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Виходом з положення, що створилося, може бути нова інформаційна технологія 

забезпечення безпеки виробництва, що включає ефективні не трудомісткі 

широкодоступні і надійні процедури збору, передачі, переробки і доведення до 

користувачів інформації, що реалізується на сучасних технічних засобах[2]. 
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Врахування громадської думки при прийнятті екологічно важливих рішень та 

розробці документації, що обгрунтовує господарську діяльність і яка є предметом 

державної експертизи є обов'язковим.  

На сьогоднішній день процедура врахування громадської думки законодавчо 

гарантована двома способами. В першу чергу, подібні дії необхідно вчинити при 

здійсненні процедури ОВНС, яка обов'язкова для всіх видів запланованої господарської 
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чи іншої діяльності, виходячи з принципу презумпції екологічної небезпеки. По суті 

даний механізм покликаний акумулювати думки щодо можливих екологічних ризиків, 

що виникають в результаті реалізації того чи іншого проекту. Остаточний варіант 

ОВНС видається, в тому числі, на державну екологічну експертизу у складі іншої 

передпроектної та проектної документації, і в даному випадку відповідальність за 

реалізацію ризиків несе вже держава (допустима законом громадська екологічна 

експертиза є скоріше дублюючою і уточнюючою процедурою).  

Друга форма залучення громадськості – це публічні слухання, які 

організовуються за підсумками розробки містобудівної документації муніципального 

рівня. Практика показує, що в умовах повсюдної точкової забудови, масового 

переведення земель з категорій із забороненим будівництвом в категорії з більш 

щадним режимом, а також розвитком транспортної інфраструктури, позиція місцевих 

жителів найчастіше спрямована проти передбачуваних проектів. Не викликає сумнівів 

також і те, що стратегічний розвиток територій вимагає в деяких випадках ущемлення 

інтересів місцевих жителів, проте, все це повинно проводитися цивілізованим 

способом, з виплатами адекватних компенсацій і відповідальними спробами 

досягнення розумного компромісу.  

Організовуючи громадські обговорення та публічні слухання слід керуватися 

Законами України, підзаконними актами, нормативно-правовими актами органів 

місцевого самоврядування. Це можуть бути як загальнодержавні, галузеві нормативно-

правові акти, так і правові акти органів місцевого самоврядування про організацію та 

проведення публічних слухань з певного питання, що приймаються в кожному 

конкретному випадку, коли виникає необхідність проведення слухань.  

Громадські обговорення запланованої діяльності та її впливу на навколишнє 

середовище організовуються спільно ініціатором господарської діяльності та органом 

місцевого самоврядування за участі зацікавленої громадськості – громадян і 

громадських об'єднань. Витрати на організацію обговорень несе ініціатор 

господарської діяльності.  

Публічні слухання проводяться для обговорення проектів нормативних актів 

органів місцевого самоврядування та організовуються органами місцевого 

самоврядування. Фінансування проведення публічних слухань відбувається за рахунок 

місцевого бюджету.  

Рішення громадських обговорень та публічних слухань носять рекомендаційний 

характер, але повинні в обов'язковому порядку розглядатися при прийнятті рішень про 
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реалізацію запланованої діяльності та розробці нормативних актів органів місцевого 

самоврядування. 

При відмові від врахування аргументованих пропозицій, які надійшли від 

громадськості, відмову слід обгрунтувати.  

Порядок організації та проведення громадських обговорень та публічних 

слухань повинен передбачати такі гарантії: завчасне оповіщення місцевих жителів про 

час і місце проведення обговорень та слухань; попереднє ознайомлення населення з 

проектом запланованій діяльності або місцевого правового акта; документальне 

оформлення всіх рішень, прийнятих за участю громадськості. 

При виборі форми проведення громадських обговорень, слід керуватися 

ступенем екологічної небезпеки запланованої господарської та іншої діяльності, 

враховувати фактор невизначеності, ступінь зацікавленості громадськості. 
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На сьогодні фактором, що визначає рівень промислової безпеки,як в Україні та і 

у всьому світі, є «людський фактор» який визначається рівнем професійної надійності 

фахівців. Однією з найважливіших складових його є рівень функціональної надійності, 

в який входить біологічний вік і рівень здоров’я.  


