RESOURCE & ANALYSIS
CENTER
“SOCIETY AND ENVIRONMENT”

РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ
РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ
ЦЕНТР
ЦЕНТР
«СУСПІЛЬСТВО
«СУСПІЛЬСТВО
І ДОВКІЛЛЯ»
І ДОВКІЛЛЯ»

ACTIVITIES REPORT FOR 2010

ЗВІТЗВІТ
ЗА 2010
ЗА 2010
РІК РІК

RESOURCE & ANALYSIS CENTER “SOCIETY AND ENVIRONMENT”
РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»

ACTIVITIES REPORT FOR 2010
ЗВІТ ЗА 2010 РІК

3

ABOUT US....................................................................................................................... 4
EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
About the Program .................................................................................................. 5
Program’s Achievements ........................................................................................ 6
Analytics .......................................................................................................... 7
Public Policy .................................................................................................... 8
Capacity Building ......................................................................................... 10

HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENT
About the Program ................................................................................................ 12
Program’s Achievements ...................................................................................... 14
Analytics ........................................................................................................ 15
Public Policy .................................................................................................. 17
Capacity Building ......................................................................................... 19
Innovative Projects ....................................................................................... 22

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT ....................................................................... 24
CONTACTS ................................................................................................................. 26
ПРО НАС ....................................................................................................................... 4
ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Про програму .......................................................................................................... 5
Досягнення програми............................................................................................ 6
Аналітика ........................................................................................................ 7
Публічна політика .......................................................................................... 8
Розвиток потенціалу.................................................................................... 11

ПРАВА ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ
Про програму ........................................................................................................ 13
Досягнення програми.......................................................................................... 14
Аналітика ...................................................................................................... 15
Публічна політика ........................................................................................ 17
Розвиток потенціалу.................................................................................... 19
Інноваційні проекти ..................................................................................... 23

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ........................................................................... 25
КОНТАКТИ................................................................................................................... 26

4

ACTIVITIES REPORT FOR 2010
ЗВІТ ЗА 2010 РІК

RESOURCE & ANALYSIS CENTER “SOCIETY AND ENVIRONMENT”
РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»

ABOUT US
RAC “Society and Environment” is a think-tank non-profit organization focusing on environmental policy and law research, capacity building and implementation of innovative initiatives in Ukraine and regionally (Eastern Europe, Caucasus and Central Asia). The Center
was registered in 2006.
The Center’s two work programs are:
• European Integration Processes;
• Human Rights & Environment.
We work using three approaches: analysis, capacity building and innovation.

ПРО НАС
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» — неприбуткова громадська
аналітична організація, яка проводить незалежні дослідження та навчально-інформаційні
заходи у сфері екологічної політики та права, впроваджує інноваційні проекти в Україні та
регіоні (Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія). Центр зареєстрований у 2006 році.
Робота Центру здійснюється у рамках двох програм:
• Європейські інтеграційні процеси.
• Права людини і довкілля.
Головними елементами нашої роботи є аналітика, посилення потенціалу та інновації.
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EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
ABOUT THE PROGRAM
The program currently has one priority issue: environmental dimension of the relations between the European Union and its Eastern neighbors. The approximation of Eastern European
countries to the European Union should bring maximum benefits for the protection of the environment and avoid decreasing quality of the current standards, policies and practice of
environmental protection.
In 2010 the priority issues under the European Integration Processes Program were:
• the environmental dimension of the Eastern Partnership, in particular, through the participation in the Eastern Partnership Civil Society Forum;
• monitoring of the Ukraine-EU bilateral relations in the sphere of environmental protection;
• raising NGO’s capacity to deal with issues related to the ENP and Eastern Partnership.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
ПРО ПРОГРАМУ
Загальним пріоритетом цієї програми є екологічний вимір відносин Європейського
Союзу із східними сусідами (головним чином відносини Україна – ЄС). Наближення східноєвропейських країн до Європейського Союзу повинно нести максимум вигод у сфері
охорони довкілля і уникати погіршення існуючих екологічних стандартів, політики та практики.
У 2010 році у рамках програми «Європейські інтеграційні процеси» пріоритетними
були такі питання:
• екологічний вимір Східного партнерства, зокрема, через участь у Форумі громадянського суспільства Східного партнерства;
• моніторинг двосторонніх відносин Україна-ЄС у сфері охорони довкілля;
• підвищення можливостей НУО працювати над питаннями, пов’язаними з ЄПС та
Східним партнерством.
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PROGRAM`S ACHIEVEMENTS
In 2010 Resource and Analysis Center was active in monitoring of the Ukraine-EU bilateral
relations and undertook activities under the Eastern Partnership initiatives, including Eastern
Partnership Civil Society Forum.

ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМИ
У 2010 році Ресурсно-аналітичний центр брав активну участь у моніторингу двосторонніх відносин Україна-ЄС та здійснював діяльність в рамках ініціатив Східного партнерства, зокрема, Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
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Analytics
RAC “Society and Environment” regularly monitors the Ukraine-EU bilateral relations in the
sphere of environmental protection. Analysis of the main events and trends in the development of these relations is represented in our Environmental Policy and Law Weekly reviews.
We prepared analysis of the practical experiences(case study) regarding access to information and public participation in the development and implementation of the European
Neighbourhood Policy. The case study was included into the “Compendium of Case Studies
of Good Practice on Promoting Public Participation in International Forums” (http://live.unece.org/env/pp/ppif.compendium.html). This compendium was prepared by the Task Force
on Pubic Participation in International Forums under the Aarhus Convention. Our analysis was
based on the results of the assessment conducted under the project “Assessment of the European Neighbourhood Policy Action Plans in Azerbaijan, Armenia, Georgia, Moldova and
Ukraine” (implemented by our Center in 2008-2009).
RAC “Society and Environment” assessed the Ukraine-EU Association Agenda in the part
concerning the preparation of Ukraine in the development of the national implementation instruments in line with the multilateral environmental agreements signed and ratified by Ukraine
and the EU, namely the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary
Context, the Protocol on Strategic Environmental Assessment (under the project “Enhancing
the Participation of Ukrainian Environmental NGOs in Developing EU-Ukraine Relations”).

Аналітика
РАЦ «Суспільство і довкілля» проводить постійний моніторинг двосторонніх відносин
Україна-ЄС у сфері охорони довкілля. Аналіз основних подій та тенденції розвитку відносин ми відображаємо у Інформаційно-аналітичних оглядах тижня «Екологічна політика та
право».
Підготовлено аналіз практичного досвіду щодо доступу до інформації та участі громадськості в розвитку та імплементації Європейської політики сусідства, який було включено в
«Збірник практичного досвіду та позитивної практики щодо сприяння участі громадськості в міжнародних форумах» (http://live.unece.org/env/pp/ppif.compendium.html). Збірник
підготовлений Цільовою групою з участі громадськості в міжнародних форумах Оргуської
конвенції. Наш аналіз ґрунтувався на результатах оцінки, проведеної в рамках проекту
«Оцінка Планів дій Європейської політики сусідства в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні», що реалізовувався центром у 2008-2009 роках.
РАЦ «Суспільство і довкілля» проводив оцінку Порядку денного асоціації Україна-ЄС
в частині підготовки України у розвитку національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища, підписаних та ратифікованих Україною та ЄС, а саме Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
природне середовище у транскордонному контексті та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку (в рамках проекту «Активізація участі екологічних громадських організацій
України у розвитку відносин між Україною та ЄС»).
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Public Policy
Active participation in the framework of the Eastern Partnership is important due to the
possibility to advocate environmental priorities in the relevant processes and to solve national
problems in the sphere of environmental policy and law through the Eastern Partnership initiatives, in particular, via the Civil Society Forum.
The Eastern Partnership Civil Society Forum is created in order to develop contacts between the civil society organizations of the Eastern Partnership member states and to support
their dialogue with the governments and the EU. The Forum is working in the framework of four
thematic groups:
• Democracy, good governance and stability;
• Economic integration and convergence with EU policies;
• Environment, climate change and energy security;
• People-to-people contacts.

Публічна політика
Активна участь в рамках Східного партнерства є важливою з огляду на можливість
просування екологічних пріоритетів у відповідних процесах та з метою вирішення національних проблем у сфері екологічної політики і права за допомогою ініціатив Східного
партнерства, зокрема, Форуму громадянського суспільства.
Форум громадянського суспільства Східного партнерства створений з метою розвитку контактів між організаціями громадянського суспільства країн-учасниць Східного
партнерства та підтримки їх діалогу з органами державної влади та ЄС. Форум працює в
рамках чотирьох тематичних груп, а саме:
• Демократія, належне врядування, стабільність, управління кордонами.
• Економічна інтеграція, наближення до політики ЄС.
• Енергетика, зміна клімату, довкілля.
• Контакти між людьми.
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RAC ”Society and Environment” participated actively in the work of the Working Group 3
on Environment, Climate Change and Energy Security. In particular, the representative of the
RAC “Society and Environment” participated in the meeting of the Working Group 3 (Environment, Climate Change and Energy Security) held in September 10, 2010, in Brussels (Belgium)
and in the Second Eastern Partnership Civil Society Forum (November 18-19, 2010, Berlin (Germany)).
The Working Group 3 on Environment, Climate Change and Energy Security prepared the
discussion papers (they include the description of the issue, main problems and recommendations) on six issues relevant for the Eastern Partnership member states. In particular, our expert
co-authored the document on public participation and proper environmental governance.
RAC “Society and Environment” sent to the European Commission comments and proposals to the report on the implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine
concerning the environmental protection and sustainable development issues in 2010.

РАЦ «Суспільство і довкілля» бере активну участь у роботі Робочої групи 3 з питань довкілля, зміни клімату та енергетики. Зокрема, представник РАЦ «Суспільство і довкілля»
брав участь у засіданні Робочої групи 3 (Довкілля, зміна клімату та енергетика), що відбулось 10 вересня 2010 року у м. Брюссель (Бельгія), та у Другому Форумі громадянського
суспільства Східного партнерства (18-19 листопада 2010 року, м. Берлін (Німеччина)).
Робоча група з питань довкілля, зміни клімату та енергетики підготувала дискусійні документи (включають опис питання, основні проблеми та рекомендації) з шести питань, що
є актуальними для країн-учасниць Східного партнерства. Зокрема, наш експерт був співавтором документу щодо участі громадськості та належного екологічного врядування.
РАЦ «Суспільство і довкілля» надіслав Європейській Комісії свої зауваження та пропозиції до звіту щодо імплементації Європейської політики сусідства в Україні в частині
охорони навколишнього середовища та сталого розвитку у 2010 році.
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Capacity Building
In 2010 RAC “Society and Environment” continued to work on strengthening capacity —
both our own and that of other NGOs and stakeholders — in the field of European integration,
funding programs on the environmental protection.
Experts of RAC “Society and Environment” conducted the training for the representatives
of the reserves and national parks of the Carpathian region on the issues of financing, including the transboundary cooperation programs, and project development (March 10 –11, 2010,
Yaremche (Ukraine)).
We participated in the International Research-to-Practice Conference “National Environmental Policy in the Context of the European Integration of Ukraine” (October 27, 2010,
Kyiv (Ukraine)) held in the framework of the International Environmental Forum “Environment
2010”.
In autumn 2010 RAC “Society and Environment” hosted the trainee, Olga Kryvoruchko,
from the Transdnistria environmental NGO “DGYP” under the “Strengthening the Capacity
of NGOs in the EU’s Eastern Partnership”program by PAUCI foundation. The visit was aimed at
sharing experience and strengthening the cooperation between the environmental organizations under the Eastern Partnership initiatives.
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Розвиток потенціалу
У 2010 році РАЦ «Суспільство і довкілля» продовжував працювати над посиленням
можливостей, як своїх власних, так і інших НУО та зацікавлених осіб, у сфері євроінтеграції, програм фінансування у частині охорони довкілля.
Експерти РАЦ «Суспільство і довкілля» провели тренінг для представників заповідників
та національних парків Карпатського регіону щодо питань фінансування, включаючи програми транскордонного співробітництва, та розробки проектів (10-11 березня 2010 р., м.
Яремче (Україна)).
Ми брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції» (27 жовтня 2010 року, м. Київ (Україна)),
що відбувалась в рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля 2010».
РАЦ «Суспільство і довкілля» восени 2010 року приймав стажера, Ольгу Криворучко, з
екологічної НУО Придністров’я «ДЖИП» в рамках програми «Підтримка співпраці неурядових організацій країн Східного партнерства» Фундації ПАУСІ. Метою візиту був обмін
досвідом та посилення співробітництва між організаціями з екологічних питань в рамках
ініціатив Східного партнерства.
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HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENT
ABOUT THE PROGRAM
The program brings together three priority issues:
* national environmental policies research;
* promotion of implementation and compliance with multilateral environmental agreements:
* assessment of national environmental case-law and practice.
National environmental policies research aims to assess and identify gaps and problems in
national environmental protection systems and policies in Ukraine and regionally. The implementation of multilateral environmental agreements is an important element for the improvement of environmental practice and policies.
In 2010 “Human Rights and Environment” program had the following focus issues:
• independent analytical reviews in the field of environmental policy and law;
• substantial improvement of the legislation development in the field of environmental
protection and civil society development;
• increasing effectiveness of the implementation of the Convention on Access to Information, Pubic Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental
Matters (Aarhus Convention) and of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention);
• strengthening NGOs capacity to access to justice in environmental matters.
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ПРАВА ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ
ПРО ПРОГРАМУ
Програма об’єднує три пріоритети:
• дослідження у сфері національної екологічної політики;
• сприяння імплементації та дотриманню міжнародних екологічних угод;
• оцінка національної практики, включаючи судову, з питань охорони довкілля.
Дослідження у сфері національної екологічної політики мають за мету виявити та оцінити недоліки і проблеми у системі охорони довкілля, екологічної політики в Україні та регіоні. Імплементація міжнародних угод у сфері охорони довкілля є важливим елементом
покращення природоохоронної практики та політики.
У 2010 році у рамках програми «Права людини і довкілля» пріоритетними були такі питання:
• проведення незалежних аналітичних оглядів у сфері екологічного права та
політики;
• змістовне покращення розвитку законодавства у сфері охорони навколишнього
середовища і розбудови громадянського суспільства;
• підвищення ефективності реалізації Конвенції про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля (Оргуської конвенції), та Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо);
• підвищення можливостей НУО та інших зацікавлених осіб з питань доступу до
правосуддя з екологічних питань.
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PROGRAM`S ACHIEVEMENTS
In 2010 RAC “Society and Environment” worked actively on improvement of the environmental policy transparency, raising effectiveness of the implementation of the Aarhus and Espoo Conventions, including in the framework of the international bodies under those treaties.

ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМИ
У 2010 році РАЦ «Суспільство і довкілля» активно працював над покращенням прозорості екологічної політики, підвищенням ефективності реалізації Конвенції Еспо та Оргуської конвенції, у тому числі, в рамках роботи міжнародних органів.
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Analytics
Experts of RAC “Society and Environment” monitored relevant law-drafting activities by
public authorities. We presented our comments and proposals on draft Strategy for National
Environmental Policy of Ukraine till 2020 to the Ministry of Environment. A great part of them is
reflected in the adopted Strategy.
RAC “Society and Environment” continued monitoring compliance mechanisms` case law
under a number of environmental agreements, including the Aarhus and Espoo Conventions,
the Protocol on Water and Health, Water Convention. In 2010 the revised version of the Case
Law of the Aarhus Convention Compliance Committee (published in 2008) was prepared.
Our experts provided analytical and advisory support to the Government of Belarus in the
sphere of implementation of the Espoo Convention (supported by the UNDP in Belarus). Belarus adopted a new legislation in the sphere of environmental impact assessment partly due
to our earlier studies. The quality and adequacy of these innovations were discussed at the
conference “Compliance with the Provisions of the Espoo Convention for EIA for Objects that
Have Transboundary Impact and Discussion of Legal Recommendations” (December 3, 2010,
Minsk (Belarus)).

Аналітика
Експерти РАЦ «Суспільство і довкілля» проводили постійний моніторинг законопроектної діяльності органів державної влади. Ми надали Міністерству екології свої зауваження та пропозиції до проекту Стратегії національної екологічної політики України до 2020
року, значна частина яких відображена у прийнятій Стратегії.
РАЦ «Суспільство і довкілля» продовжував здійснювати моніторинг практики механізмів
дотримання в рамках низки екологічних угод, в тому числі Оргуської конвенції, Конвенції
Еспо, Протоколу про воду та здоров’я, Водної конвенції. У 2010 році було підготовлено доповнення до Практики Комітету з дотримання Оргуської конвенції (видання 2008 року).
Наші експерти надали аналітично-консультативну підтримку уряду Білорусі у сфері
реалізації Конвенції Еспо (за підтримки ПРООН в Білорусі). У Білорусі було прийнято нове
законодавство у сфері оцінки впливу на довкілля, що частково викликано нашими попередніми дослідженнями. Якість та адекватність нововведень були предметом конференції
«Дотримання положень Конвенції Еспо при проведенні ОВНС для об’єктів, що мають транскордонний вплив, і обговорення правових рекомендацій» (3 грудня 2010 року, м. Мінськ
(Білорусь)).

16

ACTIVITIES REPORT FOR 2010
ЗВІТ ЗА 2010 РІК

RESOURCE & ANALYSIS CENTER “SOCIETY AND ENVIRONMENT”
РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»

In 2010 we began to publish our Environmental Policy and Law Weekly. The Weekly provides review of main events in the sphere of environmental protection, policy and law in
Ukraine, European Union and at the international level. The Weekly is disseminated in Ukraine
and other countries to the members of the parliament, the employees of the Ministry of Environment, experts, NGO representatives and all who care about the environmental protection
issues (through mailing list, our web-page and Facebook).

Наші Інформаційно-аналітичні огляди «Екологічна політика та право», підготовку та
оприлюднення яких РАЦ «Суспільство і довкілля» розпочав у 2010 році, містять огляд головних подій у сфері охорони довкілля, екологічної політики та права в Україні, Європейському Союзі та на міжнародному рівні. Наші огляди в Україні та інших країнах світу регулярно
отримують (через розсилку, нашу веб-сторінку та соціальну мережу Facebook) депутати,
працівники Міністерства екології, експерти, представники НУО та усі, кому небайдужі питання охорони довкілля.

Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля»
тел/факс: (032) 242 22 84
office@rac.org.ua
www.rac.org.ua
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Government Improves Conditions for Public Participation in the State Policy Development and
Implementation
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On November 3, 2010, the Cabinet of Ministers adopted the Decree “On Ensuring Public Participation in
Development and Implementation of State Policies”. Decree set the procedure for conducting public consultations on
7YWj]P]2P[`YMXYkAKOSGU[KkXSRZS]KXfPUYVYNjcXYkZYVj]SUSZ[S[YOYUY[S\]^MKXXh]KVjUMjOKbjkXK\VjOUjM
the development and implementation of the state policies and the typical charter of a public council at the central and
IY[XYLSVf\fUYkUK]K\][Y_SXK\MYiW^RK\jOKXXj MP[P\Xh
[[YRNVhX^MjX_Y[WKbjgeYOY[YRNVhO^
local executive bodies. In particular, these documents specify the procedure for public consultations carried out by
Z[YPU]^6KUYX^Z[YC][K]PNjgXKbjYXKVfXYkPUYVYNjcXYkZYVj]SUSGU[KkXSXKZP[jYOOY
[YU^[Pi\][o
g
executive bodies. Source: www.kmu.gov.ua
  
See Comments & Analysis by experts from RAC “Society and Environment”
7YWj]P]MjORXKcSMeYC][K]PNjhXKbjYXKVfXYkPUYVYNjcXYkZYVj]SUSGU[KkXSiXKORMScKTXYMKQVSMSW
OYU^WPX]YWhUOVhRLP[PQPXXhOYMUjVVh]KRLKVKX\YMKXYNYMSUY[S\]KXXhZ[S[YOXS`[P\^[\jM]KUjOVh
Draft Law on Hunting in National Parks Revoked
XKbjYXKVfXYkLPRZPUSOP[QKMS G]YTQPcK\MjO\^]XjMS\XYMUS4YVYMXYNYXK^UYMYPU\ZP[]XYNY^Z[KMVjXXh
/ZK[K]^2P[`YMXYkAKOSGU[KkXSK]KUYQdP\]SRKV^cPXS`OY[YRNVhO^bfYNYOYU^WPX]^UYWj]P]jM
The draft law (No.7288) amending the Law of Ukraine “On Nature Reserve Fund” aimed at allowing hunting in
certain reserve areas. The draft law was revoked by Makeenko V., one of its co-authors. At the same time, Verkhovna
7[jW]YNYOYbfYNYcK\^]YcK]f\hOS\U^\jkRN[YWKO\fUSWSY[NKXjRKbjhWSRZ[SMYO^\^]jXKZYMXPXXh]K
Rada refused to strengthen the animal protection from poaching by dismissing draft law by Golub V. Draft law
_Y[WSZYOKXXhjRK]MP[OQPXXhbfYNYOYU^WPX]^2S\VYMVgi]f\hMPVSUKUjVfUj\]fRK^MKQPXfjZ[YZYRSbjT
g
proposed to prohibit production and use of certain hunting and fishing means. Source: www.rada.gov.ua,
2bjVYW^OYU^WPX]Y][SWKMOY\S]fdS[YUST[PRYXKX\^\^\ZjVf\]MjOYTYNY[YRNVhO^Z[SU^]K^MKNK
www.ecoclubua.com, www.pryroda.in.ua
py
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Outcomes the of 15th Meeting of the Committee on Parliamentary Cooperation between Ukraine and

European
Union (November 4-5, 2010)
7YWj]P]Z[STXhM[jdPXXhZ[YZ[YMPOPXXhQYM]Xh
[YU^ UYWj]P]\fUS`\V^`KXf
RWP]YgdS[YUYNY
YLNYMY[PXXh]K^RNYOQPXXhZYRSbjTXK^UYMS`^\]KXYMN[YWKO\fUY\]jY[NKXjMWj\bPMYNY\KWYM[hO^MKXXh]K
The Final Statement and Recommendations welcome the repeated confirmations of the Ukrainian authorities that the
Y[NKXjMMSUYXKMcYkMVKOS
European integration remains among the strategic priorities of Ukraine both in foreign and in domestic policy. It is
5QP[PVY %%" ! !!#!'&
proposed, among other issues, to reform the regional and local authorities to ensure their ability to administrate
actively
the spheres of health, environmental protection and education. It is also stressed that as demonstrated in the
 !# &! !) 
 #)&!))'%
situation with a leakage of toxic substances in Hungary on October 4, 2010, the Danube cooperation cannot be
segmented; it should be based on the principles of the common responsibility and strategic participation of all
g
concerned states. Source: www.rada.gov.ua
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Comprehensive Institution Building Programme under Eastern Partnership

QYM]Xh
[YU^MGU[KkX\fUYW^7K]YVSbfUYW^GXjMP[\S]P]jW9fMjMMjOL^OP]f\hMjOU[S]K
VPUbjhZ[Y_CPXO\KXK]PW^*9fMjMjZ[YN[P\SMXST[YRMS]YUWjQXK[YOXYNYZ[KMK+
The Decree of the Cabinet of Ministers No 2078-p of November 10, 2010, approved the Action Plan to prepare the
institutional reforms plans to implement the Comprehensive Institution Building Programme under the European
Union`s initiative “Eastern Partnership”. Main Department of Civil Service is determined as a Programme
g
Coordinator. Source: www.kmu.gov.ua
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Public Policy
RAC “Society and Environment” coordinated the work of European ECO Forum legal experts in the Task Force on Access to Justice under the Aarhus Convention. The Task Force is
a formal permanent body that serves as a platform for dialogue on access to justice issues
between the experts of the signatories to the Convention. The basic element of our activities
is to coordinate the work of NGO experts during the Task Force on Access to Justice Meetings
and to provide recommendations to governments during the Task Force meetings. Our expert
became a member of the newly established advisory body to the Task Force chair – Friends
of the Chair.
Experts of RAC “Society and Environment” participated in the meetings of the Working
Groups under the Aarhus and Espoo Conventions. As a member of the latter, our expert coordinates and represents the position of European ECO Forum. The Working Group is a formal
permanent body that ensures negotiation process among the signatories to the Espoo Convention.

Публічна політика
РАЦ «Суспільство і довкілля» координував роботу правових експертів Європейського
ЕКО Форуму у Цільовій групі з доступу до правосуддя в рамках Оргуської конвенції. Цільова група – це офіційний постійно діючий орган, що забезпечує переговорний процес
з питань доступу до правосуддя між експертами держав, які підписали цю Конвенцію.
Головним елементом нашої роботи є координація роботи експертів неурядових організацій під час засідань Цільової групи з доступу до правосуддя, надання рекомендацій
урядам під час роботи Цільової групи. Наш експерт увійшов до складу новоствореного
дорадчого органу при голові Цільової групи.
Експерти РАЦ «Суспільство і довкілля» брали участь у засіданнях робочих груп у рамках Оргуської конвенції та Конвенції Еспо. В рамках останньої наш експерт координує і
представляє позицію коаліції європейських неурядових організацій «Європейський ЕКО
Форум». Робоча група – це офіційний постійно діючий орган, що забезпечує переговорний процес між представниками держав, які підписали Конвенцію Еспо.
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In 2010 the preparation for the Meetings of the Parties (as upreme body of the convention)
to be held in 2011 was one of the key issues under the framework of both Conventions. In particular, an important issue was to prepare decisions on countries’ non-compliance with their
obligations under these Conventions.
RAC “Society and Environment” participated in the Meeting of the Signatories to the Protocol on SEA (November 22-23, 2010, Geneva (Switzerland)), where the basic long-term decisions were prepared for the adoption by the First Meeting of the Parties to the Protocol in
2011. For us the most important were the Work Plan till 2014 and the SEA Protocol compliance
mechanism.
У 2010 році у рамках обох конвенцій одним з ключових питань була підготовка до чергових засідань нарад сторін (найвищий орган Конвенції) у 2011 році. Зокрема, особливо
важливою була підготовка рішень щодо порушення окремими країнами своїх зобов’язань
за цими конвенціями.
РАЦ «Суспільство і довкілля» взяв участь у Нараді підписантів Протоколу про СЕО (2223 листопада 2010 року, м.Женева (Швейцарія)) , на якій були підготовлені основні довгострокові рішення для прийняття Першою Нарадою сторін Протоколу у 2011 р. Особливо
важливими для нас були План роботи до 2014 року та механізм дотримання Протоколу
про СЕО.
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Capacity Building
On March 16-19, 2010, RAC “Society and Environment” in cooperation with the European
ECO Forum held the 3rd training on Aarhus Convention compliance mechanism for the European NGOs. The training aimed to raise the NGOs` capacity to use the Aarhus Convention
compliance mechanism. The training covered the issues concerning the Convention compliance mechanism, in particular, procedural aspects of the Committee`s work, case law of the
Committee, the applicants` experience, development of the communication to the Committee and the implementation of decisions of the Committee and the Meeting of the Parties.

Розвиток потенціалу
16-19 березня 2010 року РАЦ «Суспільство і довкілля», спільно з Європейським ЕКО
Форумом, провів третій тренінг з механізму дотримання Оргуської конвенції для європейських неурядових організацій. Метою тренінгу було підвищення можливостей НУО використовувати механізм дотримання Оргуської конвенції. На тренінгу були розглянуті питання, пов’язані з механізмом дотримання Конвенції, зокрема, процесуальні аспекти роботи
Комітету, практика Комітету, досвід заявників, розробка повідомлення в Комітет, а також
реалізація рішень Комітету та Наради сторін.
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As the European ECO Forum Legal Focal Point, our experts followed-up the implementation of decisions concerning non-compliance with the Aarhus Convention by Kazakhstan,
Turkmenistan and Ukraine (adopted in 2008). In particular, we submitted proposals concerning
the development of appropriate strategies for the implementation of the Aarhus Convention
in Ukraine and Kazakhstan. In addition, our experts consulted environmental NGOs from Moldova, Armenia, Spain, Belarus and Ukraine on the possibility to approach to the Compliance
Committee. Our representatives participated in the case hearings of the Aarhus Convention
Compliance Committee (as observers and communicants` representatives).

На базі Контактного юридичного центру Європейського ЕКО Форуму нашими експертами проводилась робота з супроводу виконання рішень щодо недотримання Оргуської
конвенції Казахстаном, Туркменістаном ,Україною та Литвою (прийнятих у 2008 році). Зокрема, були надані пропозиції щодо розробки відповідних стратегій імплементації Оргуської конвенції в Казахстані та Україні. Окрім того, наші експерти консультували екологічні НУО в Молдові, Вірменії, Іспанії, Білорусі та Україні щодо можливості звернення до
Комітету з дотримання та Комітету з виконання Конвенції Еспо. Наші представники брали
участь у слуханнях справ Комітетом з дотримання Оргуської конвенції (як спостерігачі та
як представники комунікантів).
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In late 2010 the Guide “The Espoo Convention: Transboundary Environmental Impact Assessment. Practical Guide for Citizens and NGOs” was published. This Guide provides citizens
and NGOs with clear and simple advice on how better exercise their rights to know and participate in environment-related decisions. The guide has been prepared by RAC “Society and
Environment” in cooperation with the European ECO Forum and the European Environmental
Bureau. Non-governmental organizations, think tanks, academic institutions and other stakeholders could get a free copy of the Guide.
Our experts conducted several sessions during the seminars for judges of the Republic of
Moldova “Aarhus Convention on Access to Information and Public Participation in DecisionMaking and Access to Justice in Environmental Matters — Application to Court of the Republic
of Moldova” (October 22, 2010, Chisinau (Moldova) and November 2, 2010, Balti (Moldova).

Наприкінці 2010 року вийшов з друку Посібник «Конвенція Еспо: Транскордонна оцінка
впливу на навколишнє середовище. Практичний посібник для громадян та їх об’єднань»
англійською мовою. Цей посібник чітко і просто пояснює громадянам та НУО, як відстоювати свої права на інформацію і на участь громадськості в прийнятті рішень з екологічних
питань.Посібник розроблений РАЦ «Суспільство і довкілля» у співпраці із Європейським
ЕКО Форумом та Європейським екологічним бюро. Громадські організації, аналітичні
центри, наукові інституції та інші зацікавлені особи мали можливість безкоштовно отримати друкований примірник посібника.
Наші експерти провели низку сесій під час семінарів для суддів Республіки Молдова
«Оргуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля – застосування до суду
Республіки Молдова» (22 жовтня 2010 року, м. Кишинів (Молдова); 2 листопада 2010 року,
м. Бєльци (Молдова)).
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Innovative Projects
Compliance with the environmental laws is one of the main goals of state’s environmental activities; it is provided by various mechanisms. The environmental rating is an innovative
mechanism that complements the traditional approaches to influence polluters’ environmental impacts and allows adjusting the incentives system without raising costs of supervisory and
law enforcement activities.
Since 2007 an innovative mechanism of polluters’ environmental performance rating developed by RAC “Society and Environment” in cooperation with the Lviv Oblast Environmental Protection Agency is implemented in Lviv Oblast.
In 2010 a regular annual rating of polluters’ environmental performance was prepared. It
reflected both positive and negative trends. In comparison with 2009, seven enterprises decreased their ratings while ten enterprises improved. More information at:
http://www.ekology.lviv.ua
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Інноваційні проекти
Дотримання екологічного законодавства є одним із завдань природоохоронної діяльності держави, що забезпечується різними механізмами. Екологічний рейтинг є новаторським інструментом, що доповнює традиційний підхід впливу на підприємствазабруднювачі довкілля та дозволяє скоригувати систему стимулів без підвищення витрат
на контролюючу та правозастосовну діяльність.
З 2007 року на Львівщині впроваджується інноваційний механізм екологічного рейтингування підприємств – забруднювачів довкілля, розроблений РАЦ «Суспільство і довкілля»
спільно з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у
Львівській області.
Вкотре у 2010 році проведено оцінювання екологічної складової діяльності підприємств
– забруднювачів довкілля, яке відобразило як позитивні, так і негативні тенденції. У
порівнянні з 2009 роком, погіршили свій екологічний рейтинг сім підприємств, водночас 10
підприємств покращили його. Детальніше див.:
http://www.ekology.lviv.ua
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INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
In 2010 RAC “Society and Environment” launched the implementation of the institutional
development program aimed at raising the professional, technical and institutional capacity
of the Center. The implementation of the program is supported by the Think Tank Fund of the
Open Society Institute.
Due to this support in 2010 we were able to move into the new office, expand the center`s
workforce, improve our technical capacity, enhance our knowledge and skills.
The Center reviewed the priority areas of its work and the methods of their implementation, developed an Information Strategy and its Implementation Plan for 2011.
Our staff improved their skills by taking part in a number of trainings and seminars on issues
concerning the institutional development of the organization (electronic mini training course
on fundraising from the “My University” study portal; National Training “The “New Medias” Possibilities for the Public Sector Development” (December 17, 2010, Odessa (Ukraine)).
The global changes in the civil society telecommunication capacity influenced the internal capacity building in RAC “Society and Environment”. Therefore, we improved our website (www.rac.org.ua) and began to actively use Facebook and Twitter to share information
about the organization and the results of our activities.
In 2010 the Microsoft Community Software Donations Program donated the office software to the RAC “Society and Environment” that gave us the opportunity to use the latest
technical instruments for the Center`s effective work.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
У 2010 році РАЦ “Суспільство і довкілля” розпочав впровадження програми інституційного розвитку, спрямованої на підвищення професійного, технічного та інституційного
потенціалу центру. Реалізація програми відбувається за підтримки Фонду підтримки аналітичних центрів Інституту відкритого суспільства.
Завдяки такій підтримці у 2010 році нам вдалось переїхати до нового офісу, розширити
штат працівників Центру, покращити технічне оснащення, вдосконалити свої знання та навики.
Центр переглянув пріоритетні напрями своєї роботи та методи їх реалізації, розробив
інформаційну стратегію та план дій на 2011 рік.
Працівники Центру підвищили свою кваліфікацію, взявши участь у низці тренінгів та навчальних семінарів з питань, пов’язаних з інституційним розвитком організації (електронний навчальний міні курс з фандрейзингу від навчального порталу «Мій університет»; Національний тренінг «Можливості «нових медіа» для розвитку громадського сектору» (17
грудня 2010 року, м. Одеса (Україна)).
Світові зміни телекомунікаційних можливостей громадянського суспільства вплинули
на розвиток внутрішнього потенціалу РАЦ «Суспільство і довкілля». Саме тому ми вдосконалили нашу веб-сторінку (www.rac.org.ua ) та почали активно використовувати Facebook
та Twitter для поширення інформації про організацію та результати нашої роботи.
У 2010 році Програма Microsoft Community Software Donations надала РАЦ «Суспільство і довкілля» офісне програмне забезпечення, яке надало нам можливість використовувати найновіші технічні інструменти для ефективної роботи Центру.

26

ACTIVITIES REPORT FOR 2010
ЗВІТ ЗА 2010 РІК

RESOURCE & ANALYSIS CENTER “SOCIETY AND ENVIRONMENT”
РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»

CONTACTS
Resource & Analysis Center
“Society and Environment”
Office and mailing address: Sakharova st. 42, off. 509
79012, Lviv
Ukraine
Tel./Fax:

+ 380 (32) 242 22 84

e-mail:

office@rac.org.ua

web:

www.rac.org.ua

КОНТАКТИ
Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля»
поштова адреса:

вул. ак. Сахарова, 42, офіс 509
79012, м. Львів
Україна

телефон/факс:

+ 380 (32) 242 22 84

електронна пошта:

office@rac.org.ua

веб-сторінка:

www.rac.org.ua
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