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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розробка комплексної екологічної програми для екологічного контролю на даний час є надзвичайно 

актуальною, оскільки кожне підприємство підлягає контролю державних органів, які здійснюють 

перевірку підприємств, які повинні виконувати правові вимоги щодо раціонального використання 

природних ресурсів та не допускати погіршення стану довкілля. 

З метою проведення ефективної  і цілеспрямованої  діяльності України  по   організації  і   координації  

заходів  щодо  охорони навколишнього  природного  середовища,  забезпечення   екологічної безпеки,   

раціонального   використання  і  відтворення  природних ресурсів  на перспективу  розробляються  і  

приймаються  державні цільові, міждержавні, місцеві програми.  

Для розробки комплексної екологічної програми потрібно виконати наступні завдання, щоб здійснити 

екологічний контроль: 

1. Контроль за дозволами на спеціальне водокористування 

 
Рисунок 1 – Здійснення контролю за дозволом на спеціальне водокористування 

2. Контроль за дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

 
Рисунок 2 – Здійснення контролю за дозволом на викиди з.р. в атмосферне повітря 

3. Контроль за розміщенням відходів 



 
Рисунок 3 – Здійснення контролю за дозволом на розміщення відходів 

4. Розрахунок суми податку на скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти 

 
Рисунок 4 – Приклад розрахунку суми податку на скиди забруднюючих речовин (з.р.) у водні об’єкти  

5. Розрахунок суми податку на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

6. Розрахунок суми податку на розміщення відходів 

7. Встановлення відповідальності за порушення у разі відсутності дозволу, порушення правил 

ведення звітності,  перевищення встановлених лімітів.  

 
Рисунок 5 – Відповідальність за порушення умов дозволу на спеціальне водокористування 

 
Рисунок 6 – Відповідальність за порушення умов дозволу на викиди з.р. в атмосферне повітря 

 
Рисунок 7 – Відповідальність за порушення умов дозволу на розміщення відходів 
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