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ПІДСУМКИ 2019 

Ми спробували підвести підсумки, що ж було зроблено у сфері охорони довкілля і зміни клімату у 2019 року, і визначили 10 основних подій 
та кроків, які були важливими для екологічної політики України: 
 

1  28 лютого 2019 року Верховна Рада України прийняла Стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 року, 
важливий документ з точки зору стратегічного планування у сфері охорони довкілля, а також включення показників оцінки реалі-

зації державної екологічної політики. 
 

2  Порядок денний виборів Президента та Верховної Ради отримав більше зелених питань, порівняно з попередніми виборами. 
Особливо це стосується парламентських виборів, під час яких більшість політичних сил, що увійшли до ВРУ, мали в своїх програ-

мах екологічні обіцянки.  
 

3  20 лютого 2019 року Уряд затвердив Національний план управління відходами до 2030 року, а парламент нового скликання акти-
вно продовжив роботу над питанням відходів.  

 

4  Уряд та парламент продовжували євроінтеграційний курс України, що важливо для подальшої імплементації екологічної складо-
вої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Окрім того, важливою є розпочата робота над оновленням Додатків ХХХ та ХХХІ до 

Угоди про асоціацію  
 

5  22 травня 2019 року Уряд схвалив Концепцію державної політики у сфері промислового забруднення, що стало хорошим почат-
ком для розробки необхідного законодавства щодо впровадження інтегрованого дозволу в Україні відповідно до Директиви 

2010/75/ЄС про промислові викиди.  
 

6  30 вересня 2019 року Президент видав указ про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Це важливо з політичної 
точки зору, оскільки закріплює бажання України впроваджувати цілі сталого розвитку, проте бракує практичних інструментів 

реалізації цього указу.  
 

7  12 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закони України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів 
парникових газів" та “Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази”- важливі законодавчі акти для подальшо-

го впровадження кліматичної політики та кліматичних зобов’язань України.  
 

8  У тестовому режимі запущено систему “Відкрите довкілля”, активно відбувається процес диджиталізації у сфері довкілля, зокре-
ма відкрито для громадськості Пульс Угоди.  

 

9  14 серпня 2019 року Уряд прийняв Постанову “Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмос-
ферного повітря” – надзвичайно важлива сфера, що потребує реформування.  

 

10  У грудні 2019 року Європейська Комісія презентувала Європейський зелений курс. Важливо у цьому контексті, що Уряд Украї-
ни заявив про наміри долучитись до цієї ініціативи.  

 

Основний підсумок за 2019 рік – прийнято основний стратегічний документ та низку законодавчих актів з актуальних питань 
(атмосферне повітря, промислове забруднення, викиди парникових газів), проте для реалізації цих документів ще необхідно 

впровадити багато практичних інструментів.  

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом 

“отримувати weeklyupdates” на адресу office@rac.org.ua 

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

10  ОЧІКУВАНИХ КРОКІВ УРЯДУ ДО ЧИСТОГО ДОВКІЛЛЯ У 2020 

ОЧІКУВАННЯ 

Сподіваємося, що у 2020 році для імплементації таких амбіт-

них заходів буде забезпечено співпрацю усіх стейкхолдерів 

та максимальну підтримку для пріоритизації екологічних пи-

тань у політичному порядку денному.  

Ми проаналізували розширену програму діяльності КМУ у сфері довкілля та зміни клімату. Відповідно до урядових планів у 2020 році 

ми очікуємо 10 таких кроків у напрямку до чистого довкілля: 

 

1  Реформування державної політики та законодавства у сфері промислового забруднення, що, серед іншого, передбачає роз-

роблення законопроекту «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», затвердження пере-

ліків найкращих доступних технологій та методів керування. 

2  Впровадження інтегрованих загальнонаціональних реєстрів викидів і перенесення забруднювачів, що передбачає не лише 

прийняття необхідних нормативно-правових актів, створення відповідних структурних одиниць та штатних посад, але й 

розроблення інформаційної системи та її тестування на експериментальній основі. 

3  Подальше просування реформ у сфері охорони вод, зокрема схвалення Водної стратегії України та плану заходів з її реаліза-

ції, Стратегії морської природоохоронної політики на період до 2032 року, опрацювання проекту концепції щодо єдиного 

державного водного кадастру України. 

4  Реформування системи державного екологічного контролю в Україні – розроблення законопроекту «Про державний еко-

логічний контроль», інтегрованої інформаційної автоматизованої системи «Екологічний інспектор», реорганізація дер-

жавної екологічної інспекції. 

5  Робота у сфері поводження з відходами, насамперед передбачено прийняття пакету законів («Про управління відходами», 

«Про управління муніципальними відходами», «Про захоронення відходів»). 

6  Діяльність у сфері лісокористування та охорони лісів, зокрема, заплановано розроблення законопроектів щодо ринку дере-

вини, впровадження електронного обліку деревини, національної інвентаризації лісів, функціонування лісової охо-

рони, створення єдиного електронного лісового порталу. 

7  Створення достатньої мережі територій та об’єктів ПЗФ зокрема шляхом законодавчого спрощення відведення 

земельних ділянок для ПЗФ, встановлення механізму управління територіями Смарагдової мережі Європи на державному 

рівні. 

8  Створення системи моніторингу статусу збереження видів дикої флори і фауни та природних оселищ, ведення державних 

кадастрів тваринного і рослинного світу, видання четвертої редакції Червоної книги України (Тваринний світ)/

(Рослинний світ) та другої редакції Зеленої книги. 

9  Затвердження Другого національно-визначеного внеску України до Паризької угоди та в подальшому розроблення і 

прийняття плану заходів на його виконання. 

10 Розробка та прийняття Стратегії адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року. 
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