщицький район 

02131580 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02-05.10.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

895 Устечківська сільська рада 

Заліщицький район 

04393290 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02-05.10.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



300300300

896 Ігровицька сільська рада 

Тернопільський р-н

04393503 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06-12.10.2018 Інспекція у 

Тернопільській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

897 ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПЕЧЕНІЗЬКОГО РАЙОНУ

04396992 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.01.2018

 - 24.01.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

898 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

38631015 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

29.01.2018 

 - 09.02.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



301301301

899 ОДНОРОБІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

04398620 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.02.2018 

 - 14.02.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

900 ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

04398577 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.02.2018 

 - 26.02.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

901 ПІВДЕННОМІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

04058700 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018

 - 16.03.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



302302302

902 ІВАНО-ШИЙЧИНСЬКА 

СІЛЬСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

04397052 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.03.2018

- 27.03.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

903 ЗОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 

04399973 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018

 - 16.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

904 ХРЕСТИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА КРАСНОГРАДСЬКОГО 

РАЙОНУ 

04400009 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018

 - 16.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



303303303

905 ШАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

04398554 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.04.2018

- 17.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

906 АРТЕМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПЕЧЕНІЗЬКОГО РАЙОНУ

04397789 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.04.2018 

- 19.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

907 БОРЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПЕЧЕНІЗЬКОГО РАЙОНУ

04397796 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.04.2018 

- 19.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



304304304

908 НОВОБУРЛУЦЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ПЕЧЕНІЗЬКОГО РАЙОНУ

04397750 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.04.2018 

- 19.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

909 ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

24280323 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.04.2018 

- 19.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

910 БІЛОКОЛОДЯЗЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

04398910 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.04.2018 

- 20.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



305305305

911 СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА

04399068 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.04.2018 

- 20.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

912 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖПРАЦІ У ХАРКІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ

39779919 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018

 - 27.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

913 ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА КРАСНОГРАДСЬКОГО 

РАЙОНУ 

04400015 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 

- 27.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



306306306

914 КОБЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 

23140749 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 

- 27.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

915 МИКОЛО-КОМИШУВАТСЬКА 

СІЛЬСЬКА РАДА  

КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

04396911 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 

- 27.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

916 НАТАЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА КРАСНОГРАДСЬКОГО 

РАЙОНУ

24288081 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 

- 27.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



307307307

917 ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 

22665473 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 

- 27.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

918 МУРАФСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРАСНОКУТСЬКОГО РАЙОНУ

04397448 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.04.2018 

- 27.04.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

919 БЕРДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

04397916 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.04.2018 

- 10.05.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



308308308

920 ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

24129939 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.04.2018

- 14.05.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

921 САХНОВЩИНСЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА

04398301 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.05.2018 

- 16.05.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

922 НОВОІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА  ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ 

04399811 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018

 - 23.05.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



309309309

923 МАРТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПЕЧЕНІЗЬКОГО РАЙОНУ

04397804 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.05.2018 

- 30.05.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

924 СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

04396979 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.05.2018

- 31.05.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

925 КОВ'ЯЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВАЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ

04398100 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.05.2018

- 06.06.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



310310310

926 КУРИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КУП'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

04399170 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.06.2018

- 14.06.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

927 ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА

04399192 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.06.2018

- 21.06.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

928 ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

04059579 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.06.2018

- 27.06.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



311311311

929 СТАРОМЕРЧИЦЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА ВАЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ

04398123 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.06.2018

- 04.07.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

930 СТАРОВІРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА НОВОВОДОЛАЗЬКОГО 

РАЙОНУ

04398092 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.06.2018

- 10.07.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

931 ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

23918373 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.07.2018

- 16.07.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



312312312

932 ОДРАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ

04399542 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.07.2018

- 25.07.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

933 ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

04398979 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.08.2018

- 15.08.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

934 НОВОМАЖАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО 

РАЙОНУ 

04399401 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.08.2018

- 22.08.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



313313313

935 КЛЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

04397069 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.08.2018

- 23.08.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

936 БЛИЗНЮКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

04059533 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.08.2018

- 03.09.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

937 ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ

04397307 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.09.2018

- 26.09.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



314314314

938 СІННЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

04397247 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.10.2018

- 16.10.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

939 ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

04399986 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018 

- 22.10.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

940 ХАРКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

04058775 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.10.2018

- 25.10.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



315315315

941 СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

05470176 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018

- 29.10.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

942 ПРИКОЛОТНЯНСЬКА 

СЕЛИЩНА РАДА 

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОГО 

РАЙОНУ 

04399200 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.11.2018 

- 30.11.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

943 ВАТУТІНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ

22684737 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018 

10 робочих днів

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



316316316

944 РОКИТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА НОВОВОДОЛАЗЬКОГО 

РАЙОНУ

04398028 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018

- 14.12.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

945 ЗНАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ

04398034 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.12.2018

- 14.12.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

946 ВИСОКОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ВАЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ

04398152 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.12.2018

- 17.12.2018

Інспекція у Харківській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



317317317

947 Великолепетиська селищна рада 04401530 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018 -

26.01.2018

Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

948 Демидівська сільська рада 04526383 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018-26.01.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

949 Верхньорогачицька селищна рада 04401718 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018-31.01.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



318318318

950 Самійлівська сільська рада 04401753 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018-31.01.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

951 Бехтерська сільська рада 

Голопристанського району 

Херсонської області

35908256 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

952 Горностаївська селищна рада 

Херсонської області

04400788 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-23.03.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



319319319

953 Херсонське обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства

35220328 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018- 

13.04.2018

Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

954 Брилівська селищна рада 04402296 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-27.04.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

955 Великокардашинська сільська рада 

Голопристанського району 

Херсонської області

26347296 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018-27.04.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



320320320

956 Лазурненська селищна рада 

Скадовського району Херсонської 

області

04526457 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.05.2018- 

17.05.2018

Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

957 Стрілківська  сільська рада 26283863 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.05.2018- 

17.05.2018

Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

958 Хорлівська сільська рада 

Каланчацького району Херсонської 

області

04401078 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.05.2018- 

17.05.2018

Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



321321321

959 Бериславська міська рада 04059906 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-29.06.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

960 Новокаїрська сільська рада 04401316 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-29.06.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

961 Херсонська міська рада 

Херсонської області

26347681 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-29.06.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



322322322

962 Скадовська міська рада 

Скадовського району Херсонської 

області

26285017 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018-27.07.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

963 Круглоозерська сільська рада 

Голопристанського району 

Херсонської області

04400720 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08.2018-23.08.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

964 Каховська міська рада 26433050 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.08.2018-31.08.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



323323323

965 Великоолександрівська селищна 

рада

26348568 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018-16.11.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

966 Львівська сільська рада 26348657 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018-16.11.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

967 Ольгівська сільська 

рада,Бериславський район

26348446 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018-16.11.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



324324324

968 Новокаховська міська рада 33358194 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.11.2018-28.12.2018 Інспекція у Херсонській 

області 

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

969 ДЕНИСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

04403189 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018 - 

16.02.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

970 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 

МІСЬКА РАДА

26571846 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018 - 

23.02.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



325325325

971 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21313476 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018 -

23.02.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

972 ЗАГІНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04406294 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018 - 

02.03.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

973 БОЖИКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

04406199 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.02.2018 -

09.03.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



326326326

974
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

33332218 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.03.2018 -       

15.03.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

975 СЕРБИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04405432 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018 - 

16.03.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

976 СТЕЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04405455 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018 -

23.03.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



327327327

977 РЕШНІВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

26092873 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018 - 

30.03.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

978 СКОВОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

04405449 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018 - 

13.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

979 ПОЛОНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ

04060743 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затверджене постановою 

Кабінету МІністрів України від 19.04.2017 № 

275; Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, 

морські екологічні інспекції, затверджене 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018

-13.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



328328328

980 ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 34175421 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018 -    

20.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

981 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04402528 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018 -  

20.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

982 ЛЕНКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

21315096 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018 -    

20.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



329329329

983 ЧЕМЕРОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04403930 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.04.2018 - 

20.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

984 СТАРОСИНЯВСЬКА СЕЛИЩНА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04402824 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018 -   

27.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

985 ВІЛЬХОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04404148 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018 - 

27.04.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



330330330

986 МИСЛЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ІЗЯСЛАВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

04406704 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.05.2018 - 

18.05.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

987 СЛАВУТСЬКА МІСЬКА РАДА 34270865 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

25.05.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

988 НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА 25939741 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

25.05.2018               

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



331331331

989 М'ЯКОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

04406727 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

25.05.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

990 БЕРЕЗДІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04405171 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 -     

25.05.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

991 ГУКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04404214 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018 - 

25.05.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



332332332

992 ДЕРТКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

04406650 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018 -

01.06.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

993 ПОНІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04404935 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018 -     

15.06.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

994 ОРДИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04405722 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018 - 

15.06.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



333333333

995 ВОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 22986251 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018 - 

22.06.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

996 МИХИРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

04405706 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018 - 

29.06.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

997 ГАВРИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04405656 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018 - 

13.07.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



334334334

998 СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА 

МІСЬКА РАДА

36027760 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.07.2018 -    

20.07.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

999 ІЛЬКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04405679 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.07.2018 - 

20.07.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1000 БЕРЕЖИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

25803390 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018 - 

27.07.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



335335335

1001 БАЗАЛІЙСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 04405768 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018 - 

17.08.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1002 ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04060695 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.08.2018 - 

24.08.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1003 СКАРЖИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

 04402706 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.09.2018 - 

14.09.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



336336336

1004 ВЕРБЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04407307 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.09.2018 - 

21.09.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1005 БАЛАМУТІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

04402586 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.09.2018 - 

28.09.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1006 ШАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  03308230 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018 - 

12.10.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



337337337

1007 БІЛЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

01207520 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.10.2018 - 

19.10.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1008 ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04402563 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.10.2018 - 

26.10.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1009 ЛІСОВОГРИНІВЕЦЬКА 

СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

04403717 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018 -   

16.11.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



338338338

1010 ГАННОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04404941 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.11.2018 - 

16.11.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1011 ОХРІМОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА

04403396 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018 - 

23.11.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1012 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА

04404548 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.11.2018 - 

30.11.2018

Інспекція у Хмельницькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



339339339

1013 Хлипнівська сільська рада

Черкаська обл., Звенигородський 

район, с.Хлипнівка

26490875 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018-

19.01.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1014 Неморозька сільська рада

Черкаська обл., Звенигородський 

район, с.Неморож

26490800 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.01.2018-

19.01.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1015 Червонослобідська сільська рада 26323717 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018-

26.01.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



340340340

1016 Тальнівська міська рада 36566327 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

22.01.2018-

26.01.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1017 Бубнівсько-Слобідська сільська 

рада

26358443 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-

09.02.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1018 Ліплявська сільська рада 35821118 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-

09.02.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



341341341

1019 Прохорівська сільська рада 35821254 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-

09.02.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1020 Ватутінська міська рада 33088050 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.02.2018-

09.02.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1021 Уманська районна державна 

адаміністрація

04061292 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018-

16.02.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



342342342

1022 Хутірська сільська рада 26262016 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018-

16.02.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1023 Соколівська сільська рада 34508352 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.02.2018-

23.02.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1024 Мельниківська сільська рада 35821155 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

26.02.2018-

02.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



343343343

1025 Мартинівська сільська рада  26324390 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.03.2018-

07.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1026 Таганчанська сільська рада 35821102 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

05.03.2018-

09.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1027 Курилівська сільська рада 35821191 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.03.2018-

14.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



344344344

1028 Хлистунівська сільська рада 34116984 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-

16.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1029 Свидівоцька сільська рада

Черкаська обл., Черкаський район, 

с.Свидівок, вул.Шевченка, 177

26323479 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-

16.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1030 Новодмитрівська сільська рада

Черкаська обл., Золотоніський 

район, с.Нова Дмитрівка, 

вул.Чернишевського, 19

26323373 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.03.2018-

16.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



345345345

1031 Шельпахівська сільська рада

Черкаська обл., Христинівський 

район, с.Шельпахівка, 

вул.Кобринюка, 90

32923109 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

13.03.2018-

19.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1032 Сигнаївська сільська рада

Черкаська обл., Шполянський 

район, с.Сигнаївка

26324266 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.03.2018-

20.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1033 Мельниківська сільська рада

Черкаська обл., Чигиринський 

район, с.Мельники, 

вул.Холодноярська

33369833 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.03.2018-

21.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



346346346

1034 Товмацька сільська рада 26324289 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.03.2018-

22.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1035 Тальнівська районна державна 

адаміністрація

04061286 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.03.2018-

23.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1036 Пастирська сільська рада  26358319 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.03.2018-

27.03.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



347347347

1037 Лісівська сільська рада 26490326 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

27.03.2018-

02.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1038 Петрушківська сільська рада 34207285 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-

06.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1039 Новоселицька сільська рада 33271894 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.04.2018-

06.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



348348348

1040 Вікторівська сільська рада 25659964 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.04.2018-

10.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1041 Макіївська сільська рада 26358064 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.04.2018-

16.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1042 Виграївська сільська рада 34207217 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.04.2018-

20.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



349349349

1043 Городищенська міська рада 33965401 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.04.2018-

27.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1044 Добрянська сільська рада 25659786 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.04.2018-

30.04.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1045 Райгородська сільська рада 34176451 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018-

16.05.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



350350350

1046 Смілянська міська рада 25874705 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

10.05.2018-

16.05.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1047 Безбородьківська сільська рада 35261322 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

14.05.2018-

18.05.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1048 Хижинська сільська рада 34116916 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-

21.05.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



351351351

1049 Лисянська селищна рада 26424996 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.05.2018-

21.05.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1050 Гродзівська сільська рада 26261554 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

04.06.2018-

08.06.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1051 Кам’янська районна державна 

адаміністрація

04061205 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.06.2018-

15.06.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



352352352

1052 Чорнокам’янська сільська рада 25659852 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.06.2018-

18.06.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1053 Пединівська сільська рада 26490639 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.06.2018-

18.06.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1054 Тубільцівська сільська рада 26323485 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.06.2018-

22.06.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



353353353

1055 Будищенська сільська рада 26490705 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.06.2018-

26.06.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1056 Вергунівська сільська рада 26324504 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.06.2018-

29.06.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1057 Сахнівська сільська рада 34207311 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

02.07.2018-

06.07.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



354354354

1058 Легедзинська сільська рада 26490160 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018-

20.07.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1059 Гордашівська сільська рада 26490208 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.07.2018-

20.07.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1060 Білоусівська сільська рада 35261265 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.07.2018-

25.07.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



355355355

1061 Безбородьківська сільська рада 35261322 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

24.07.2018-

30.07.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1062 Привітненська сільська рада 34056936 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

06.08.2018-

10.08.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1063 Жорнокльовівська сільська рада 35261144 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

07.08.2018-

13.08.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



356356356

1064 Свічківська сільська рада ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.08.2018-

21.08.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1065 Митлашівська сільська рада 26491171 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.08.2018-

27.08.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1066 Коржовокутська сільська рада 26261614 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.09.2018-

17.09.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



357357357

1067 Степівська сільська рада 35385214 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.09.2018-

24.09.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1068 Маньківська селищна рада 25659958 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

19.09.2018-

25.09.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1069 Стебнівська сільська рада 26490852 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

20.09.2018-

26.09.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



358358358

1070 Чорнявська сільська рада 26323686 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

01.10.2018-

05.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1071 Боровиківська сільська рада 26490697 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.10.2018-

15.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1072 Великосевастянівська сільська рада 33376302 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

11.10.2018-

17.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



359359359

1073 Стеблівська селищна рада 26324177 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

15.10.2018-

19.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1074 Сидорівська сільська рада 34207128 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018-

22.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1075 Смільчинецька сільська рада 34116696 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018-

22.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



360360360

1076 Жаб’янська сільська рада 34207526 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018-

22.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1077 Халаїдівська сільська рада 35385172 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

17.10.2018-

23.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1078 Дацьківська сільська рада 34207107 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

18.10.2018-

24.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



361361361

1079 Драбівська селищна рада 26261436 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.10.2018-

29.10.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1080 Гудзівська сільська рада 26490734 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

08.11.2018-

14.11.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1081 Косарська сільська рада 34176514 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018-

16.11.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



362362362

1082 Ребедайлівська сільська рада 34176467 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018-

16.11.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1083 Сунківська сільська рада 26357969 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018-

16.11.2018

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1084 Великояблунівська сільська рада 26358153 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.11.2018-

16.11.2018

Інспекція у Черкаській 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



363363363

1085 Вижницька об’єднана 

територіальна громада

04062096 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

23.04.2018 - 

18.05.2018            20 

робочих днів

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1086 Вашківецька об’єднана 

територіальна громада

04062073 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

25.09.2018 -

20.10.2018                

20 робочих днів

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1087 Вижницька районна рада 21449448 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 02.10.2018 -

29.10.2018                      

  20 робочих днів 

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



364364364

1088 Берегометська селищна  рада 04416996 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

09.10.2018 - 

29.10.2018                      

  15 робочих днів 

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1089 Банилівська сільська рада 04418204 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 30.10.2018 - 

19.11.2018                   

15 робочих днів

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1090 Долішньошепітська сільська рада 04418222 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

16.10.2018 -

05.11.2018                        

    15 робочих днів

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



365365365

1091 Лукавецька сільська рада 04418268 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 02.10.2018 - 

22.10.2018                      

  15 робочих днів 

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1092 Мигівська сільська рада 04418274 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 16.10.2018 - 

05.11.2018                        

    15 робочих днів

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1093 Замостянська сільська рада 04418239 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

 02.10.2018 -

22.10.2018                      

  15 робочих днів 

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



366366366

1094 Слобода-Банилівська сільська рада 14258009 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

30.10.2018 - 

19.11.2018                   

15 робочих днів

Інспекція у Чернівецькій 

області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1095 Іванівська сільська рада  

(Об’єднана територіальна громада)                    

04412751 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

12.02.2018 - 

23.02.2018

Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1096 Брецька сільська рада 15361 04413791 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

13.03.2018-23.03.2018 Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



367367367

1097 Мринська об’єднана територіальна 

громада

044123337 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

13.03.2018 - 23.03.2 Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1098 Козелецька селищна рада 

(Об'єднана територальна громада)

04412419 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

19.04.2018 - 

20.04.2018

Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1099 Макіївська об’єднана територіальна 

громада

04415531 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

23.05.2018-01.06.2018 Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



368368368

1100 Коропська селищна рада   

(Об’єднана територіальна громада)                      

04412426 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

04.06.2018 - 

15.06.2018

Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1101 Талалаївська селищна рада 

(Об'єднана територіальна громада)

04412679 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

11.06.2018-21.06.2018 Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1102 Черняхівська сільська рада, 16640, 

Ніжинський район

04415270 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

03.07.2018-13.07.2018 Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



369369369

1103 Новгород-Сіверська міська рада 04061978 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

23.07.2018 -

01.08.2018

Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1104 Тупичівська об’єднана 

територіальна громада

04415235 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

04.09.2018 - 

14.09.2018

Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1105 Жадівська сільська рада                                         04416134 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

10.09.2018 - 

21.09.2018

Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



370370370

1106 Михайло - Коцюбинська сільська 

рада (Об’єднана територіальна 

громада)  

04412509 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

01.10.2018 - 

12.10.2018

Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1107 Комарівська об’єднана 

територіальна громада

04412225 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

06.11.2018-16.11.2018 Держекоінспекція у 

Чернігівській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1108 Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища КМДА

34926981 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

14.05.2018-13.06.2018 Інспекція у м. Києві Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



371371371

1109 Бердянська міська рада 20525153 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

01.02.2018-14.02.2018 Інспекція у Запорізькій 

області, Державна 

Азовська морська  

екологіч на інспекція

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1110 Новопетрівська сільська рада 04352003 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

18.05.2018-01.06.2018 Інспекція у Запорізькій 

області, Державна 

Азовська морська  

екологіч на інспекція

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 

1111 Щасливцевська сільська рада 26186462 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

03.05.2018-17.05.2018  Інспекція у Херонській 

області, Державна 

Азовська морська  

екологіч на інспекція

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та 

безпеки для навколишнього 

природного середовища 



372372372

1112 Золотоніська міська рада 

Золотоніського району Черкаської 

області 

26536152 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018

-15.06.2018

Держекоінспекція, 

територіальні органи 

Держекоінспекції

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1113 Новофедорівська сільська рада 

Голопристанського району 

Херсонської області

26518272 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

16.07.2018

-10.08.2018

Держекоінспекція, 

територіальні органи 

Держекоінспекції

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1114 Житомирське обласне

управління лісового та

мисливського господарства 

і підпорядковані йому

лісогосподарські підприємства в

частині повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35238267 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

19.02.2018-

02.03.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



373373373

1115 Рівненське обласне управління

лісового та мисливського

осподарства і підпорядковані

йому лісогосподарські

підприємства в частині

повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35280020 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

07.04.2018-

18.04.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1116 Хмельницьке обласне 

управління лісового та 

мисливського господарства 

і підпорядковані йому 

лісогосподарські підприємства в 

частині повноважень обласного 

управління лісового та 

мисливського господарства 

35260879 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

04.06.2018-

15.06.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1117 Одеське обласне управління

лісового та мисливського

господарства і підпорядковані

йому лісогосподарські

підприємства в частині

повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35242781 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

23.07.2018-

03.08.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



374374374

1118 Закарпатське обласне

управління лісового та

мисливського господарства 

і підпорядковані йому

лісогосподарські підприємства в

частині повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35231628 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

03.09.2018-

14.09.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1119 Вінницьке обласне управління

лісового та мисливського

господарства і підпорядковані

йому лісогосподарські

підприємства в частині

повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35297673 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

08.10.2018-

19.10.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1120 Територіальний орган 

Держрибагентства у 

Миколаївській області - 

Управління Державного 

агентства рибного господарства 

у Миколаївській області

40850821 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

07.05.2018 – 

12.05.2018

Держекоінспекція,

Інспекція у 

Миколаївській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



375375375

1121 Територіальний орган 

Держрибагентства у Одеській 

області – Управління 

Державного агентства рибного 

господарства у Одеській області

40605109 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

21.05.2018 – 

26.05.2018

Держекоінспекція,

Інспекція  в Одеській 

області, Інспекція 

Північно-Західного 

регіону Чорного моря

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

1122 Територіальний орган

Держрибагентства - 

Азовське басейнове управління 

Державного агентства рибного 

господарства

41157474 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

11.06.2018 – 

30.06.2018

Держекоінспекція,

 Інспекція у Запорізькій 

області, 

Державна  Азовська

 морська екологічна 

інспекція

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 

1123 Державне агентство лісових 

ресурсів України

37507901 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

02.07.2018–

16.07.2018

Держекоінспекція, 

 Інспекція у місті Києві 

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 



376376376

1124 Державне агентство рибного 

господарства України

37472282 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

01.08.2018–

15.08.2018

Держекоінспекція, 

Інспекція у місті Києві 

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 

1125 Ренійська районна державна 

адміністрація Одеської області

4057215 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

26.11.2018 –

 01.12.2018

Держекоінспекція,

 Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 



377377377

№ з/п Назва центрального органу 

виконавчої влади та його 

територіального органу, 

місцевого органу виконавчої 

влади, органу місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади

Код ЄДРПОУ Рішення, на підставі яких виконується 

захід

Дата початку та 

строк здійснення 

заходу

Виконавці Результативні показники 

виконання плану, очікуваний 

природоохоронний ефект

1 Золотоніська міська рада 

Золотоніського району Черкаської 

області 

26536152 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету МІністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017 № 312, 

зареєстроване в Мін’юсті 04.09.2017

 за № 1080/30948

21.05.2018

-15.06.2018

Держекоінспекція, 

територіальні органи 

Держекоінспекції

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

Витяг 

Перевірки центрального апарату

Перелік центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, які планується перевірити у 2018 році

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади



378378378

2 Новофедорівська сільська рада 

Голопристанського району 

Херсонської області

26518272 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

16.07.2018

-10.08.2018

Держекоінспекція, 

територіальні органи 

Держекоінспекції

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

Житомирське обласне

управління лісового та

мисливського господарства 

і підпорядковані йому

лісогосподарські підприємства в

частині повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35238267 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

19.02.2018-

02.03.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

3 Рівненське обласне управління

лісового та мисливського

осподарства і підпорядковані

йому лісогосподарські

підприємства в частині

повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35280020 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

07.04.2018-

18.04.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



379379379

4 Хмельницьке обласне 

управління лісового та 

мисливського господарства 

і підпорядковані йому 

лісогосподарські підприємства в 

частині повноважень обласного 

управління лісового та 

мисливського господарства 

35260879 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  природного 

середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

04.06.2018-

15.06.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

5 Одеське обласне управління

лісового та мисливського

господарства і підпорядковані

йому лісогосподарські

підприємства в частині

повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35242781 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

23.07.2018-

03.08.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

6 Закарпатське обласне

управління лісового та

мисливського господарства 

і підпорядковані йому

лісогосподарські підприємства в

частині повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35231628 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.04.2017 № 275; Положення про 

Державну екологічну інспекцію в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, морські 

екологічні інспекції, затвердженого 

наказом Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

03.09.2018-

14.09.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



380380380

7 Вінницьке обласне управління

лісового та мисливського

господарства і підпорядковані

йому лісогосподарські

підприємства в частині

повноважень обласного

управління лісового та

мисливського господарства 

35297673 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

08.10.2018-

19.10.2018

Держекоінспекція та

територіальні органи

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

8 Територіальний орган 

Держрибагентства у 

Миколаївській області - 

Управління Державного 

агентства рибного господарства 

у Миколаївській області

40850821 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

07.05.2018 – 

12.05.2018

Держекоінспекція,

Інспекція у 

Миколаївській області

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 

9

Територіальний орган 

Держрибагентства у Одеській 

області – Управління 

Державного агентства рибного 

господарства у Одеській області

40605109 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

21.05.2018 – 

26.05.2018

Держекоінспекція,

Інспекція  в Одеській 

області, Інспекція 

Північно-Західного 

регіону Чорного моря

Покращення екологічного стану, 

забезпечення додержання 

центральними органами 

виконавчої влади та їх 

територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади екологічних норм та безпеки 

для навколишнього природного 

середовища 



381381381

10 Територіальний орган

Держрибагентства - 

Азовське басейнове управління 

Державного агентства рибного 

господарства

41157474 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

11.06.2018 – 

30.06.2018

Держекоінспекція,

 Інспекція у Запорізькій 

області, 

Державна  Азовська

 морська екологічна 

інспекція

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 

11 Державне агентство лісових 

ресурсів України

37507901 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

02.07.2018–

16.07.2018

Держекоінспекція, 

 Інспекція у місті Києві 

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 

12 Державне агентство рибного 

господарства України

37472282 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

01.08.2018–

15.08.2018

Держекоінспекція, 

Інспекція у місті Києві 

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 



382382382

13 Ренійська районна державна 

адміністрація Одеської області

4057215 ст. 20-2 Закону України:

«Про охорону навколишнього  

природного середовища»;

Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.2017 № 275; 

Положення про Державну екологічну 

інспекцію в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, морські екологічні 

інспекції, затвердженого наказом 

Мінприроди  від 11.08.2017  

№ 312, зареєстроване в Мін’юсті 

04.09.2017  за № 1080/30948

26.11.2018 –

 01.12.2018

Держекоінспекція,

 Інспекція в Одеській 

області

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

додержання центральними 

органами виконавчої влади та 

їх територіальними органами, 

місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в 

частині здійснення делегованих 

їм повноважень органів 

виконавчої влади екологічних 

норм та безпеки для 

навколишнього природного 

середовища 

Семенець А.М. 

Мазуркевич С.О.

Комарчук С.С.

Кореотецький В.П.

Штець І.В. 

Павленко О.В.

Черевко В.М.



Шумська Н.І.

Штець І.В. 

Томченко О.В.

Волохова А.І.

Підготовлено:
Відділ організаційно-

аналітичного забезпечення,

взаємодії з громадськістю 

та ЗМІ                      _________ Лисенко-Сілаєва Н.А.

Віділ оперативного контролю          ________

Погоджено:

Директор департаменту

екологічного контролю      __________

Відділ екологічного контролю

природно-заповідного фонду, рослинного і 

тваринного світу                            _________

Черевко В.М. 

Лазарев В.В.

Юридичний відділ                      ________

Відділ екологічного контролю

водних ресурсів та атмосферного 

повітря                                            ________

Директор департаменту

оперативного контролю та 

організаційно-аналітичного 

забезпечення                                _______       

Відділ інструментально-лабораторного

контролю                                          ________


