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АКЦЕНТИ
НОВА – СТАРА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ

19 квітня 2017 р. Уряд затвердив нове положення про Державну екологічну інспекцію України
(попереднє положення, затверджене Указом Президента України, ще не втратило чинності).
Про плани реформувати Держекоінспекцію неодноразово останнім часом заявляв Міністр екології
О.Семерак. Водночас, заявлені реформи не відображені у новому положенні. Нове положення покликане лише привести роботу інспекції у відповідність до нового законодавства.
Водночас, певні зміни були внесені цього разу. Серед них можна виділити: обмеження чи призупинення діяльності підприємств тепер здійснюється виключно за рішенням суду, а екологічна інспекція
може лише звертатись до суду з такими позовами (відповідно, також позбавлена повноважень пломбувати об’єкти та приймати рішення про відновлення діяльності); територіальні органи інспекції не
обов’язково будуть створені у кожній області (що відповідає анонсованим планам створити окружні
органи); змінено порядок призначення голови екологічної інспекції.
Тож анонсована реформа, яка не знайшла відображення у новому положенні, відкладається. Наразі
очікуємо затвердження концепції створення нової державної природоохоронної служби.
Обговорити у
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА І ПРАВО ЄС – НЕ ПРОПУСТІТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМУВАТИ НОВИЙ ОГЛЯД!
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» розпочав новий Проект «Сприяння європейським реформам у сфері довкілля і зміни клімату в Україні», який реалізовує за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту «Громадська синергія». У рамках
Проекту відбуватиметься постійне ознайомлення з новинами і тенденціями екологічної політики та
права ЄС, інформаційна підтримка процесу імплементації Угоди про асоціацію та розвиток діалогу з
актуальних питань кліматичної та екологічної політики і права, а також аналітична діяльність у зазначеній сфері. Усі матеріали будуть оприлюднюватися на нашій сторінці в Facebook та на сайті
www.rac.org.ua.
Для Вашого ознайомлення з новинами екологічної та кліматичної політики і права ЄС започатковано
вихід спеціальних оглядів. Перший номер очікуйте уже у червні, але зараз Ви можете долучитися до
списку їх розсилки, надіславши листа «отримувати EUpdates» на адресу office@rac.org.ua.
Сьогодні одним з основних рушіїв екологічних реформ в Україні є виконання зобов’язань з імплементації Угоди про асоціацію зокрема в частині довкілля та зміни клімату. Належне їх втілення потребує
від державних органів, громадянського суспільства та інших зацікавлених осіб розуміння процесів,
що відбуваються в самому ЄС. Україна зможе ефективніше імплементувати Угоду, матиме розуміння
потреби такої імплементації та необхідну підтримку в суспільстві, якщо усі ми будемо поінформовані про питання у сфері охорони довкілля та зміни клімату, які є на порядку денному в ЄС сьогодні.
Саме на підтримку екологічних реформ в Україні через поінформованість та розвиток діалогу між
зацікавленими особами на основі європейського досвіду спрямований пропонований Вам
Обговорити у
огляд.

1

Інформаційно-аналітичний огляд “Екологічна політика та право”

БЛІЦ-АНАЛІТИКА
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ:
ЯК ПЛАТФОРМА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА-ЄС БАЧИТЬ СИТУАЦІЮ
18 травня 2017 року в Брюсселі відбулось засідання Платформи громадянського суспільства УкраїнаЄС. Питання довкілля в порядку денному зустрічі мали особливу роль, адже цього разу одна з тем
доповідей, які традиційно готуються до кожного засідання українською та європейською стороною,
стосувалась охорони довкілля в Угоді про асоціацію. Відповідно, основні висновки та рекомендації
доповідей увійшли до спільної декларації, що також традиційно готується за результатами доповідей.

Хоча аналіз стану виконання екологічних зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС проводився незалежно українською та європейською стороною, багато висновків, виділених проблемних питань та рекомендацій співпало. Експертами було відзначено, що Угода про
асоціацію є потужним стимулом для реформування екологічної політики і права в Україні на сучасних засадах, забезпечення їх інтегрованого характеру та підвищення ефективності.
Члени ПГС Україна-ЄС висловили стурбованість щодо відсутності в Україні необхідного законодавства для використання таких важливих інструментів екологічної політики як оцінка впливу на довкілля
та стратегічна екологічна оцінка. Це питання було відзначено і у виступах європейських посадовців,
що були запрошені на зустріч.
Сторони закликали Уряд України пришвидшити процес оновлення Стратегії національної екологічної
політики України до 2020 року, оскільки оновлення надто затягнулось, а стратегія є важливим інструментом для здійснення екологічних реформ у різних секторах та визначення довготермінових стратегічних пріоритетів. Власне положення щодо всеосяжної стратегії у сфері довкілля міститься у Главі
6 Угоди, якій, порівняно із процесом апроксимації, зараз приділяється недостатньо уваги.
Інституційну спроможність органів державної влади теж було виділено як один із викликів для належної реалізації екологічної складової Угоди. Зокрема, відзначається необхідність проведення належної експертизи на відповідність праву ЄС нормативно-правових актів, що приймаються.
Щодо тематичних питань, то експерти відзначили прогрес у сфері управління водними ресурсами,
зокрема, у результаті прийняття Закону щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом.
Підхід Міністерства екології та природних ресурсів щодо затвердження спочатку стратегічних документів, а тоді розробки на їх основі законів та підзаконних нормативних актів було відзначено як
правильний. Ці тенденції, зокрема, прослідковуються у сфері поводження з відходами, морській політиці, зміні клімату.
Декларація відзначає необхідність приділяти більше уваги регіональному контексту імплементації
Угоди в частині питань охорони довкілля та підвищити обізнаність про прямі переваги громадян та
місцевих громад від реалізації Угоди.
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