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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

Питання реформування системи поводження з відходами набуло 

нового подиху. Чого і варто було очікувати, оскільки правляча 

більшість йшла на президентські та парламентські вибори з пи-

танням проведення реформ у цій сфері. Так, під час київського 

муніципального Форуму з питань поводження з побутовими 

відходами Альона Бабак (Міністр розвитку громад та територій 

України) наголосила на необхідності винесення на розгляд ВРУ 

законопроекту «Про упаковку та відходи упаковки» та фактично-

му впровадженні в Україні розширеної відповідальності виробни-

ка і фінансових інструментів стимулювання як виробників, так і 

споживачів. 

Ухвалення законодавства з питань поводження з відходами, зок-

рема і відходами упаковки, є невід’ємною складовою впрова-

дження Національної стратегії управління відходами в Україні до 

2030 року (2017) та виконання Національного плану управління 

відходами до 2030 року (2019). 

Наразі у ВРУ IX-го скликання не зареєстровано законопроекту, 

присвяченому правовому регулюванню поводження з відходами 

упаковки. Окрім того, застереження викликає системна неузгод-

женість такого підходу. Первинно доцільно прийняти рамковий 

закон про відходи, яким закласти базові принципи поводження з 

відходами, а на його основі розробляти та приймати спеціальні 

закони. 

24-25 
 вересня 2019 року у Нью-

Йорку в рамках 74-ої сесії 

Генеральної асамблеї 

ООН відбувся Політичний 

форум високого рівня з питань сталого розвитку (так званий 

Саміт щодо цілей сталого розвитку). У засіданні взяв участь й 

Президент України Володимир Зеленський. І хоча Україна поїхала 

туди без виконаного домашнього завдання й без конкретних 

нових завдань в контексті сталого розвитку, виступ Президента 

мав досить сильні месиджі. Зеленський, серед іншого, назвав два 

бар’єри на шляху досягнення цілей сталого розвитку Україною: 

(1) спротив реформам на національному рівні; (2) російська агре-

сія проти України. На жаль, питання необхідності забезпечити 

синергію трьох компонентів сталого розвитку так і не прозвуча-

ло.  

Проте, після повернення додому Президент видав Указ “Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року” (№722/2019). 

Такий документ, з одного боку, є гарним сигналом того, що Украї-

на готова долучатись до світового порядку денного в контексті 

сталого розвитку, з іншого боку, указ лише закріплює встановлені 

раніше та загальновідомі 17 цілей сталого розвитку. Президент 

доручає Кабінету Міністрів України провести у двомісячний строк 

аналіз прогнозних і програмних документів з урахуванням Цілей 

сталого розвитку та за результатами такого аналізу вжити заходів 

щодо їх удосконалення. Незрозумілим залишається механізм 

такого врахування та реалістичність доручення. Цілком ймовірно, 

що документ залишиться черговим декларуванням гарних намі-

рів на папері.  

ЦИФРА МІСЯЦЯ 
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 1,6%
 

становила частка відходів домого-

сподарств у загальному обсязі 

утворених відходів у 2018 році  

(за даними Держстату України) 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

 

“Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів…» 

Володимир Зеленський, Президент України,  

виступ на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку  

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ ГОНЧАРУКА 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

18 вересня 2019 року  

Управління лісовими та рибними ресурсами передано  

Міністерству енергетики та захисту довкілля України 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

29 
 вересня 2019 року Уряд України схвалив 

свою Програму діяльності. Згідно Конститу-

ції, тепер програму має затвердити Парла-

мент. 

Програма діяльності Уряду – це базовий політичний програм-

ний документ, що визначає цілі і пріоритети роботи уряду на 

наступні п’ять років. Він охоплює 118 сторінок і, за словами 

прем’єр-міністра, є «людиноорієнтованим».   

Справді, усі цілі сформульовані з точки зору захисту інтересів 

конкретного громадянина. Структура програми діяльності 

Уряду відображає основні інституційні одиниці уряду: міністер-

ства, секретаріат уряду та офіс віце-прем’єра з європейської 

інтеграції.  

Екологічні цілі, відповідно, відображені у розділі щодо Міністер-

ства енергетики та захисту довкілля. Окремі екологічні пріори-

тети та цілі також передбачені розділами про Міністерство 

розвитку громад та територій та Міністерство інфраструктури. 

Усього програма має 6 екологічних цілей (з них дві – щодо від-

ходів). Кожна ціль має так звані показники ефективності та опис 

пріоритетних дій.  

Незважаючи на таку структуру, програма носить швидше візій-

ний характер, не містить чітких пріоритетних дій у сфері охоро-

ни довкілля, а показники ефективності є не достатньо конкрет-

ними. Подекуди заявлені цільові показники суперечать одне 

одному або взагалі вже давно досягнуті. 

Програма має 7 центральних (загальних) цільових показників, 

серед яких один екологічний – «Рівень забруднення довкілля 

зменшиться принаймні на 20%». Про яке саме забруднення 

йдеться сказати неможливо, оскільки в жодній країні не існує 

такого загального показника, як «рівень забруднення довкіл-

ля». 

Ціль 9.6 «Українці більш ефективно та ощадливо використову-

ють природні  ресурси» має три цільові показники і усі вони 

про «доходи» (збільшення доходу на використання 1 га земель 

лісового фонду,  1 га дзеркала поверхні прісних водойм та від 

користування та відсотку вилучення корисних копалин при 

видобуванні). 

Ціль 9.7 «Українці зберігають природні екосистеми для нащад-

ків» містить лише загальні показники, деякі з яких вже виконані 

(наприклад, «затвердження  планів управління річковими ба-

сейнами»). 

Програма передбачає зменшення на 50% загального обсягу 

побутових відходів, що захоронюються і, водночас, збільшення 

частки перероблених побутових відходів з 3% до 15%. Розбіж-

ності у цих цільових показниках свідчать про брак комунікації 

між Мінеконерго та Міністерством розвитку громад та терито-

рій. Слід також розуміти, що анонсована передача побутових 

відходів до сфери управління Мінекоенерго не відбудеться. 

У цілому, Програма діяльності Уряду могла бути більш 

«сфокусованою» і містити конкретні пріоритети, а не опис 

функціональних сфер відповідних центральних органів виконав-

чої влади.  

 

https://program.kmu.gov.ua/
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