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Вітальне слово
Шановні колеги!
Пропонуємо Вашій увазі Річний звіт Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство
і довкілля» за 2016 рік. Щорічне звітування вже стало для нас хорошою
традицією відкритості та підзвітності, а сама підготовка звіту дає можливість
прожити рік ще раз – самим оцінити, що було важливим, що вдалось, а що
потребує уваги у наступному році.
2016 рік був особливим роком для Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство
і довкілля», адже, восени ми відсвяткували десяту річницю створення нашої
організації. Багато зроблено за цей час. Були перемоги й поразки, досягнення
й труднощі. Але найбільшим досягненням організації є її команда. Саме команда,
а не працівники чи експерти. Люди, які в будь-який час працюють поруч заради
змін. Саме заради якісних змін у суспільстві, які забезпечать належну охорону
довкілля, високу екологічну свідомість, ми працюємо усі ці роки.
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2016 рік був насиченим подіями в екологічній політиці та праві. З приходом
нового уряду слова «довкілля», «екологія» все частіше звучать у публічному
просторі. Але це лише початок, реформи лише стартували, тому наша робота
стає більше потрібною та прикладною.
Цього року ми традиційно проводили свою діяльність у рамках трьох
програм – Європейські інтеграційні процеси, Права людини та довкілля,
Соціально-трудові виклики. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС у сфері довкілля та соціальної політики однозначно була серед
пріоритетів. Ми постійно проводили моніторинг виконання екологічної
складової Угоди та вели інформаційно-просвітницьку діяльність щодо
соціального виміру, готували аналітичні документи, проводили заходи.
Наш інформаційно-аналітичний огляд «Екологічна політика і право» знайшов
нових читачів, зокрема і в англомовному середовищі. Цього року вийшло нове
видання практики Комітету з дотримання Оргуської конвенції. Ця публікація
допомагає багатьом юристам-практикам відстоювати передбачені конвенцією
екологічні права.
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Така велика кількість процесів і подій потребує тісної співпраці зацікавлених
осіб. Партнерство завжди є частиною життя нашої організації. Це і окремі
організації, і проєвропейські платформи й європейські мережі. Разом ми
можемо більше, тому потрібно частіше використовувати наявні можливості
співпраці. Ми гордимося залученням нашого центру до навчання майбутнього
покоління, зокрема через магістерську програму з прав людини в Українському
Католицькому Університеті.
У 2016 році завершився наш чотирирічний стратегічний план, тож ми
оцінили його виконання та прийняли новий – на 2017-2020 роки. Ми й надалі
працюватимемо для реформ в екологічній та соціальній сфері, щоби довкілля
нарешті стало пріоритетом і політичного порядку денного, і життя кожного
громадянина.
Дякую усім, хто нас підтримував у 2016 році – партнерам, донорам, нашим
родинам. Залишайтесь з нами, слідкуйте за нашою діяльністю, користуйтесь
нашими аналітичним продуктами, просто будьте поруч!
Наталія Андрусевич
Голова правління
Ресурсно-аналітичний центр
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ХТО МИ?
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» — неприбуткова громадська
аналітична організація, створена у 2006 році для проведення незалежних
досліджень та навчально-інформаційних заходів в Україні та регіоні Східної
Європи, Кавказу та Центральної Азії.
Ми бачимо незалежні дослідження, оцінку та аналіз як ключові методи
впровадження змін через виявлення проблем та їх можливих рішень.
Ми вбачаємо розвиток потенціалу громадських організацій як важливу
передумову розвитку громадянського суспільства завдяки зміцненню їх
можливостей виконувати свою місію. Надання їм релевентної інформації, навиків
та знань є важливим для нас. Через впровадження інноваційних проектів ми
прагнемо сприяти впровадженню найкращого інноваційного досвіду та ідей.
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Робота Центру здійснюється
в рамках трьох програм:
• Європейські інтеграційні процеси у сфері охорони довкілля (Європейська
політика сусідства, Східне партнерство, Угода про асоціацію між Україною та ЄС,
апроксимація законодавства)
• Права людини і довкілля (міжнародні угоди у сфері охорони довкілля та їх
дотримання, екологічна складова Енергетичного Співтовариства, інструменти
екологічної політики, індикатори зеленого зростання, політичні процеси та
довкілля)
• Соціально-трудові виклики (трудові спори, соціальний блок Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС).
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МІСІЯ
Довкілля 3D — актуальна аналітика задля якісних змін у суспільстві.

МІСІЯ

ВІЗІЯ

ВІЗІЯ
Довкілля і людина є в центрі державної політики.

ЦІННОСТІ:
ЦІННОСТІ

Професійність: вміння застосовувати свої знання і навики в команді,
постійно удосконалюючись і розвиваючись, задля досягнення
результату.
Толерантність: чути різні ідеї, тактовно подавати ідеї як всередині,
так і назовні організації.
Креативність: здатність вийти за рамки у своїй роботі.
Ідейність: стійкість у своїх переконаннях і цінностях.

Ресурсно-аналітичний центр

Відкритість: ми прозорі, підзвітні та відповідальні у своїй роботі.
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Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля» в цифрах

Ресурсно-аналітичний центр

3 програми
7 тематичних пріоритетів
5 співробітників
члени 2 платформ, 1 європейської екологічної мережі,
1 офісу зв’язку аналітичних центрів
20 оглядів
13 інтерв’ю з директивою
5 інформаційних карток
16202 веб переглядів
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Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля»
про основні події екологічної
політики і права України
Щодо екологічного виміру зони вільної торгівлі з ЄС:

«

Взаємозв’язок торговельних та екологічних питань є очевидним –
лібералізація торгівлі може мати як позитивний, так і негативний вплив на
довкілля, тому екологічні питання та вплив на сталий розвиток важливо
не лише включати в сам текст торговельних угод, але й контролювати та
оцінювати екологічні ризики під час імплементації.»

Щодо імплементації Угоди про асоціацію:

«

Ресурсно-аналітичний центр
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Процес імплементації – складний процес, що потребує значної уваги
та врахування особливостей національної правової системи, існуючих
інституційних механізмів, виділення достатніх фінансових ресурсів.
Окрім цього, є особливості імплементації актів ЄС в Україні з огляду на те,
що Україна не є членом ЄС та наразі не має статусу кандидата на вступ
до ЄС. Внаслідок цього існують певні межі імплементації, що стосуються
особливостей правової природи актів ЄС, передбаченої директивами
та регламентами інституційної складової (співпраця з іншими державамичленами, створення спеціальних органів), системи звітування
про виконання директив, поширення мети/завдань директиви виключно
на держави-члени.»
10

Щодо участі громадськості:

«

Проте метою громадського обговорення є виявити та врахувати думку
громадян (їх об’єднань) щодо запропонованого владою рішення.
У свою чергу це має покращити як саме рішення, так і його підтримку
населенням. Так працюють коліщатка демократії. Демократія – це не царина
експертів, люди обирають мера, висловлюються на референдумі не тому,
що вони експерти, а тому, що народ – джерело влади.
Громадське обговорення має бути організоване таким чином,
щоб будь-які зауваження громадськості були враховані – незалежно
від їх «якості». Такими, зокрема, є вимоги міжнародних угод
щодо прийняття рішень в екологічній сфері.»

Про проблеми зі сміттям:

«

Неспроможність місцевої влади адекватно вирішувати багаторічні проблеми
та реагувати на надзвичайні події у сфері поводження з побутовими
відходами свідчить про те, що сьогоднішні повноваження вони не в стані
виконати. Тому, питання децентралізації у сфері охорони довкілля потребує,
як мінімум, публічного обговорення, зокрема щодо спроможності місцевої
влади здійснювати додаткові повноваження у цій сфері.»

Ресурсно-аналітичний центр
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Східне партнерство: нові вектори співпраці з питань довкілля:

«

У сфері довкілля можна виділити три основні моменти, на які звернула увагу
Рада:
- Положення щодо енергетики дають чіткий сигнал необхідності
застосування «найвищих міжнародних стандартів щодо ядерної безпеки
та охорони довкілля».
- Важливими додатковими елементами в контексті співпраці з країнами
Східного партнерства Рада розглядає Порядок денний ООН у сфері сталого
розвитку до 2030 року та Паризьку угоду про зміну клімату.
- Визнання важливості та необхідності імплементувати Декларацію з питань
довкілля та зміни клімату, нещодавно прийняту на рівні міністрів довкілля
країн Східного партнерства.»

Нові зобов’язання України у сфері довкілля:

«
Ресурсно-аналітичний центр

Окрім Угоди про асоціацію, яка зобов’язує імплементувати 29 екологічних
директив та регламентів у 8 тематичних сферах, є ще одне важливе джерело
екологічних зобов’язань – Енергетичне Співтовариство. Нещодавно було
прийнято рішення про розширення екологічного блоку зобов’язань в
рамках Енергетичного Співтовариства – додано Директиву про оцінку
впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище (яка вже є
в Угоді про асоціацію) та Директиву 2004/35/ЄС Європейського Парламенту
і Ради від 21 квітня 2004 року про екологічну відповідальність.»

«СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»
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Щодо вето Президента на законопроекти про ОВД та СЕО:

«

Складність доопрацювання полягає у тому, що ряд зауважень Президента
носять системний характер. Так, до обидвох законів Президент має претензії
щодо якості нормотворчої техніки, що призводить до браку визначеності,
ясності та однозначності норм. У свою чергу це, порушує принцип
юридичної визначеності як важливого елементу верховенства права.
З цим важко не погодитись і наші експерти неодноразово звертали
на це увагу.
Необхідність доопрацювання обох законів є очевидною. З політичної
та практичної точки зору питання стояло так – доопрацювати зараз
чи чекати (втратити) кілька років, поки усі недоліки стануть очевидними
на практиці (чи її відсутності). Президент обрав перше.»

Ресурсно-аналітичний центр
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Основні моменти: видання
Практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции
(2004–2014) / Под ред. А. Андрусевич, С. Керн, З. Козак. — Львов. —
2016. — 284 c. (російською)
Практика Комітету з дотримання Оргуської конвенції. Третє видання практики
Комітету з дотримання Оргуської конвенції є розширеною версією другого,
охоплює період з 2004 до 2014 року, включає повний текст рішень Наради Сторін
Оргуської конвенції та резюме справ, що були розглянуті Комітетом у цей період.
A. Andrusevych, S. Kern (eds), Case Law of the Aarhus Convention
Compliance Committee (2004-2014), 3rd Edition (RACSE, Lviv 2016)
This third edition updates the second edition of the Case Law of the Aarhus Convention
Compliance Committee (which covered 2004-2011) with new interpretations
by the Compliance Committee, as well as decisions adopted by the Meeting
of the Parities (MOP) of the Aarhus Convention.

Ресурсно-аналітичний центр
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Межі імплементації acquis communautaire в Україні у сфері охорони
довкілля. Аналітичний документ (2016)
В аналітичному документі експерти РАЦ «Суспільство і довкілля» пропонують
аналіз окремих викликів та труднощів, що виникають у процесі імплементації
екологічного законодавства ЄС та шляхів їх подолання.
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Фактори, що впливатимуть на екологічну політику в Україні
у 2017-2020 рр. Аналітична записка (2016)
Ця аналітична записка дає коротку характеристику окремим факторам
національного та міжнародного характеру, які, на нашу думку, будуть суттєво
впливати на екологічну політику в Україні у найближчі чотири роки.
Імплементація в Україні Директиви ЄС про захист диких птахів.
Аналітичний документ (2016)
Аналітичний документ пропонує результати дослідження можливих шляхів та
труднощів імплементації в Україні Директиви про захист диких птахів 2009/147/
ЄС на основі аналізу досвіду Європейського Союзу (Великобританії, Польщі та
Суду ЄС) і поточної ситуації в Україні. Особливий контекст: зобов’язання в рамках
Енергетичного співтовариства.
Без віз і кордонів: як захистити птахів відповідно до законодавства
ЄС? Аналітична записка (2016) (укр. та англ.мовами)
Ця аналітична записка має на меті започаткувати публічний діалог щодо ключових
питань та перспектив імплементації Директиви 2009/147/ЄС про захист диких
птахів. Зокрема, визначено основні завдання, що стоять перед Україною для
імплементації Директиви про захист диких птахів, а також ключові труднощі та
наслідки для економічного та соціального розвитку, шляхи їх подолання.
Ресурсно-аналітичний центр
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Бліц-інтерв’ю з директивою
Огляд директив ЄС у соціальній сфері у формі бліц-інтерв’ю простою мовою.
Розраховано на широке коло читачів.
Інформаційні картки директив
Коротка інформація про директиви ЄС у соціальній сфері. Містить інформацію
про сферу дії, основні вимоги та програмні документи її імплементації в Україні.
Інформаційно-аналітичні огляди
«Екологічна політика і право» - наш інформаційно-аналітичний огляд основних
подій у сфері екологічної політики та права.
Огляд готується українською та англійською мовами двічі на місяць.
Моніторинг впровадження Україною зобов’язань в рамках
Енергетичного Співтовариства
Місячні та квартальні моніторингові звіти про прогрес в імплементації зобов’язань
у сфері енергетики і довкілля в рамках Енергетичного Співтовариства.

Ресурсно-аналітичний центр
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Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди
про Асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та
довкілля
Місячний огляд прогресу в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
у сфері енергетики та довкілля.
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Коментарі та пропозиції
Пропозиції Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» до проекту
«Плану заходів з імплементації розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами
членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки».
Коментарі та пропозиції Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»
щодо заходів, запланованих на виконання Глави 6 «Навколишнє середовище»
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Лист віце-прем’єр-міністру України з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції щодо екологічного виміру євроінтеграційних пріоритетів України.
Пропозиції до проекту Плану пріоритетних кроків Уряду на 2016 рік з питань
навколишнього середовища і сталого розвитку.
Звернення Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» щодо проекту
Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року.
Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про соціальний діалог».
Ресурсно-аналітичний центр
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Основні моменти: події
Заходи щодо виконання Угоди про асоціацію:
Проводяться спільно з партнерами в рамках проекту «Збільшення
впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному
діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно
до імплементації Угоди про Асоціацію», який реалізується за фінансової
підтримки Європейського Союзу.
7 вересня 2016 року, прес-захід «Угода про Асоціацію: літо (без) реформ»

«

Наталія Андрусевич:
Пропонуємо включити до Стратегії державної екологічної політики,
яка зараз проходить процес оновлення, відповідні цільові показники,
яких прагнемо досягнути до 2030 року (чи в коротшій перспективі).
Для цього для кожного із завдань, після консультацій з фахівцями з питань
лісів, біорізноманіття, земель, води, атмосферного повітря та інших питань,
потрібно прописати цільові показники, наприклад, яку площу екологічної
мережі ми плануємо мати в 2030 році, скільки інвестицій у «зелене»
виробництво планується залучити, яка частка аквакультури в загальному
вилові риби та ін.».

Ресурсно-аналітичний центр
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23 грудня, прес-захід «Єврореформи в енергетиці: з чим починаємо 2017 рік?»

«

Наталія Андрусевич:
Нажаль, щодо директив у сфері охорони довкілля встановлені Угодою
про асоціацію дедлайни не дотримані, і ми знову, як і рік тому, говоримо
більше про процес, аніж про результат імплементації Угоди у сфері
довкілля. Серед найбільших провалів року однозначно можна назвати
сумнозвісні законопроекти про ОВД і СЕО, які після довгих розглядів, були
проголосовані 4 жовтня 2016 року Верховою Радою, проте заветовані
Президентом України. У 2017 році хотілось би бачити публічний діалог
щодо ініціатив, які плануються до впровадження, перезавантаження
процесу щодо впровадження ОВД та СЕО, оновлення заходів на виконання
Угоди та конкретних планів імплементації директив, а також завершення
розпочатих чи анонсованих у 2016 році реформ.»

13 грудня 2016 року, круглий стіл «Європейські реформи в екологічному
законодавстві України: бути чи не бути?»

«
Ресурсно-аналітичний центр

Серед «каменів спотикання» імплементації – наступне доволі «просте»
питання. Чи стануть пташині заповідники (СПТ) членами NATURA 2000?
Іншими словами, чи стануть наші птахи «європейцями» до того, як Україна
стане членом ЄС?»
(Любов Акуленко, Українська правда, 19 січня 2017 року).

«СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»
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Основні моменти: партнерство
Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС
Голова правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»
Андрусевич Наталія є координатором Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт,
довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС. Робоча група брала участь у зустрічах із заступниками
міністрів з європейської інтеграції, з представниками Міністерства екології та
природних ресурсів, озвучувала проблемні та актуальні питання імплементації
Угоди про асоціацію у сфері охорони довкілля і зміни клімату, транспорту та
енергетики, надавала свої пропозиції щодо заходів, запланованих на виконання
Глави 6 «Навколишнє середовище» Угоди про асоціацію.
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства
Старший аналітик Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» Козак
Зоряна виступила із доповіддю під час міжнародного круглого столу «Соціальний
діалог і сталий розвиток: порядок денний для громадянського суспільства»,
зосередивши увагу на необхідності залучення до соціального діалогу в Україні
широкого кола громадськості.

Ресурсно-аналітичний центр

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» брав участь у щорічній
асамблеї УНП ФГС СхП, присвячений головним чином стратегічному планування
діяльності Платформи.

«СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»
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Офіс зв’язку аналітичних центрів у Брюсселі
Близько 80 учасників з України та 11 країн членів ЄС взяли участь у першій
Українській Лабораторії у Брюсселі, яку організував Офіс зв’язку українських
аналітичних центрів у Брюсселі 29 лютого 2016 р. Українська Лабораторія
у Брюсселі створена, щоб сприяти інтеграції українських аналітичних центрів
до європейської аналітичної спільноти та допомогти їм знайти підтримку
для нових спільних дослідницьких проектів задля реформ в Україні. Нові
потенційні проекти, які можуть бути реалізовані європейськими та українськими
аналітичними центрами, були обговорені в межах 5-ти тематичних робочих
груп: Енергетика і навколишнє середовище, Належне врядування та верховенство
права, Реалізація ПВЗВТ, Комунікація, ЗМІ та доступ до інформації, Міжнародні
відносини, безпека та міграційна політика.
Європейське екологічне бюро
Мережа членів Європейського екологічного бюро (найбільшої екологічної
асоціації в ЄС) дозволяє нам постійно тримати руку на пульсі подій всередині ЄС,
йти в ногу з політичними дискусіями щодо охорони довкілля, які відбуваються
на європейському рівні. Врешті-решт, ЄЕБ – наш важливий партнер у захисті
екологічних прав громадян в Європі, Кавказі та Центральній Азії.

Ресурсно-аналітичний центр
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Європейський ЕКО Форум
та Європейська економічна комісія ООН
Ми виконуємо роль контактного центру з правових питань
Європейського ЕКО Форуму. Разом з нашими колегами з
Ойкобюро (Австрія) та ЕрсДжастіс (Швейцарія) ми допомагаємо
представникам громадськості у захисті їх екологічних прав,
шляхом звернення до відповідних міжнародних органів в рамках
Оргуської конвенції, Конвенції Еспо та Протоколу про стратегічну
екологічну оцінку. Секретаріати цих угод працюють в рамках ЄЕК
ООН в м. Женева (Швейцарія).
Окрім того, ми беремо активну участь у роботі спеціально
створених органів в рамках цих угод. Так, у 2016 році ми активно
співпрацювали з урядами інших країн в процесі розробки
Керівних принципів щодо кращих практик застосування Конвенції
Еспо у ядерній сфері.
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Основні моменти: фінанси
Надходження та видатки Ресурсно-аналітичного центру
«Суспільство і довкілля» у 2016 році

п рогра м ні адміністративні
979 023 грн 120 229 грн

Н А Д ХОД ЖЕ Н Н Я
729 914 грн

ВИД АТКИ
1 099 252 грн
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