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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

19 
 листопада 2019 року Кабінет Міністрів України на 
своєму першому “євроінтеграційному” засіданні 
відкрив публічний доступ до Пульсу Угоди. Пульс 
Угоди – це онлайн-система моніторингу реалізації 

Плану заходів виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Система створена декілька років тому, на її основі уряд вимірю-
вав прогрес виконання Угоди в різних сферах, проте відрита вона 
була лише для урядовців. 

Відкриття системи – важливий крок до прозорості та створює 
нові можливості для моніторингу виконання Угоди громадськіс-
тю, адже Пульс Угоди пропонує відстежувати прогрес виконання 

Плану заходів у режимі реального часу щодо суб’єкта, відповіда-
льного за виконання того чи іншого завдання. 

У сфері “Навколишнє природне середовище і цивільний захист” 
прогрес за весь період виконання Угоди складає 41%, а за дев’ять 
місяців 2019 року – 24%. Співвідношення виконаних завдань 
урядом та парламентом – 42 і 33% відповідно. Детальний аналіз 
завдань та індикаторів показує, що є сфери, які критично потре-
бують уваги, як-от управління відходами, промислове забруднен-
ня, повітря.  

П 
ід час презентації пріоритетів міністерства 25 листопа-
да 2019 р. Олексій Оржель, Міністр енергетики та захис-
ту довкілля, серед п’яти досягнень уряду назвав два у 
сфері довкілля: підготовку проекту закону щодо врегу-

лювання видобутку бурштину та відкритий он-лайн доступ до 
інформації про природні ресурси, зокрема ліси («ліс у смартфо-
ні»). Обидва досягнення, щоправда, ще у процесі виконання. 
 
Серед пріоритетних «зелених» питань на 2020 рік міністр назвав 
відновлювані джерела енергії; енергоефективність; підготовку та 
затвердження візії «зеленого» енергетичного переходу до 2050 
року; зміну клімату (прийняття інтегрованого плану клімату та 
енергетики до 2030 року; оновлення національного визначеного 
внеску до Паризької угоди, підготовка динамічної рамкової стра-
тегії з адаптації до зміни клімату, проведення оцінки ризиків від 
зміни клімату в секторах економіки, прийняття законодавства 
щодо обліку парникових газів та озоноруйнівних речовин); онов-
лення мережі моніторингу якості повітря; реформу екологічної 

інспекції; посилення прозорості процедури оцінку впливу на 
довкілля; управління відходами (прийняття рамкового закону у 
сфері управління відходами, стимулювання будівництва сміттєпе-
реробних заводів, боротьба з нелегальними сміттєзвалищами, 
заборона одноразового пластику).    
 
Так, у сфері енергоефективності планується реформування еко-
логічного податку на СО2,  введення його на всі види палива (з 
поверненням забруднювачу для фінансування заходів з енергое-
фективності). У сфері ВДЕ серед пріоритетів – вирішення питання 
гарантованого покупця для ВДЕ, у тому числі шляхом перегляду 
зеленого тарифу (оскільки тарифи на думку міністра завищені). 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 
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міст та прибережних територій в Ук-

раїні може бути втрачено внаслідок 

зміни клімату 
(з виступу О.Оржеля, Міністра енергетики та 

захисту довкілля, 27.11.2019) 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

 

“Головним нашим [пріоритетом] є захист від кліматичних змін та  

енергоефективність» 

Олексій Оржель, Міністр енергетики та захисту довкілля,  

з виступу у Парламенті 27 листопада 2019 року 

СИСТЕМНІ ЗАКОНИ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ: ЯК ПОСИЛИТИ РОБОТУ ПАРЛА-

МЕНТУ УКРАЇНИ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

27 листопада 2019 року  

відбулись парламентські слухання  

«Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на 

наступні 5 років» 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

Аналіз роботи ВРУ VIII-го скликання показує, що серед питань, які 

потребують уваги парламенту є посилення роботи над прийняттям 

системних законів, зокрема і у сфері охорони довкілля. Тому ВРУ 

нового скликання може винести уроки і зробити низку кроків для 

того, щоб необхідні законодавчі зміни були не точковими, а ком-

плексними. Зокрема, необхідно посилити інституційну спромож-

ність парламентарів, переглянути роль Головного науково-

експертного управління ВРУ та Головного юридичного управління, 

впровадити дієвий механізм для врахування зауважень експертних 

управлінь.  

Невисока результативність простежувалася у діяльності парламенту та 

профільних комітетів загалом, що є ширшою проблемою так званого 

«законодавчого спаму». Відсоток ухвалених законів за результатами 

розгляду законопроектів у головних комітетах, у повноваження яких 

входить розгляд питань зеленого порядку денного, коливається у межах 

7-17%, а загалом по парламенту становить 12%. 

Системні законопроекти у значній мірі розроблялися та ініціювалися 

урядом, вони також подавалися групою народних депутатів, хоча на-

справді готувались у відповідних міністерствах. Це може свідчити про 

недостатньо ефективні механізми погодження законопроектів централь-

ними органами виконавчої влади та низьку спроможність народних 

депутатів готувати системні закони. Посилити інституційну спроможність 

парламентарів щодо ініціювання системних та комплексних законопрое-

ктів можна, наприклад, шляхом створення окремого аналітичного під-

розділу у структурі ВРУ, реформування Головного науково-експертного 

управління ВРУ, залучення потенціалу зовнішніх аналітичних, наукових, 

науково-освітніх, науково-дослідних інституцій, формування депутатсь-

ких (у т. ч. спільних) аналітичних ресурсів. 

Системні законопроекти зазвичай передбачають ухвалення на їх основі 

так званих дочірніх законів та підзаконних нормативно-правових актів і 

потребують впровадження низки інституційних, організаційних та інших 

заходів. Тому, з проектом системного закону варто передбачити подан-

ня документу, який визначатиме комплекс заходів на його виконання. 

Впровадження таких заходів завжди пов’язане з фінансовими, матеріаль-

ними та людськими витратами, тому практика подання з такими законо-

проектами «нульового» фінансово-економічного обґрунтування повин-

на бути припинена, наприклад, шляхом зупинення розгляду законопрое-

кту з подальшим зняттям такого з реєстрації. 

Сприятиме прийняттю системних законів і перегляд ролі експертних 

управлінь парламенту щодо удосконалення якості поданих законопрое-

ктів. Варто визначитися щодо обов’язковості розгляду висновків/

зауважень Головного науково-експертного управління та Головного 

юридичного управління, формалізувати механізм врахування чи невра-

хування висловлених управліннями зауважень і пропозицій, наприклад, 

за аналогією до механізму розгляду поданих депутатами пропозицій та 

поправок. 

 

19 листопада 2019 р. Програма розвитку ООН в Україні представила 

дослідження діяльності ВРУ VIII-го скликання щодо законодавчого забезпе-

чення «Зеленого порядку денного для України до 2030 року». Дослідження 

підготовлено в рамках проєкту «Підтримка Парламенту України з пи-

тань сталої енергетики та охорони довкілля», що впроваджується 

Програмою ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.  

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/environment_energy/evaluation-of-VRU-work-on-green-agenda.html

