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АКЦЕНТИ 

ПЛАНИ УРЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА 2016 РІК 

23 лютого 2016 р. у Комітеті з питань екологічної політики ВРУ пройшли слухання, де обговорювали 

Пріоритети діяльності Уряду в екологічній та природоохоронній сфері на 2016 рік. У засіданні взяли 

участь в.о. Міністра екології Г.Вронська та керівники центральних органів влади, робота яких має 

відношення до довкілля та використання природних ресурсів.  

Традиційно, Мінприроди бачить пріоритетними європейську інтеграцію, розвиток горизонтальних 

інструментів (ОВД та СЕО), прийняття оновлених стратегії та плану дій з охорони довкілля, розвиток 

природно-заповідного фонду (до 8% площі території України). Окрім того, очільниця Міністерства 

анонсувала створення Чорнобильського радіологічного біосферного заповідника до 30-ї річниці Чо-

рнобильської катастрофи, а також державного агентства заповідної справи. 

М.Томенко, голова Комітету, відзначив, що оновлена програма Уряду нарешті містить розділ 

«безпечне довкілля», чого немає у чинній програмі. На думку голови комітету, кандидатів на посаду 

міністра слід запросити на засідання комітету, щоб ознайомити їх зі стратегічними завданнями у цій 

сфері, які обговорювались на слуханнях.  

Нову програму дій Уряду на 2016 рік також широко анонсував Кабмін, проте її наразі немає у відкри-

тому доступі.  

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК: НА ШЛЯХУ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ 

26 лютого відбувся круглий стіл «Соціальний діалог і сталий розвиток: порядок денний для грома-

дянського суспільства», на якому обговорено проблемні питання функціонування соціального діало-

гу в Україні, посилення його ефективності у майбутньому. Зокрема були розглянуті питання сталого 

розвитку та участі інститутів організованого громадянського суспільства як перспективних шляхів 

модернізації соціального діалогу в Україні. 

Як на міжнародному, так і на національному рівні сталий розвиток визнається не питанням вибору, а 

необхідністю для теперішнього і майбутнього комплексного вирішення екологічних, соціальних та 

економічних питань, хибність надання переваг і привілеїв будь-якому з них. Тому сталий розвиток 

варто поставити як одну із цілей здійснення соціального діалогу в Україні. У свою чергу його ефекти-

вне впровадження можливе лише із залученням широкого кола інститутів організованого громадян-

ського суспільства. 

Вважаємо, що для подальшого розвитку та модернізації соціального діалогу в Україні варто виокре-

мити такі посили: 

— сталий розвиток є необхідністю і соціальний діалог може стати новим форматом його втілення в 

Україні, 

— соціальний діалог, спрямований на сталий розвиток, передбачає залучення широкого кола грома-

дянського суспільства, важлива роль в якому належить профспілкам та організаціям роботодавців, 

— Національна тристороння соціально-економічна рада має стати конституційною платформою гро-

мадянського суспільства, зокрема з питань сталого розвитку. 
Обговорити у 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua  

Обговорення «акцентів» : https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine 

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad 

© Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 

Інформаційно-аналітичний огляд  

Обговорити у 

https://www.youtube.com/watch?v=CAD3YyeyKaM
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/975036785915713
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/975034272582631
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

Інформаційно-аналітичний огляд “Екологічна політика та право” 

ЧИ ВАЖЛИВО ОХОРОНЯТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ПОГЛЯД ЄВРОПЕЙЦІВ 

Відповідно до Угоди про асоціацію, планів імплементації конкретних директив, планів діяльності Мін-

природи очікуємо, що питання охорони біорізноманіття, зокрема птахів, та природних середовищ 

існування буде серед  екологічних пріоритетів в роботі уряду та парламенту на наступний рік. 

Громадськість буде традиційно моніторити виконання зобов’язань у сфері охорони природи. Проте 

відповідальність за належну імплементацію положень щодо біорізноманіття та природних середо-

вищ існування лежить не лише на державних органах. Чи готове українське суспільство реально ви-

магати від уряду вживати конкретні заходи для охорони природи? Враховуючи нагальні потреби 

середньостатистичного українця, це питання залишається наразі риторичним. 

В Європейському Союзі постійно проводяться опитування думки громадян щодо їх ставлення до 

того чи іншого питання. Восени 2015 року Євробарометром оприлюднено опитування про ставлення 

громадян до питань біорізноманіття. Це дослідження спрямоване на з’ясування поінформованості  

та думки європейської громадськості про біорізноманіття та важливість його охорони; серйозність 

та вплив втрати біорізноманіття на індивідуальному, національному, європейському та глобальному 

рівні; найбільші загрози для біорізноманіття; що повинен робити ЄС для запобігання втраті біорізно-

маніття. 

Ось декілька цікавих висновків за результатами опитування: 

 Більше як дев’ять з десяти (91%) респондентів 

вважають, що зменшення та можливе зникнення 

тварин, рослин, природних середовищ існування 

та екосистем є серйозним глобальним питан-

ням, в той час як 80% вважають його серйозним 

питанням в Європі, 76% - в своїй країні і лише  

55% - у своїй місцевості.  

 Більшість респондентів вважають, що на них  

наразі особисто не впливає або в майбутньому 

буде впливати деградація природи (68%), і вже 

23% вважають себе зачепленими.  

 62% респондентів вважають, що найбільшою загрозою для біорізноманіття є забруднення повітря, 

ґрунту і води, а ще 60% - техногенні катастрофи. 

 61% респондентів вважають, що ЄС повинен краще інформувати громадян про важливість біоріз-

номаніття. 

 52% респондентів вважають, що ЄС повинен працювати з іншими країнами, щоб включити охорону 

біорізноманіття в глобальні торговельні політики та угоди. 

 31% респондентів вважають, що вони докладають особистих зусиль для охорони біорізноманіття і 

природи, а 34% вважають, що вони вже докладають зусиль, але можуть зробити більше. 

 73% європейців ніколи не чули про мережу Natura 2000.  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2091

