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Вступ 

 

Сучасні інструменти електронного урядування надають великі можливості для 
удосконалення процесу надання державних послуг бізнесу та громадянам, в тому числі – 
для удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони довкілля. 

Використання електронних інструментів для надання екологічних дозволів на здійснення 
господарської діяльності дозволить значно прискорити дозвільні процедури та 
мінімізувати кількість контактів бізнесу із державними органами, удосконалить взаємодію 
між різними органами влади в процесі погодження надання дозволів, підвищить 
прозорість дозвільних процедур та покращить доступ громадськості до екологічної 
інформації. 

Звіт описує стан та перспективи розвитку електронного урядування в Україні, 
міжнародний досвід використання інструментів електронного урядування для дозвільних 
процедур у сфері охорони довкілля та містить пропозиції щодо розвитку державної 
електронної системи надання документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля 
в Україні. 

Запропонована модель державної електронної системи отримання дозвільних документів 
у сфері охорони довкілля передбачає можливість електронної подачі заяв та супровідних 
документів на отримання екологічних дозволів, отримання погоджень та висновків щодо 
можливості надання екологічних дозволів без участі суб’єкта господарювання та з 
використанням електронних інструментів міжвідомчої взаємодії між органами державної 
влади, а також створення відкритих реєстрів з інформацією про видані екологічні дозволи 
та запровадження електронних інструментів участі громадськості у прийнятті рішень 
щодо видачі екологічних дозволів, якщо відповідна процедура передбачена 
законодавством. 

Запровадження електронної системи отримання екологічних дозволів має відбуватися із 
врахуванням загальних принципів та підходів до розвитку державної системи 
електронного урядування та вимог до надання електронних адміністративних послуг, які 
визначатимуться Державним агентством з питань електронного урядування України. 

Міністерство екології та природних ресурсів України відіграватиме ключову роль в 
координації розбудови електронної системи отримання екологічних дозволів, 
законодавчого забезпечення її функціонування та практичної імплементації в центральних 
та регіональних дозвільних органах. 

Дослідження підготовлене ТОВ «КТ-Енергія» в рамках проекту «Український інститут 
газу нетрадиційних джерел», що реалізується «Шелл Експлорейшн енд Продакшн 
Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» спільно з Британською Радою. 

  



1. Електронне урядування в Україні: стан розвитку та перспективи 

використання для удосконалення дозвільних процедур 

Електронне урядування в Україні перебуває на початковому етапі розвитку і значно відстає 
від рівня використання сучасних електронних технологій у провідних країнах світу. 

Згідно останнього дослідження ООН (United Nations Е-government Survey 2014) щодо 
розвитку електронного урядування Україна посіла 87 місце серед 193 країн, втративши 19 
позицій за останні 2 роки та 33 позиції за останні чотири роки. При цьому, найбільш 
низьку оцінку Україна отримала за компонентом «Онлайн послуги».1 

Підґрунтя для запровадження електронного документообігу та електронного подання заяв 
на отримання дозвільних документів закладено Законом України №12522, який був 
прийнятий у травні 2014 року та передбачає можливість використання електронних форм 
та засобів телекомунікації при наданні дозвільних документів. 

У червні 2014 року було створено Державне агентство з питань електронного урядування 
України, на якого покладена реалізація державної політики у сфері інформатизації, 
електронного урядування, формування і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.3 

Планується, що пілотні системи надання електронних адміністративних послуг, які 
запроваджуються різними державними органами, в майбутньому будуть інтегровані до 
єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

Передбачається, що єдиний державний портал адміністративних послуг буде 
забезпечувати:  

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про 
суб’єктів надання адміністративних послуг;  

2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших 
документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;  

3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку;  

4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;  

5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;  

6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної 
послуги дистанційно, в електронній формі. 

                                                           
1 Див. Електронні послуги. Біла книга державної політики Проект Під редакцією О. Вискуба 
http://dknii.gov.ua/content/obgovorennya-proektiv-bilyh-knyg-derzhavnoyi-polityky-u-sferi-elektronnogo-
uryaduvannya  
2 Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених 
центральними органами виконавчої влади» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1252-18  
3 Створено шляхом реорганізації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 
України. Офіційний сайт - http://dknii.gov.ua/ . Див. також «Положення про Державне агентство з питань 
електронного урядування України», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 
р. № 492 http://dknii.gov.ua/polojennya  



На даному етапі єдиний державний портал адміністративних послуг працює в тестовому 
режимі і не надає можливість подавати заяви на отримання дозвільних документів. Разом 
з тим, різні державні органи спільно з Державним агентством з питань електронного 
урядування України, а також громадськими організаціями реалізують цілу низку проектів 
із розбудови окремих платформ для надання електронних послуг. 

Державна архітектурно-будівельна інспекція 

Сайт https://e-dabi.gov.ua/ дає можливість отримати 4 адміністративні послуги Державної 
архітектурно-будівельної інспекції України в електронній формі, а саме: реєстрація 
повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, реєстрація декларації про 
початок виконання підготовчих робіт, реєстрація повідомлення про початок будівельних 
робіт, реєстрація декларації про початок будівельних робіт.  

 

Рис.1. Сайт для отримання електронних послуг Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України 

До запровадження електронних послуг подати на реєстрацію зазначені документи можна 
було лише до центру надання адміністративних послуг за місцем безпосереднього 
розташування запланованого будівництва. Відтепер, реєстрацію можна зробити 
дистанційно, а зареєстрована декларація з відповідним номером у єдиному реєстрі 
надходитиме на електронну пошту. Факт реєстрації декларації можна також перевірити у 
єдиному реєстрі через мережу Інтернет. 

До кінця 2015 року планується запровадити ще дві електронні послуги у сфері 
будівництва: «Реєстрація декларації про введення об’єкта в експлуатацію» та 
«Ліцензування у сфері будівництва». 

Пілотний проект реалізовано за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

 



Міністерство юстиції України 

Міністерство юстиції України розробило кабінет електронних сервісів4, який забезпечує 
отримання таких основних послуг: 

- отримання документів з державних реєстрів Міністерства юстиції України: 
o Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, 
o Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство, 
o Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

- пошук інформації у державних реєстрах Міністерства юстиції України; 
- користування системами звітності для тих осіб, які здійснюють спеціалізовану 

професійну діяльність; 
- прийняття участі в аукціонах СЕТАМ. 

 

Рис.2. Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції України 

Державною реєстраційною службою України, що підпорядковується Міністерству юстиції 
України, запроваджено «Реєстраційний портал»5, який забезпечує надання пілотних 
електронних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією юридичної або фізичної особи, 
яка має намір стати підприємцем. 

 

 

                                                           
4 https://kap.minjust.gov.ua/  
5 http://rp.irc.gov.ua/  



Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

30 червня 2015 року Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 
та Державне агентство з питань електронного урядування України запустили електронну 
послугу «Замовлення витягу з Державного земельного кадастру»6.  

Дотепер замовлення витягу відбувалося лише за місцем безпосереднього розташування 
ділянки, що призводило до втрат часу та створювало корупційні ризики, оскільки етап 
подачі заяви та видачі результатів знаходився під контролем одного кадастрового 
реєстратора. Можливість замовлення послуги онлайн скорочує процедуру оформлення до 
декількох хвилин, а рознесення функції реєстрації заяви та її обробки зводить до мінімуму 
можливість зловживань. Відтепер, отримати готовий витяг можна в будь-якому з 660 
центрів надання адміністративних послуг по всій Україні. Єдиний документ, який при 
цьому знадобиться, – посвідчення особи. 

Замовлення витягу здійснюється через Публічну кадастрову карту, яка розміщена на 
офіційному сайті Держгеокадастру

7.  

У систему інтегрована функція он-лайн оплати послуги через сервіс моментальних 
платежів Liqpay Приватбанку. Банківська комісія при цьому не стягується. Підтвердження 
про сформовану заявку та повідомлення про готовність документу користувач отримує на 
свою електрону адресу.  

Портал державних послуг igov.org.ua 

Громадськими організаціями ICT Competence Center, «Технології проти корупції» спільно 
із сотнями волонтерів з усієї України розробляється портал державних послуги 
igov.org.ua8.  

Мета ініціативи – допомогти державним органам на центральному та регіональному 
рівнях перевести послуги, які надаються громадянам та бізнесу, в електронний вигляд.  

На першому етапі ставиться завдання забезпечити електронне подання заявки на 
отримання державної послуги. Станом на липень 2015 року на порталі є можливість 
подати заявку на отримання 24 послуг, а ще 47 послуг знаходиться в активній розробці. 

Серед запроваджених послуг: надання довідки про відсутність або наявніcть судимості; 
Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов; видача копій, 
витягів з розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих міською радою та виконавчим 
комітетом тощо. 

Портал також містить посилання на сторінки надання електронних послуг, розроблені 
державними органами влади (Міністерства юстиції України, Міністерства екології та 
природних ресурсів України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України 
тощо). 

  

                                                           
6 Держгеокадастр запустив онлайн-послугу замовлення витягу про земельну ділянку http://land.gov.ua/usi-
novyny.html?view=item&id=110867:derzhheokadastr-zapustyv-onlain-posluhu-zamovlennia-vytiahu-pro-zemelnu-
dilianku&catid=120:top-novyny  
7 http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta  
8 https://igov.org.ua/  



2. Міжнародний досвід використання інструментів електронного 

урядування для дозвільних процедур у сфері охорони довкілля 

За даними минулорічного дослідження ООН щодо електронного урядування – E-Government 
Survey 20149, подання електронних заяв на отримання екологічних дозволів належить до 10 
найпоширеніших електронних адміністративних послуг у світі і доступне у 40 країнах. 

 

Рис. 3. Найпопулярніші електронні послуги – даними E-Government Survey 2014 

Для прикладу, окремі екологічні дозволи в електронній формі можна отримати в Естонії, 
Великобританії, Данії, Ірландії, Нідерландах, Канаді, США тощо. Пілотні проекти щодо 
електронного отримання екологічних дозволів реалізувалися також в Італії, Греції, 
Туреччині, Сербії та Хорватії. 

Разом з тим, за даними вибіркового опитування проекту eEnviPer лише 9% заявок на 
екологічні дозволи подаються винятково через онлайн платформи, тоді як більшість 
заявок подаються в паперовій та електронній формі (59%), а решта (38%) - лише в 
паперовій формі

10. Таким чином, електронні послуги у сфері охорони довкілля досі є 
недостатньо розвинутими або фрагментованими.11 

Нідерланди 

В Нідерландах з 1 жовтня 2010 року набув чинності новий закон про загальні положення 
щодо екологічних дозволів, який суттєво спростив дозвільні процедури у сфері охорони 
довкілля (запровадив єдиний екологічний дозвіл замість 25 раніше існуючих документів та 
відповідно єдиний уповноважений дозвільний орган12), а також запровадив можливість 

                                                           
9 United Nations E-Government Survey 2014 http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-
Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf  
10 European Survey on e-Government and Environmental Permits  
http://eenviper.eu/uploads/files/1301_eEnviPer_Survey_Results.pdf  
11 The Case for E-Government Tools for Environmental Permits 
http://eenviper.eu/uploads/files/1208_White_paper_I_FINAL.pdf  
12Environmental Licensing (General Provisions) Bill: Summary  
http://www.dxd.nl/concrete5.4.1.1/dxd/downloads/english_omgevingsvergunning.pdf  



подання заявок на отримання екологічного дозволу в електронній формі через мережу 
інтернет. 

Спеціальний сайт13 дозволяє приватним особам та компаніям подати заявку на отримання 
екологічного дозволу, перевірити необхідність отримання такого дозволу або надання 
декларації, а також відстежувати процедуру розгляду заявки. Для подання заявки на 
екологічний дозвіл використовується стандартна форма заявки, яка містить інформацію 
про компанію, проект та місце його реалізації. 

Для авторизації компаній використовується єдина національна система авторизації 
eRecognition | eHerkenning на основі електронних ключів-ідентифікаторів (EID token), що 
була запроваджена в травні 2010 року14. 

При поданні заявки уповноважена компанією особа має можливість обирати необхідний 
дозвільний орган, зберігати чернетку заявки, долучати додаткові документи, а також 
надавати доступ до чернетки заявки для представників дозвільного органу для 
попереднього обговорення та консультацій. Після подачі заявки на розгляд 
уповноваженого органу користувач має можливість відстежувати процедуру розгляду, а 
також надавати додаткові документи та коментарі в електронній форму. 

Компанії також мають можливість подати заявку в паперовій формі. 

Греція 

Програма підтримки використання інформаційних технологій Європейської Комісії (ICT 
Policy Support Programme) фінансувала проект eEnviPer, метою якого було вдосконалення 
екологічних дозвільних процедур через запровадження інструментів електронного 
урядування.  

Протягом 2012-2014 років грецька консалтингова компанія Draxis у співпраці з 
партнерами в рамках проекту eEnviPer на основі хмарних технологій розробила програмне 
забезпечення для управління процесами при наданні дозвільних документів у сфері 
охорони довкілля. Платформа eEnviPer тестувалася в рамках пілотних проектів в 5 різних 
регуляторних органах в Греції, Сербії, Хорватії, Туреччині та Італії15. 

Система, розроблена в рамках європейського проекту, пізніше після деякого 
доопрацювання та адаптації до існуючих дозвільних процедур була запроваджена в 
Міністерстві охорони довкілля Греції та доступна онлайн за адресою http://eprm.ypeka.gr/. 

Основна мета даної електронної системи – це оптимізація процесів надання екологічних 
дозволів шляхом повного переведення існуючих процедур в електронну форму із 
використанням електронної платформи для управління процесами. Система дозволяє 
подавати в електронній формі звіти про оцінку впливу проектів на довкілля, а також 
відстежувати процес видачі чи внесення змін до рішення про екологічні вимоги до 
реалізації проекту відповідно до вимог законодавства Греції. Користувачами електронної 
системи є розробники звітів з оцінки впливу на довкілля, уповноважені дозвільні органи 

                                                           
13 https://www.omgevingsloket.nl/  
14 https://www.eherkenning.nl/erecognition/  
15 Д-р Евангелос Космідіс: у Греції інструменти електронного урядування скорочують екологічні дозвільні 
процедури на місяці http://shalegas.in.ua/e-government-tools-for-environmental-permitting-in-greece/  



та громадськість і екологічні організації, коментарі яких збираються в рамках процедури 
надання екологічних дозволів.  

Планується використання аналогічної системи для надання дозволів на відходи, які також 
належать до сфери відповідальності Міністерства охорони довкілля.  

Система включає бібліотеку документів і керівництво до використання на основі існуючої 
законодавчої бази. Функціонал системи, зокрема, включає: делегування заявок різним 
співробітникам дозвільного органу, категоризацію, відстеження часу розгляду, 
налаштування сповіщень, розсилку повідомлень всім залученим сторонам щодо 
проходження кожного етапу процедури, індикатори ефективності, надсилання тексту та 
завантаження багатьох текстових документів, завантаження фото та планів, архівів 
документів, контроль за обсягом поданих пакетів документів, електронне погодження від 
уповноважених осіб, електронне погодження керівників окремих відділів дій відповідних 
працівників, постійне відстеження процесу розгляду заявки (доступне після авторизації в 
системі), присвоєння різних статусів для визначених процедурних етапів (на перевірці, 
прийняття, відмова тощо) і ін. 

Екологічні дозволи оприлюднюються в “ручному” режимі на сайті http://aepo.ypeka.gr/, 
але планується забезпечити автоматичне оприлюднення дозвільних документів із 
використанням розробленої електронної системи отримання екологічних дозволів. 

Естонія 

В Естонії створена інформаційна система (база даних) основних екологічних дозволів (на 
використання водних ресурсів, утворення відходів, забруднення повітря тощо). На основі 
бази даних екологічних дозволів розроблено дві електронні системи – одна для доступу 
громадськості до інформації про екологічні дозволи, а інша – для використання 
державними службовцями.  

Публічний реєстр виданих екологічний дозволів, ліцензій та поданих декларацій 
доступний онлайн

16. Користувачі можуть здійснювати пошук по базі даних без 
попередньої реєстрації. 

Авторизація користувачів здійснюється за допомогою електронної ID картки, а також 
можлива із використанням технології mobileID. Авторизований користувач зобов’язаний 
надати згоду на дотримання правил використання сервісу. При цьому, користувач може 
надати таку згоду і від імені компанії, яку він уповноважений представляти (зв’язок з 
компаніями перевіряється за допомогою реєстру організацій).  

Авторизовані користувачі мають доступ до всіх екологічних дозволів своєї компанії. 
Через онлайн систему користувачі можуть також подавати декларації щодо наданих 
екологічних дозволів. Інформація з таких декларацій зберігається у базі даних 
Міністерства охорони навколишнього середовища Естонії та пересилається до податкових 
органів для визначення зобов’язань зі сплати екологічних податків. Крім того, 
авторизовані користувачі можуть вносити зміни та виправлення у подані декларації. 

Онлайн система для державних службовців (KLIS2) передбачає реєстрацію відповідних 
користувачів та надання їм набору прав в електронній системи для виконання своїх 
повноважень. Авторизація державних службовців після реєстрації користувача також 

                                                           
16 https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info  



відбувається з використанням електронної ID картки або технології mobileID. Державні 
службовців через електронну систему вносять інформацію та додаткові документи, 
необхідні для видачі екологічних дозволів, а також зміни в екологічні дозволи.  

Адміністратор електронної системи має можливість реєструвати користувачів, змінювати 
та додавати форми документів, встановлювати правила для перевірки даних, надсилати 
електронні нагадування щодо зобов’язань, зазначених в екологічних дозволах.17  

Великобританія 

У Великобританії створено комплексний урядовий портал, який не лише розміщує 
детальну інформацію про всі державні послуги, але й слугує єдиною точкою доступу до 
надання електронних послуг та підтримує міжвідомчу взаємодію між державними 
органами. Урядовий портал об’єднує 24 департаменти міністерств та 331 інші агентства та 
державних органи. 

Екологічні дозволи в Англії надаються Агентством з охорони довкілля (Environmental 
Agency) та місцевими органами влади залежно від виду діяльності та типу проектів. 

Урядовий портал містить спеціальний розділ із інформацією про екологічні дозволи та 
можливістю перевірки необхідності отримання екологічного дозволу18. Урядовий портал 
містить інформацію про вимоги до отримання екологічного дозволу, необхідність оплати, 
винятки, посилання на керівництва та форми подання заяв. 

Портали органів місцевої влади також інтегровані до єдиного урядового порталу19. Сторінка 
для подання онлайн-заявки дозволяє завантажити необхідну аплікаційну форму та надіслати 
її в електронному вигляді після заповнення. Крім того, заявник має можливість одразу 
сплатити онлайн збір за надання екологічного дозволу відповідно до законодавства. 

На сайті Агентства з охорони довкілля Великобританії також створено спеціальний портал 
для збору коментарів громадськості в процесі розгляду заявок на отримання екологічних 
дозволів

20. Портал надає можливість переглядати інформацію про відкриті для обговорення 
заявки, надавати свої коментарі та зауваження онлайн, переглядати інші надіслані 
коментарі, а також відстежувати публікацію інформації про заявки за певними критеріями. 

Агентство з охорони довкілля зобов’язане вести низку публічних реєстрів екологічної 
інформації. Головний публічний реєстр агентства включає інформацію про екологічні 
дозволи (для промислових підприємств, на поводження з радіоактивними відходами, на 
утилізацію відходів, на скиди стічних вод), підприємства, які працюють у сфері 
поводження з відходами, а також про заходи із забезпечення дотримання дозвільного 
законодавства. Інформація, яка зберігається в реєстрах, може бути також надана 
зацікавленим сторонам в електронній або паперовій формі у місцевих відділеннях 
Агентства з охорони довкілля.21 
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Сполучені Штати Америки 

Департаменти охорони довкілля штатів США мають розвинуті системи використання 
електронних послуг для надання екологічної інформації і для проходження дозвільних 
процедур. 

Для прикладу, перелік електронних послуг, які надає Департамент охорони довкілля 
штату Мічіган, включає подання заявок на отримання дозволів на викиди в повітря, 
систему інформування про випадки забруднення довкілля, подання заявок на отримання 
дозволів на скид стічних вод, екологічні карти тощо.22 

У червні 2015 року відділ водних ресурсів департаменту охорони довкілля штату Мічіган 
запустив електронну систему MiWaters, функціональні можливості якої дозволяють 
подавати заявки на отримання дозволів у сфері використання водних ресурсів та всі 
супровідні документи в електронній формі, а також автоматично отримувати сповіщення 
про будь-які проблемні питання, які виникатимуть в процесі розгляду заявок.  

У штаті Пенсильванія електронні послуги у сфері охорони довкілля та збереження 
природних ресурсів, зокрема, включають

23: 
- подання заявок на отримання екологічних дозволів та надання відповідних 

консультацій (Permit Application Consultation Tool (PACT)); 
- відстеження інформації про перевірки дотримання екологічного законодавства, 

зафіксовані порушення та інші результати перевірок через Environment Facility 
Application Compliance Tracking System (eFACTS); 

- детальні інтерактивні звіти щодо діяльності нафтогазової галузі (інформація про 
надані дозволи на буріння, обсяги видобутку, дати початку буріння тощо). 

Інструмент, розроблений для подання заявок на отримання екологічних дозволів в 
електронній формі, дозволяє компанії на основі загальної інформації про проект 
визначити, яких саме екологічних дозволів вона потребує, отримати детальну інформацію 
щодо необхідних дозволів та посилання на електронній форми подання заявок із 
відповідними інструкціями. 

Таким чином, інструменти електронного урядування для надання екологічних дозволів 
активно розвиваються у світі, пришвидшуючи дозвільні процедури та скорочуючи 
адміністративні перешкоди для бізнесу. 

Ключовими елементами таких систем є: 
- система авторизації компаній та уповноважених ними осіб; 
- інформаційна база для ознайомлення із законодавчими вимогами для отримання 

екологічних дозволів та отримання консультацій щодо необхідних компанії дозволів та 
відповідних дозвільних процедур; 

- подання заявки на отримання дозволу та супровідних документів в електронній формі 
через мережу інтернет; 

- система відстеження розгляду заявки та забезпечення зворотного зв’язку між 
компанією та дозвільним органом для надання роз’яснень або додаткових документів; 

- відкритий реєстр дозвільних документів для забезпечення доступу громадськості до 
екологічної інформації.  
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3. Перспективи запровадження інструментів електронного 

урядування для дозвільних процедур у сфері охорони довкілля в 

Україні 

Оптимальним інструментом для забезпечення дієвого контролю та координування 
проходження дозвільних процедур та дотримання вимог дозвільного законодавства на 
рівні місцевої влади є електронні системи прийому та опрацювання заяв на отримання 
дозвільних документів. Інструменти електронного урядування дозволяють забезпечити з 
боку місцевої влади контроль за дотриманням термінів розгляду документації, ефективну 
взаємодію між різними регуляторними органами, залученими до дозвільних процедур, а 
також координувати призначення відповідальних за прийняття та розгляд документів і 
відстежувати результативність їх роботи. 

Надання адміністративних послуг за допомогою онлайн інструментів спрощує умови 
ведення бізнесу, покращує інвестиційну привабливість, суттєво пришвидшує дозвільні 
процедури та підвищує їх прозорість.  

З огляду на важливість доступності екологічної інформації та значну тривалість 
дозвільних процедур у сфері охорони довкілля, на які можна згаяти від 2 до 12 місяців, 
запровадження електронних інструментів у процедури надання екологічних дозволів є 
дуже важливим. 

У сфері охорони довкілля в Україні діє 4 основних документів дозвільного характеру:  
- висновок державної екологічної експертизи;  
- дозвіл на спеціальне водокористування;  
- дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та декларація про 

відходи;  
- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами. 

Робота над запровадженням електронних інструментів, зокрема, можливості подання 
електронних заяв на отримання дозвільних документів у сфері охорони довкілля лише 
розпочинається. 

У 2015 році Міністерство економічного розвитку та торгівлі України разом із Державним 
агентством з питань електронного урядування України підготувало та оприлюднило для 
обговорення перелік пріоритетних послуг для запровадження їх в електронній формі. До 
даного переліку включено і дозволи у сфері охорони навколишнього природного 
середовища.24 

В якості пілотного проекту реалізується можливість подання декларації про відходи в 
електронній формі. 

Повноцінне запровадження електронних послуг у сфері охорони довкілля 
пришвидшить подання і реєстрацію заяв та супровідних документів, спростить 
взаємодію між органами державної влади в процесі надання погоджень або висновків 
та формування пакетів документів відповідно до вимог законодавства, а також 
підвищить доступність екологічної інформації.  

                                                           
24 Перелік пріоритетних послуг для запровадження в електронній формі 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=23ed8ed7-6954-4a01-95dc-
7dbe4b000c79&title=PerelikPrioritetnikhPoslugDliaZaprovadzhenniaVElektronniiFormi  



3.1 Електронна реєстрація декларації про відходи – пілотний проект  

В якості пілотного проекту у сфері охорони довкілля Державне агентство з питань 
електронного урядування України спільно з Міністерством екології та природних ресурсів 
України розробляє систему електронного подання декларації про відходи.  

У березні 2015 року в рамках  проекту  «Український інститут газу нетрадиційних 
джерел», що реалізується компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн 
Інвестментс (IV) Б.В.» спільно з Британською Радою (Україна), був проведений круглий 
стіл «Удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони довкілля для нафтогазової 
галузі», на якому було представлено перші напрацювання щодо розробки електронних 
послуг для дозвільних процедур у сфері охорони довкілля. 

 

Рис. 4. Круглий стіл «Удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони довкілля для 
нафтогазової галузі» 

Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання 
декларації про відходи та її форми» було оприлюднено на сайті Міністерства екології та 
природних ресурсів України 30 червня 2015 року.25 

Проект порядку подання декларації передбачає можливість подання декларації виключно 
в електронній формі. Зокрема, проект порядку містить таке формулювання: 

«Декларація подається в паперовій формі разом з електронною копією документу 
центру надання адміністративних послуг, які передають її дозвільному органу, або 
в електронній формі через електронну систему здійснення дозвільних процедур 
у сфері поводження з відходами, визначену у пункті 8 цього порядку, до 20 січня 
року, що настає за звітним.» 

Пункт 8 проекту порядку зазначає: 

                                                           
25 Див. розділ Проекти регуляторних актів  http://www.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-
rehuliatornykh-aktiv  



«Для оптимізації та спрощення дозвільних процедур у сфері поводження з 
відходами запроваджується електронна система здійснення дозвільних процедур у 
сфері поводження з відходами – інформаційна система, яка забезпечує електронну 
взаємодію з питань дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок 
функціонування якої визначається Мінприроди та Державним агентством з 
питань електронного урядування України.» 

З 1 липня 2015 року електронна послуга подачі декларації про відходи у пілотному режимі 
запрацювала у Дніпропетровській області. Найближчим часом планується підключення 
низки інших областей, а до кінця року – запровадження на всій території України. 

Дотепер подання декларації відбувалося за місцем розташування центру надання 
адміністративних послуг або департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. Можливість отримання послуги в електронній формі через Інтернет 
скорочує процедуру подання декларації до кількох хвилин, а також практично нівелює 
корупційні ризики через запровадження прозорості та відкритості всього процесу надання 
адміністративної послуги.  

Подання декларації відбувається через електронну систему здійснення декларативних 
процедур в екологічній сфері, що наразі доступна за адресою menr.in.ua26 з використанням 
електронного цифрового підпису.  

 

Рис.5 Сайт menr.in.ua для реєстрації декларації про відходи 

Автоматизована форма декларації зводить до мінімуму можливість помилок при її 
заповненні. Крім того, в систему інтегровано он-лайн калькулятор для розрахунку 
показника відходів суб’єкта господарювання.  

Інформування про хід розгляду декларації та її реєстрацію суб’єкта господарювання 
отримує на електронну адресу.  
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Електронна система підвищить прозорість процедури подання декларації, дозволить 
подавати декларацію у будь-який час та відстежувати процес її реєстрації, а також 
спростить доступ до архіву декларацій про відходи.  

Загальні характеристики системи: 

- система створюється на базі безкоштовного програмного забезпечення з відкритим 
кодом; в систему покладено принцип легкої масштабованості;  

- система буде мати простий та зрозумілий інтерфейс;  
- система буде використовувати механізми визначення особи (сертифіковані засоби 

ЕЦП);  
- система буде забезпечувати взаємодію з іншими інформаційними системами та 

реєстрами у форматах та спосіб передбачений Законодавством України;  
- система буде працювати на всіх операційних системах та адаптована до 

відображення на мобільних пристроях. 

В подальшому електронна система може бути масштабованою та включити також 
можливість електронного подання заяви на отримання дозволу на операції у сфері 
поводження з відходами та інші екологічні дозволи. 

Впровадження електронної послуги, як складова кампанії з розвитку електронного 
урядування в Україні, реалізовано за сприяння проекту «Реформа управління на Сході 
України», що впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва 
(GIZ) за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку 
Німеччини

27. 

  

                                                           
27 Запроваджено першу електронну послугу в екологічній сфері  
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248293472&cat_id=244277212  



3.2 Пропозиції щодо побудови комплексної системи надання 

електронних послуг для отримання дозвільних документів у сфері 

охорони довкілля 

Запровадження електронних послуг у сфері охорони довкілля дозволить удосконалити та 
суттєво прискорити дозвільні процедури для українських підприємств. Електронні 
системи отримання документів дозвільного характеру пришвидшать подання і реєстрацію 
заяв та супровідних документів, а також спростять міжвідомчу взаємодію в рамках 
проходження дозвільних процедур. Крім того, запровадження інструментів електронного 
урядування для отримання дозвільних документів у сфері охорони довкілля підвищить 
прозорість дозвільних процедур, зменшить корупційні ризики та покращить доступ 
громадськості до екологічної інформації. 

Можливість подання пакету документів, необхідних для отримання екологічних дозволів, 
через мережу інтернет дозволить українським підприємствам економити час на візити в 
дозвільні центри, а також дасть можливість подавати заяви з будь-якого місця, незалежно 
від місця розташування дозвільного органу. Сучасні механізми ідентифікації користувачів 
забезпечують впевненість у достовірності документів, які завантажуються в електронну 
систему, та наявність відповідних повноважень у користувачів системи.  

Складність дозвільних процедур у сфері охорони довкілля пов’язана із залученням цілої 
низки державних органів до процесу прийняття рішення про надання дозвільного 
документу

28. Суб’єкт господарювання подає заяви на отримання дозвільних документів, 
зазвичай, через дозвільні центри до департаменту екології та природних ресурсів 
відповідної обласної державної адміністрації, а в окремих випадках – до Міністерства 
екології та природних ресурсів України. Однак, відповідно до існуючих регуляторних 
актів, у багатьох випадках дозвільний орган при прийнятті рішень повинен також 
враховувати висновки та погодження інших державних органів, наприклад, органів 
водного господарства, геології, охорони здоров’я тощо. Відсутність процедур електронної 
взаємодії між державними органами призводить до необхідності пересилання пакетів 
документів поштою та значних часових витрат на погодження документації. 

Екологічна інформація має високу суспільну цінність, тому законодавством України 
гарантується вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного 
середовища та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої 
інформації. Створення електронної системи отримання дозвільних документів у сфері 
охорони довкілля із відкритим реєстром виданих екологічних дозволів покращить 
доступність екологічної інформації для громадськості та створить додаткові механізми 
для залучення громадськості до прийняття рішень при реалізації проектів, що можуть 
впливати на стан довкілля. 

Запровадження електронної системи отримання екологічних дозволів може відбуватися в 
рамках створення єдиного державного порталу адміністративних послуг або як окрема 
відомча система надання електронних адміністративних послуг у сфері охорони довкілля 
з наступною інтеграцією до єдиного державного порталу. 

                                                           
28 Детальніший опис дозвільних процедур у сфері охорони довкілля див.: Регулювання розвідки та 
видобування нетрадиційних вуглеводнів в частині охорони довкілля та екологічного моніторингу 
http://shalegas.in.ua/regulyuvannya-rozvidky-ta-vydobuvannya-v-chastyni-ohorony-dovkillya/ та Україні 
необхідно впорядкувати дозвільні процедури у сфері охорони довкілля 
http://ecoclubua.com/2015/01/environmental-permitting/  



Державна електронна система отримання дозвільних документів у сфері охорони довкілля 
може включати такі основні компоненти: 

- платформа для суб’єктів господарювання; 

- платформа для регіональних дозвільних органів – департаментів екології та 
природних ресурсів обласних державних адміністрацій;  

- платформа для Міністерства екології та природних ресурсів України; 

- система забезпечення електронної взаємодії між різними органами державної влади, 
залученими у дозвільні процедури у сфері охорони довкілля; 

- платформа для забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації. 

 

Рис.6. Користувачі державної електронної системи отримання дозвільних документів у 
сфері охорони довкілля 

Платформа для суб’єктів господарювання може забезпечувати такі основні функції: 

- реєстрація суб’єкта господарювання та авторизація його уповноважених працівників за 
допомогою електронного цифрового підпису або інших інструментів; 

- можливість електронного подання заяв на отримання ключових документів 
дозвільного характеру у сфері охорони довкілля із використанням затверджених 
форм, автоматичного заповненням полів, вказаних при реєстрації компанії, 
довідкової інформації та інших допоміжних інструментів, а також можливістю 
збереження та друку заповнених онлайн-форм; 

- опція завантаження додаткових документів, які вимагаються порядками видачі 
дозволів у сфері охорони довкілля, та заповнення відповідних додаткових форм; 
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- забезпечення автоматичного доступу до державних класифікаторів (класифікатор 
видів економічної діяльності, класифікатор адміністративних одиниць, класифікатор 
відходів тощо) та їх використання для автоматичного заповнення заяв та додаткових 
форм; 

- наявність зручної бази даних законодавчих актів, що стосуються дозвільних 
документів у сфері охорони довкілля, а також різного роду керівництв та роз’яснень 
щодо дозвільних процедур; 

- можливість зворотного зв’язку між авторизованим представником компанії та 
представником державного органу для надання роз’яснень та додаткових документів 
зі збереженням історії спілкування в електронній системі; 

- система відстеження проходження дозвільної процедури із можливістю отримання 
повідомлень про проходження певного етапу (реєстрації заяви, надсилання запиту до 
інших органів на отримання додаткових документів, одержання погодження або 
висновку про можливість надання дозвільного документу, прийняття кінцевого 
рішення тощо); 

- доступ до особистого кабінету компанії для авторизованих користувачів із наданням 
інформації про всі чинні дозволи у сфері охорони довкілля, подані заяви на 
отримання екологічних дозволів, можливістю налаштування нагадувань про 
необхідність продовження дозволів тощо. 

Платформа для регіональних дозвільних органів може виконувати такі завдання: 

- доступ до надісланих суб’єктами господарювання до даного регіонального дозвільного 
органу заяв на отримання документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля, 
їх реєстрація та передача на розгляд уповноваженим спеціалістам; 

- доступ до бази даних документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля 
для їх перевірки та аналізу у випадках, де це вимагається процедурою надання 
дозвільних документів; 

- внесення у систему коментарів від громадськості та інших зацікавлених сторін у 
випадках, коли збір таких коментарів передбачено порядком видачі дозвільних 
документів; 

- надсилання суб’єктам господарювання повідомлення про рішення щодо видачі або 
відмови у видачі екологічного дозволу з інформацією про час і місце отримання 
паперового оригіналу документу, а також посиланням на його електронну форму; 

- надсилання інформації про видачу документів дозвільного характеру до залучених у 
дозвільні процедури державних органів із посиланням на електронну копію документу. 

Платформа для Міністерства екології та природних ресурсів України може виконувати 
такі функції: 

- доступ до надісланих суб’єктами господарювання до Міністерства екології та 
природних ресурсів України заяв на отримання документів дозвільного характеру у 
сфері охорони довкілля, їх реєстрація та передача на розгляд уповноваженим 
спеціалістам; 

- доступ до повної бази даних документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля; 



- внесення у систему коментарів від громадськості та інших зацікавлених сторін у 
випадках, коли збір таких коментарів передбачено порядком видачі дозвільних 
документів; 

- надсилання суб’єктам господарювання повідомлення про рішення щодо видачі або 
відмови у видачі екологічного дозволу з інформацією про час і місце отримання 
паперового оригіналу документу, а також посиланням на його електронну форму; 

- надсилання інформації про видачу документів дозвільного характеру до залучених у 
дозвільні процедури державних органів влади із посиланням на електронну копію 
документу. 

Ще одним ключовим елементом ефективної електронної системи надання дозволів у сфері 
охорони довкілля є система забезпечення електронної взаємодії між різними органами 
державної влади, залученими у дозвільні процедури, а саме: 

� державною санітарно-епідеміологічною службою та її регіональними підрозділами, 
� державним агентством водних ресурсів України; 
� Держгеонадра; 
� управлінням державної пожежної охорони та органами на місцях; 
� та іншими державними органами відповідно до законодавства. 

Така електронна взаємодія може забезпечуватися за рахунок власного функціоналу 
електронної системи надання дозволів у сфері охорони довкілля,  існуючою системою 
електронної взаємодії органів виконавчою влади або іншими засобами 
телекомунікаційного зв’язку. З огляду на важливість ефективної співпраці між різними 
державними органами для дозвільних процедур у сфері охорони довкілля процедури 
електронної взаємодії повинні бути чітко визначені та задокументовані. Основні завдання, 
які повинні виконуватися, включають: 

- забезпечення доступу до поданих суб’єктами господарювання заяв і супровідних 
документів уповноважених представників державних органів, які залучені до 
процедур надання екологічних дозвільних документів; 

- надсилання залученим до дозвільних процедур державним органам автоматичних 
повідомлень про отримання заяв від суб’єктів господарювання та необхідність 
виконання визначених законодавством дій (наприклад, необхідність надання висновку 
або погодження) протягом визначеного терміну; 

- функціонування системи документування взаємодії між органами державної влади із 
надсиланням підтверджень відправки електронних документів, їх отримання та 
реєстрації;  

- забезпечення надсилання дозвільним органам в електронній формі з використанням 
електронно-цифрового підпису висновків та/або рішень щодо можливості або 
неможливості надання екологічних дозволів, а також погоджень відповідно до 
затверджених процедур; 

- електронні засоби комунікації між державними органами для отримання додаткових 
роз’яснень, запитів додаткової інформації, експертних висновків інших організацій, 
відомств або наукових інститутів, якщо така можливість передбачена законодавством. 



Рис.7. Загальна схема електронної
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- публікація пропозицій громадськості та відомостей про їх врахування під час 
прийняття рішень щодо видачі документів дозвільного характеру, у випадках, де це 
передбачено законодавством; 

- забезпечення можливості подання коментарів та зауважень через мережу інтернет, в 
т.ч. після проходження авторизації користувачів (за допомогою технологій BankID, 
Mobile ID тощо). 

Для ефективної роботи електронної системи отримання дозвільних документів у сфері 
охорони довкілля важливо також забезпечити доступ державних органів, які надають 
екологічні дозволи, до інформаційних систем або баз даних інших державних органів, 
зокрема, баз даних висновків санітарно-епідеміологічної експертизи, спеціальних дозволів 
на користування надрами, статистичної звітності у сфері охорони довкілля тощо.  

Запровадження електронної системи отримання дозвільних документів у сфері охорони 
довкілля принесе суттєві переваги для бізнесу, дозвільних органів та громадськості. 

Ключові переваги для бізнесу включатимуть: 

- зменшення часових витрат на проходження дозвільних процедур за рахунок 
електронного подання заяв на отримання дозвільних документів у сфері охорони 
довкілля та отримання повідомлень про завершення дозвільної процедури; 

- можливість подання заяв на отримання дозвільних документів у сфері охорони 
довкілля в режимі онлайн з будь-якого місця та у будь-який час доби без 
відвідування дозвільного органу; 

- зменшення кількості документів, які подаються до дозвільних органів, за рахунок 
запровадження міжвідомчої електронної взаємодії та відкриття доступу до 
державних реєстрів та баз даних; 

- спрощення дозвільних процедур за рахунок усунення необхідності отримання 
додаткових погоджень та висновків, надання копії отриманих дозвільних 
документів іншим державним органам тощо; 

- зменшення кількості контактів з працівниками дозвільних органів та скорочення 
корупційних ризиків. 

Ключові переваги для дозвільних органів: 

- пришвидшення обміну інформації між державними органами в процесі отримання 
погоджень та висновків за рахунок інструментів електронної взаємодії; 

- скорочення витрат фінансових та людських ресурсів за рахунок активного 
використання електронного документообігу; 

- оптимізація баз даних дозвільних документів у сфері охорони довкілля за рахунок 
створення єдиної електронної системи; 

- забезпечення виконання пріоритетів державної політики в частині дерегуляції 
господарської діяльності та розвитку електронного урядування; 

- підвищення прозорості та відкритості діяльності дозвільних органів. 

 

 



Переваги для громадськості включатимуть: 

- покращення доступу до екологічної інформації, зокрема, інформації про надані 
дозвільні документи у сфері охорони довкілля за рахунок створення відкритих 
реєстрів екологічних дозволів; 

- розширення можливостей для участі громадськості у прийнятті рішень щодо 
видачі екологічних дозволів завдяки запровадженню електронних систем збору 
коментарів громадськості через мережу інтернет у випадках, де така процедура 
передбачена законодавством. 

Разом з тим, запровадження електронної системи отримання дозвільних документів у сфері 
охорони довкілля потребує подолання низки перешкод, а саме вирішення таких завдань: 

- законодавче забезпечення можливості використання електронних послуг для 
надання екологічних дозволів (внесення змін до Законів України у сфері охорони 
довкілля та надання адміністративних послуг, постанов Кабінету Міністрів 
України, внутрішніх документів дозвільних органів, інформаційних карток); 

- розробка надійного програмного забезпечення та/або веб-сервісів, яке було б 
доступним для використання у всіх державних органах, що залучені до дозвільних 
процедур у сфері охорони довкілля; 

- гарантування необхідного для використання електронних сервісів матеріально-
технічного забезпечення дозвільних органів та інших державних органів, залучених 
до дозвільних процедур, (надійне інтернет з’єднання, наявність достатньої 
кількості комп’ютерного обладнання тощо); 

- інтеграція електронної системи отримання дозвільних документів у сфері охорони 
довкілля із внутрішніми інформаційними системами (наприклад, системами 
електронного документообігу) дозвільних органів в разі потреби; 

- забезпечення навчання працівників державних органів в частині використання 
електронних послуг у сфері охорони довкілля. 

Запровадження електронної системи отримання дозвільних документів у сфері охорони 
довкілля паралельно із упорядкуванням законодавства в сфері надання екологічних 
дозволів сприятиме дотриманню вимог законодавства щодо дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності, зокрема, в частині дотримання термінів видачі документів 
дозвільного характеру та вимоги одержувати всі необхідні погодження та висновки без 
участі суб’єктів господарювання.29 

Розробка електронної системи отримання дозвільних документів у сфері охорони довкілля 
має відбуватися у відповідності до загальних вимог, принципів та підходів розробки 
державних електронних послуг, які визначаються Державним агентством з питань 
електронного урядування України.  

                                                           
29 Детальніше див. Пропозиції щодо реформування регулювання розвідки та видобування нетрадиційних 
вуглеводнів в частині охорони довкілля на основі міжнародного досвіду  http://shalegas.in.ua/mizhnarodnyj-
dosvid-mozhlyvosti-dlya-ukrayiny/ та Україні необхідно впорядкувати дозвільні процедури у сфері охорони 
довкілля http://ecoclubua.com/2015/01/environmental-permitting/  



Висновки 

Запровадження інструментів електронного врядування в різних сферах надання 
адміністративних послуг може суттєво підвищити ефективність роботи державних 
органів, тому Україні потрібно максимально прискорити реалізацію ініціатив, 
спрямованих на розробку електронних послуг. 

Зважаючи на наявність розрізнених відомчих інформаційних систем, які мають різну 
структуру та принципи роботи, побудова єдиного порталу державних адміністративних 
послуг може розглядатися лише в середньостроковій перспективі. Натомість, на першому 
етапі доцільно розробляти відомчі системи надання електронних послуг з наступною 
інтеграцією в єдиний державний портал.  

Електронні послуги у сфері охорони довкілля є важливим компонентом загальної 
державної системи електронного урядування та активно розвиваються у світі. 

З огляду на міжнародний досвід, достатню масовість, великий потенціал для зменшення 
часових витрат на дозвільні процедури для бізнесу та високу суспільну важливість 
екологічної інформації дозвільні процедури у сфері охорони довкілля мають бути серед 
пріоритетних для переведення в електронну форму. 

Запровадження електронної системи отримання дозвільних документів у сфері охорони 
довкілля принесе суттєві переваги для бізнесу у вигляді більш високої швидкості та 
зручності отримання екологічних дозволів та мінімізації корупційних ризиків, для 
дозвільних органів – завдяки покращенню міжвідомчої взаємодії та зменшенню витрат 
людських ресурсів, та для громадськості – внаслідок появи нових зручних інструментів 
участі в прийнятті рішень щодо розвитку проектів, які можуть мати вплив на довкілля, та 
покращенню доступу до екологічної інформації. 

Ключовими елементами електронної системи отримання дозвільних документів у сфері 
охорони довкілля можуть бути платформи для суб’єктів господарювання, для 
регіональних дозвільних органів,  Міністерства екології та природних ресурсів України, а 
також системи забезпечення електронної взаємодії між різними органами державної 
влади, залученими у дозвільні процедури у сфері охорони довкілля, та забезпечення 
доступу громадськості до екологічної інформації і участі у прийнятті рішень. 

Розбудова електронної системи надання екологічних дозволів повинна супроводжуватися 
удосконаленням існуючих дозвільних процедур у сфері охорони довкілля із ліквідацією 
суперечностей між різними регуляторними актами та прогалин порядків видачі 
документів дозвільного характеру, а також законодавчим забезпеченням можливості 
подання заяв на отримання екологічних дозволів в електронній формі, надання погоджень 
та висновків на основі аналізу електронних копій пакетів документів, а також 
впровадження принципу рівноправності паперових та електронних версій документів, які 
подаються для отримання екологічних дозволів. 

Розвиток такої системи може відбуватися поетапно із врахуванням існуючих 
регуляторних процедур та рівня розвитку інформаційних систем дозвільних органів та 
держави в цілому, однак повинен базуватися на загальних принципах побудови державних 
електронних послуг. 


