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РЕЗЮМЕ
Більшість реформ, що здійснюються в екологічній сфері, мають чітко виражену регіональну складову – вони покладають
нові функції на місцеві органи влади та створюють нові можливості для регіонів. Механізми залучення регіонів до
виконання Угоди про асоціацію є недосконалими, тому місцева влада, громади та громадськість залишаються осторонь
від важливих для них процесів, в яких вони повинні бути повноцінними гравцями, а не лише виконавцями, коли процес
імплементації дійде до стадії практичного виконання прийнятих стратегій, законів, постанов, підзаконних актів.
Угода про асоціацію між Україною та ЄС дала поштовх для системної роботи над реформами у сфері довкілля в Україні і
в найближчі роки слугуватиме дороговказом змін. Після складного і довгого процесу ратифікації європейською стороною
Угоди про асоціацію з 1 вересня 2017 року розпочалася реалізація її вимог у повному обсязі.
Екологічна складова Угоди відображена, головним чином, у спеціальній главі, присвяченій довкіллю, та в інших дотичних
сферах (енергетика, торгівля, сільське господарство, туризм). На даний момент більшість заходів на виконання
Угоди про асоціацію зосереджена на процесі апроксимації законодавства України до норм та стандартів ЄС. Прогрес
в процесі апроксимації є різним для кожного тематичного сектору. Найбільше роботи зроблено у сфері водних ресурсів,
горизонтального екологічного законодавства, відходів, промислових викидів. Деякі сфери знаходяться на початковій
стадії імплементації, хоча потребують негайних дій, наприклад, сектор атмосферного повітря.
Досягнення цілей у сфері довкілля, визначених Угодою, неможливе без залучення місцевих органів влади, тісно пов’язане
з державною регіональною політикою, впровадженням адміністративної реформи та принципів децентралізації
державного управління, у тому числі і в екологічній сфері. Це – вихідна теза, яку повністю підтверджують результати
проведеного нами дослідження:
•

Угода про асоціацію закладає основи залучення ключових суб’єктів, якими є місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, до процесу її імплементації, а конкретний механізм і порядок визначається на
загальнодержавному та деталізується на регіональному рівні. Натомість, ми виявили, що регіональна складова у проведенні
реформ в екологічній сфері, врахування інтересів регіонів у процесі імплементації екологічного блоку Угоди не є серед
пріоритетів на загальнодержавному рівні.
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•

Урядові плани заходів на виконання Угоди не розглядають місцеві державні адміністрації, зокрема й обласні, самодостатніми
партнерами в імплементації Угоди. Кількість заходів в екологічній сфері, виконання яких покладено на місцеві державні адміністрації, є мізерною. Значна частина екологічних реформ (ОВД, СЕО, охорона біорізноманіття та об’єктів довкілля, забезпечення
якості атмосферного повітря, вод, ґрунтів, управління відходами та промисловими викидами тощо) проектується без залучення
місцевих державних адміністрацій як виконавців заходів, хоча фактичне їх впровадження покладатиметься на ці органи.

•

На загальнонаціональному рівні не визначені механізми чи форми, за допомогою яких держадміністрації виконуватимуть
зобов’язання щодо впровадження заходів з імплементації Угоди про асоціацію. Вирішення цього питання віднесено на розсуд
держадміністрацій, зокрема і щодо ухвалення регіональних планів заходів з імплементації Угоди.

•

Більшість обласних державних адміністрацій на виконання Плану заходів КМУ ухвалила регіональні плани заходів, проте ці
документи потребують якісного переосмислення, оскільки вони дублюють зміст Плану заходів КМУ і відрізняються від нього
лише суб’єктами, відповідальними за виконання тих чи інших заходів. Плани імплементації конкретних директив і регламентів
в екологічній сфері жодним чином не враховані у регіональних планах. Є проблемним і звітування місцевих органів щодо
виконання положень Угоди: звіти в екологічній частині мають формальний характер, не відображають власного внеску
в імплементацію Угоди про асоціацію, не враховують часові проміжки звітування.

•

Дані проведеного опитування обласних департаментів екології та громадськості підтверджують, що існує потреба
ефективнішого залучення місцевих органів влади та громадськості до імплементації Угоди про асоціацію у сфері довкілля.

•

Більшість реформ, які зараз проводяться у сфері довкілля, містить цілі і завдання, які безпосередньо стосуються регіонів.
Водночас, деякі реформи пропонують механізми втілення на місцях, а деякі наразі носять виключно централізований
характер. Так, у сфері якості атмосферного повітря (частково), якості води та управління водними ресурсами, охорони клімату
та промислового забруднення реформи не містять чітких механізмів реалізації на місцях (в регіонах). У сферах управління
довкіллям, водопостачання та управління відходами запропоновані механізми передбачають конкретні механізми на
регіональному та місцевому рівні. Водночас, навіть запропоновані механізми у деяких сферах наразі недостатньо чітко або
недостатньо відображають роль місцевих громад (наприклад, зміна клімату, промислове забруднення).

•

Як правило, суб’єктами, на які покладаються нові функції на місцях, є місцеві органи виконавчої влади, зокрема обласні
державні адміністрації, і лише в окремих випадках – органи місцевого самоврядування. В основному змістовні функції та
повноваження покладаються на органи місцевого самоврядування лише у сфері планування (це стосується стратегічної
екологічної оцінки, питного водопостачання, зміни клімату, частково відходів). Єдина сфера, де органи місцевого
самоврядування наразі мають деталізовані предметні функції та повноваження – це поводження з побутовими та іншими
подібними відходами, а також у сфері питного водопостачання.
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•

Багато євроінтеграційних реформ у сфері охорони довкілля дають додаткові переваги на місцевому рівні. Більшість переваг
пов’язана із покращенням стану довкілля та якості життя населення в результаті здійснення реформ: попередження та
зменшення забруднення, інтегрування екологічних питань у процес планування тощо. Водночас, в усіх випадках місцеві органи
влади очікують значні виклики, пов’язані з їх спроможністю виконувати нові функції: в усіх сферах очікується значний брак
адміністративних та фінансових ресурсів, брак кваліфікованих кадрів на місцях (не лише в органах влади).

•

Останні тенденції в Україні щодо реформування усіх сфер суспільного життя демонструють чітку євроінтеграційну
спрямованість, зокрема на виконання Угоди про асоціацію, тому регіональна політика теж повинна застосовувати європейські
стандарти та працювати на виконання євроінтеграційних зобов’язань України. Проте, Державна стратегія регіонального
розвитку не передбачає конкретних цілей чи завдань щодо реалізації Угоди про асоціацію, хоча деякі цілі стратегії можна
розглядати як такі, що сприятимуть реалізації євроінтеграційних зобов’язань. Усі області України мають розроблені та
затверджені стратегії розвитку на період до 2020 року. Майже усі стратегії частково включають окремі євроінтеграційні
питання та практично усі – екологічні. Тим не менше, жодна стратегія не містить цілі щодо євроінтеграції чи виконання Угоди
про асоціацію.

•

Особливістю проведення децентралізації влади в Україні є те, що одночасно триває процес реформи місцевого
самоврядування, адміністративно-територіального устрою та державної регіональної політики, а також проводяться галузеві
реформи, які, як правило, передбачають передачу повноважень або на нижчі рівні управління, або органам місцевого
самоврядування базового рівня.

•

У зв’язку з очікуваним розширенням повноважень об’єднаних громад щодо управління земельними ресурсами в межах
території (поза межами населених пунктів), особливо актуальними стає наявність на базовому рівні повноважень щодо
нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля. При цьому важливим елементом такого контролю мав би стати громадський
екологічний контроль.

Між трьома надважливими процесами в Україні- імплементацією Угоди про асоціацію, регіональною політикою
та децентралізацією – відсутні будь-які ознаки синергії (принаймні у сфері охорони довкілля). Ці процеси повинні
взаємодоповнювати одне одного, що сприятиме ефективному досягненню цілей кожного з них та цілей кожної окремої
екологічної реформи. Це – головний висновок, що випливає з результатів нашого дослідження.
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ВДЕ – відновлювальні джерела енергії
ВРУ – Верховна Рада України
ГМО – генетично модифіковані організми
ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція
ДБН – державні будівельні норми
Державіаслужба – Державна авіаційна служба України
Держагеонадра – Державна служба геології і надр України
Держаприкордонслужба – Державна прикордонна служба України
Держводагентство – Державне агентство водних ресурсів України
Держкіно – Державне агентство з питань кіно
Держкомтелерадіо – Державний комітет телебачення і радіомовлення
України
Держлісагентство – Державне агентство лісових ресурсів України
Держрибагентство – Державне агентство рибного господарства України
ДМС – Державна міграційна служба України
ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку
ЄС – Європейський Союз
ЗВТ – зона вільної торгівлі
ЗМІ – засоби масової інформації
КМУ – Кабінет Міністрів України
ЛОС – леткі органічні сполуки
МВС – Міністерство внутрішніх справ України
МДА – міська державна адміністрація
МЗС – Міністерство закордонних справ України
Мін’юст – Міністерство юстиції України
Мінагрополітики – Міністерство аграрної політики та продовольства
України
Мінекономрозвитку – Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
Міненерговугілля – Міністерство енергетики та вугільних ресурсів
України

МІнкультури – Міністерство культури України
Мінмолодьспорт – Міністерство молоді та спорту України
Мінприроди – Міністерство екології та природних ресурсів України
Мінрегіон – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Мінсоцполітики – Міністерство соціальної політики України
Мінфін – Міністерство фінансів України
МІП – Міністерство інформаційної політики України
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України
МОН – Міністерство освіти і науки України
Нацдержслужба – Національне агентство України з питань державної
служби
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
НПСВ – Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок
НУО – неурядова організація
ОВД – оцінка впливу на довкілля
ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище
ОДА – обласна державна адміністрація
ОМС – орган місцевого самоврядування
ОТГ – об’єднана територіальна громада
ПЗФ – природно-заповідний фонд
ПІ – план імплементації
РДА – районна державна адміністрація
СБУ – Служба безпеки України
СЕО – стратегічна екологічна оцінка
СхП – Східне Партнерство
ТПВ – тверді побутові відходи
УА – Угода про асоціацію
Укрдержархів – Державна архівна служба
Укрдержреєстр – Департамент державної реєстрації та нотаріату
ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
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Вступ

	Вступ
Реформи у сфері довкілля в Україні сьогодні відбуваються, головним чином, в світлі виконання євроінтеграційних зобов’язань,
зокрема, положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Власне Угода визначає основні напрямки для змін в тій чи іншій
сфері: починаючи від інтеграції екологічної політики в усі галузі суспільного життя – закінчуючи генетично модифікованими
організмами.
На даний момент основний акцент в імплементації екологічної складової Угоди робиться на процесі апроксимації –
наближення екологічного законодавства та політики України до норм та стандартів ЄС у сфері охорони довкілля. Проводиться
планування основних заходів, вироблення політик, розробка та прийняття стратегій, нормативно-правових актів.
Процес імплементації Угоди наразі зосереджений на центральному рівні – профільні міністерства, уряд, парламент. Проте
більшість реформ, що здійснюються в екологічній сфері, мають чітко виражену регіональну складову – вони покладають нові
функції на місцеві органи влади та створюють нові можливості для регіонів. Механізми залучення регіонів до виконання Угоди
про асоціацію є недосконалими, тому місцева влади, громади та громадськість залишаються осторонь від важливих для них
процесів, в яких вони повинні бути повноцінними гравцями, а не лише виконавцями, коли процес імплементації дійде до
стадії практичного виконання прийнятих стратегій, законів, постанов, підзаконних актів.
Мета цього дослідження – виявити, які можливості мають регіональні органи влади брати участь в процесі імплементації,
як вони планують та виконують покладені на них зобов’язання в контексті виконання Угоди про асоціацію, як регіональна
складова відображена в загальнодержавних документах, як євроінтеграційні зобов’язання інтегровані в регіональну та
місцеву політику, як прийняті чи розроблені нормативно-правові акти вплинуть на місцевий рівень, яке місце екологічної
складової в процесі децентралізації. Результати дослідження будуть презентовані на регіональному рівні під час 10 круглих
столів, основним завданням яких буде не лише інформування про стан речей в імплементації Угоди на місцях, а й пошук
шляхів та механізмів ефективного залучення регіонів до виконання Угоди, врахування регіональних особливостей та думки
регіональних органів влади та громадськості.
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Дослідження складається з двох основних частин:
(1) У першій частині розглядається роль регіональних органів влади у процесі імплементації екологічних зобов’язань в рамках
Угоди про асоціацію. Ця частина містить огляд процесу імплементації Угоди про асоціацію в екологічній сфері, місце регіонів
в процесі реалізації Угоди про асоціацію, вплив євроінтеграційних реформ на регіони (через аналіз впливу конкретних
нормативно-правових актів, їх проектів чи прогнозованих реформ).
(2) У другій частині ми пропонуємо аналіз євроінтеграційного контексту регіональної політики та децентралізації. У цій частині
аналізується місце питань євроінтеграції та Угоди про асоціацію в регіональні політиці, а також роль децентралізації в процесі
імплементації Угоди про асоціацію в екологічній сфері.
Дослідження містить низку додатків, що надають додаткову інформацію з тих чи інших питань, висвітлених в дослідженні.
Також документ містить два спеціальних дослідження “Погляд регіонів на можливість використання Угоди для вирішення
місцевих екологічних проблем” на прикладі Харківської та Тернопільської областей. Ці спеціальні дослідження підготовлені
нашими партнерами – ГО “Зелений світ” та Екологічним клубом “Край” (див. Додаток І).
Методологія дослідження базувалась на вивченні відповідних документів (Угоди про асоціацію, планів заходів на виконання
Угоди, планів імплементації директив та регламентів, нормативно-правових актів та їх проектів, прийнятих на виконання
Угоди, регіональних стратегій розвитку та ін.), аналізі інформації, отриманої як відповідь на інформаційні запити, аналізі
відповідей, отриманих в результаті проведення трьох опитувань (обласних департаментів екології, місцевих громадських
організацій, що займаються питаннями євроінтеграції та охорони довкілля, об’єднаних територіальних громад).
Дослідження проводилось протягом липня-жовтня 2017 року. Документи та джерела інформації використані станом на 15
жовтня 2017 року.
Дослідження підготовлено авторським колективом – Андрусевич Наталія, Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і
довкілля”, Андрусевич Андрій, Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”, Баранецький Тарас, ГО “Європейський
діалог”, Булгакова Мар’яна, Експертно-дорадчий центр “Правова аналітика”, Козак Зоряна, Ресурсно-аналітичний центр
“Суспільство і довкілля”, Хомякова Ольга, Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”.
Опитування обласних департаментів екології було проведено за сприяння та підтримки Міністерства екології та природних
ресурсів України.
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Частина І.
Імплементація екологічних зобов’язань
в рамках Угоди про асоціацію:
роль регіональних органів влади у процесі
1.1	Огляд процесу імплементації Угоди про асоціацію у сфері довкілля
Що таке Угода про асоціацію?
Угода про асоціацію між Україною та ЄС – широкомасштабний договір, що визначає основи та напрямки
співпраці між Україною та ЄС і його державами-членами, а також накладає на Україну певні зобов’язання щодо
реформування практично усіх сферах суспільного життя.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбувалось в два етапи (21 березня 2014 року – політична частина
Угоди, а 27 червня 2014 – економічна частина). Угода в повному обсязі набрала чинності 1 вересня 2017 року. З нею
розпочинається новий етап відносин між Україною та ЄС, що передбачає політичну асоціацію, економічну інтеграцію,
включаючи зону вільної торгівлі, та широкий спектр галузевого співробітництва.
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Угода1 складається з преамбули, семи розділів, 43 додатків та 3 протоколів, що стосуються політичного діалогу та реформи,
політичної асоціації, співробітництва та конвергенції у сфері зовнішньої та безпекової політики; юстиції, свободи та безпеки;
торгівлі і питань, пов’язаних з торгівлею; економічного та галузевого співробітництва; фінансового співробітництва та
положень щодо боротьби із шахрайством. Низка положень Угоди містить зобов’язання щодо необхідності впровадження в
Україні європейських норм і стандартів.
Власне положення Угоди про асоціацію значною мірою визначатимуть порядок денний реформ в Україні, що
здійснюватимуться в найближчі роки.

Чому важлива Угода про асоціацію в контексті впровадження екологічних реформ в Україні?
Угода про асоціацію дала поштовх для системної та постійної роботи над реформами у сфері довкілля в Україні і
слугуватиме дороговказом змін в найближче десятиріччя.
Беручи до уваги наявність в Україні серйозних екологічних проблем, відсутність цілісної екологічної політики, низький рівень
практичної реалізації екологічного законодавства та політики, неналежний рівень фінансування охорони довкілля та інші
виклики у сфері довкілля, екологічна сфера потребує належного реформування із врахуванням останніх світових тенденцій,
передового досвіду та екологічних стандартів.
Угода про асоціацію містить положення не лише щодо співпраці України та ЄС у сфері довкілля, а й зобов’язання України
здійснити певні кроки для вдосконалення екологічної політики і права найближчим часом. Це, серед іншого, включає
апроксимацію законодавства України до норм та стандартів ЄС у визначених сферах охорони довкілля.

Які екологічні питання відображені в Угоді про асоціацію?
Екологічна складова Угоди відображена, головним чином, у спеціальній главі, присвяченій довкіллю, та в інших
дотичних сферах, як-от енергетика, торгівля, сільське господарство, туризм.

1

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248387631&cat_id=223223535
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Частина І. Імплементація екологічних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію: роль регіональних органів влади у процесі

Основу екологічної складової Угоди про асоціацію складає глава 6 “Навколишнє природне середовище” Розділу V
“Економічне та галузеве співробітництво” (див. Додаток ІІ), яка передбачає:
(1) Рамки співробітництва у сфері довкілля та його мету й напрямки дій у таких сферах: зміна клімату; екологічне управління
та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища
та процесу прийняття рішень; якість атмосферного повітря; якість води та управління водними ресурсами, включаючи
морське середовище; управління відходами та ресурсами; охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та
ландшафтного біорізноманіття; промислове забруднення і промислові загрози; хімічні речовини; ГМО; шумове забруднення;
цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози; міське середовище; екологічні збори.
(2)	Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері охорони довкілля.
(3)	Співробітництво у сфері цивільного захисту.
(4)	Співробітництво з метою розвитку всеосяжної стратегії у сфері довкілля (яка включатиме інституційні реформи, розподіл
повноважень на національному, регіональному та місцевому рівнях, процедури прийняття рішень та їх виконання, процедури
інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики, визначення необхідних людських та фінансових ресурсів);
розвитку галузевих стратегій в галузях покращення якості повітря, якості води та управління водними ресурсами, включаючи
морське середовище, управління відходами та ресурсами, захист природи, промислове забруднення та промислові аварії,
хімічні речовини; розвиток та імплементацію політики з питань зміни клімату.
(5)	Постійний діалог з питань, охоплених главою, що присвячена довкіллю.
У сфері торгівлі екологічні питання розглядаються в контексті сталого розвитку, а особливий наголос робиться на
забезпеченні у законодавстві високого рівня охорони навколишнього середовища, що гарантується через наближення
“законів, підзаконних актів та адміністративної практики до acquis ЄС”, імплементацію міжнародних екологічних угод та сталі
підходи до управління лісовими та рибними ресурсами, перегляд впливу на сталий розвиток.
В енергетиці наголос робиться на екологічно безпечних технологіях, розвитку та підтримці відновлювальної енергетики з
урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього середовища, зменшення негативного впливу у
вугільному секторі, у сільському господарстві – заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, з
урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення застосування методів органічного
виробництва, у туризмі – чітка взаємодія між туризмом та захистом навколишнього середовища.
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Як відбувається процес імплементації Угоди про асоціацію?
Угода про асоціацію – рамковий документ, що потребує деталізації його положень на національному рівні,
із визначенням конкретних заходів, відповідальних органів, людських і фінансових ресурсів. Відповідні
імплементаційні механізми повинні забезпечити вчасне та ефективне застосування Угоди на усіх рівнях реалізації,
включаючи розвиток не лише правової, а й інституційної бази.
Варто зауважити, що повне застосування Угоди про асоціацію розпочалось з 1 вересня 2017 року, після завершення процесу
ратифікації державами-членами та певних процедур на рівні самого ЄС. З 1 листопада 2014 року набуло чинності часткове
застосування деяких частин Угоди. Зокрема, у сфері довкілля не застосовувались статті 361 (співробітництво у визначених
сферах), 362 (1)(с) (подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій), 365 (а) (розвиток всеосяжної стратегії у
сфері довкілля) та 365 (с) (розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату) 2.
Можна виділити декілька основних етапів планування процесу імплементації Угоди:
-

Затвердження Плану з імплементації Угоди про асоціацію на 2014-2017 роки3, яким визначено строки імплементації та
відповідальні органи державної влади. План визначив заходи, необхідні для імплементації положень Угоди. В екологічній
сфері вони, головним чином, обмежувались розробкою нормативно-правових актів. План визначав також відповідальних за
реалізацію того чи іншого заходу, часові рамки та партнерів з боку ЄС.

-

Затвердження детальних планів імплементації кожної конкретної директиви та регламенту. Більшість планів для сфери
довкілля були затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371 «Про схвалення
розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» (20
директив та регламентів).4 Такі плани визначають мету та завдання, містять короткий опис поточного стану імплементації
акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації, визначають головного виконавця та співвиконавця.
Окрім цього, у формі таблиці визначаються заходи з імплементації директиви, а саме нормотворчі заходи (розроблення
нормативно-правового акта), організаційні заходи (заходи, спрямовані на організацію виконання наближеного законодавства,
забезпечення ефективності здійснення відповідних функцій та процедур, ведення відповідних баз даних, придбання та
2
3
4

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b50
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

14

Частина І. Імплементація екологічних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію: роль регіональних органів влади у процесі

встановлення необхідного обладнання тощо), інституційні заходи, координаційні заходи (міжвідомчий моніторинг здійснення
заходу, налагодження ефективної роботи визначених законодавством процедур розподілу компетенції державних органів
тощо), спільні заходи (за згодою та за пропозиціями) із представниками ділових кіл та/або громадськістю.
-

Затвердження Плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію, на
2016 - 2019 роки.5 Окрім конкретних заходів та відповідальних за їх виконання, план визначив індикатори виконання того чи
іншого заходу та джерела фінансування. У частині довкілля план стосувався утворення Підкомітету з питань сталого розвитку і
торгівлі, дорадчої групи зі сталого розвитку, проведення оцінки впливу на сталий розвиток.

-	Оновлення заходів з виконання секторальної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Уряд затвердив план заходів
з імплементації розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2017-2019
роки із внесенням відповідних змін до Розпорядження КМУ від 17 вересня 2014 р. № 847.6 У сфері апроксимації акцент
зроблений на виконанні планів імплементації директив і регламентів. Включено положення щодо оновлення додатків ХХХ та
ХХХІ до розділу V Угоди. У сфері цивільного захисту передбачено плани щодо налагодження співпраці в рамках асоційованого
партнерства в рамках інструменту співробітництва “Механізм цивільного захисту ЄС”.
З метою координації органів виконавчої влади у сфері виконання УА, забезпечення експертно-аналітичного та інформаційного
супроводу цього процесу в 2014 році було створено Урядовий офіс з питань європейської інтеграції (реорганізований в 2016 році в
Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції). Особливої уваги, в контексті процесу імплементації, заслуговує
обов’язок Урядового офісу готувати висновки та рекомендації на основі аналізів проектів нормативно-правових актів на предмет
їх відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у т. ч. міжнародно-правим та праву ЄС. Виконання таких
обов’язків передбачає, що Урядовий офіс повинен бути достатньо компетентним щодо питань охорони довкілля, щоб такі рішення
не були простою формальністю. Водночас необхідно зауважити, що не існує такого механізму оцінки щодо законопроектів, які
подаються депутатами.
Для забезпечення інституційної спроможності міністерств реалізовувати євроінтеграційні зобов’язання в штат кожного відомства
введено посаду заступника міністра з євроінтеграції, а з квітня 2016 року призначено окремого Віце-Прем’єр Міністра з європейської
та євроатлантичної інтеграції.
Допомогу у здійсненні екологічної реформи надають регіональні проекти технічної допомоги за фінансування ЄС та країн-членів: EAP
GREEN, SEIS, CLIMA EAST, EUWI II, Emerald Network, які спрямовуються на 6 країн СхП, діяльність яких координується Мінприроди.

5
6

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fart_id=247749544&cat_id=247749488
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250163756
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Апроксимація законодавства України до законодавства ЄС у сфері довкілля
На даний момент більшість заходів на виконання Угоди про асоціацію зосереджена на процесі апроксимації законодавства
України в екологічній сфері до норм та стандартів ЄС. Угода передбачає “поступове наближення законодавства України до
права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища”, а Додаток ХХХ (див. Додаток ІІІ) надає перелік
із 26 директив та 3 регламентів, у відповідність до яких має бути приведено законодавство України у сфері довкілля, в
рамках 8 тематичних сфер, а саме:
- Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики;
-	Якість атмосферного повітря;
- Управління відходами і ресурсами;
-	Якість води і управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;
-	Охорона природи;
-	Промислове забруднення та техногенні загрози;
- Зміна клімату та захист озонового шару;
-	Генетично модифіковані організми.
Додаток встановлює часові рамки імплементації директив та регламентів (чи окремих їх положень). Окремо увага сфокусована
на тих директивах, чи їх положеннях, які є зобов’язаннями в рамках Енергетичного Співтовариства.7
Для кожної директиви та регламенту розроблений та затверджений окремий план імлпементації, що деталізує необхідні
заходи нормотворчого, інституційного, організаційного, координаційного характеру, встановлює терміни реалізації того чи
іншого заходу, а також відповідальний за виконання орган.

Який прогрес в реалізації екологічної складової Угоди про асоціацію?
7

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
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Імплементація Глави 6 “Навколишнє середовище” Угоди про асоціацію головним чином зосереджена на питаннях адаптації
законодавства України до законодавства ЄС. У цьому контексті процес пройшов стадію планування. Наразі відбувається
розробка та прийняття необхідних нормативно-правових актів. У процесі апроксимації прогрес є різним для кожного
тематичного сектору. Найбільше роботи зроблено у сфері водних ресурсів, горизонтального екологічного законодавства,
відходів, промислових викидів. Деякі сфери знаходяться на початковій стадії імплементації, хоча потребують негайних дій,
наприклад, сектор атмосферного повітря.
Щодо інших положень екологічного блоку Угоди, то варто відмітити роботу над оновленням Стратегії національної
екологічної політики, яка хоча й велась незрозуміло довго, проте була презентована та оприлюднена для обговорення
громадськістю у вересні 2017 року. Із позитивів стратегії, які варто відзначити, - включення 35 цільових індикаторів, багато
з яких будуть не лише показниками досягнення цілей екологічної стратегії, але й практичної реалізації окремих директив і
регламентів.
Щодо інституційних реформ, то слід відзначити початок реформи системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони
довкілля.8 Серед іншого, вона передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції, та створення натомість нової Державної
природоохоронної служби України – єдиного контролюючого органу в сфері довкілля та передачу йому всіх контрольних
функцій, з врахуванням в його компетенції вимог Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря і чистіше повітря для
Європи, а також функцій екологічного моніторингу.
Що стосується розвитку галузевих стратегій, то слід відзначити розробку проекту Національної стратегії поводження з
відходами, морської стратегії, стратегії низьковуглецевого розвитку.

8

https://menr.gov.ua/content/koncepciya-reformuvannya-sistemi-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-ohoroni-navkolishnogo-seredovishcha-v-ukraini.html
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Який прогрес в імплементації Угоди за секторами?
(1) Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики
У сфері управління довкілля та інтеграції екологічної політики в інші галузеві політики імплементації потребують
чотири горизонтальні директиви: про оцінку впливу на довкілля, про стратегічну екологічну оцінку, про участь
громадськості та про доступ до екологічної інформації. Наразі прийнято базовий закон про оцінку впливу на
довкілля, який, тим не менше, потребує прийняття підзаконних актів. Проект Закону України про стратегічну
екологічну оцінку прийнятий Верховною Радою України у першому читанні. З його прийняттям також тісно
пов’язана імплементація директиви про участь громадськості. Базові положення директиви про доступ до
екологічної інформації впроваджені через Закон України про доступ до публічної інформації.
Основна діяльність у цій сфері була зосереджена на впровадженні в Україні європейської моделі ОВД та СЕО, які б відповідали
вимогам директив ЄС, шляхом розробки та прийняття необхідного законодавства. Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу
окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище і Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих
планів та програм на навколишнє середовище пронизують майже всі секторальні політики та повинні забезпечити, щоб окремі
господарські проекти, а також державні програмні документи, які можуть мати значний вплив на довкілля, проходили оцінку
впливу на довкілля чи стратегічну екологічну оцінку.
Питання оцінки впливу на довкілля також є серед зобов’язань України в рамках Договору про Енергетичне Співтовариство, а
встановлені терміни імплементації були давно пропущені, тому у вересні 2016 р. Секретаріат Енергетичного Співтовариства
розпочав провадження проти України за недотримання Директиви з ОВД9.
6 жовтня 2016 року ВРУ прийняла два законопроекти10, які в цілому врахували вимоги директив про ОВД та СЕО, проте вони
були заветовані Президентом. Доопрацьований ВРУ із врахуванням пропозицій Глави держави Закон про ОВД11 прийнято
23 травня 2017 р. Водночас було ухвалено в першому читанні законопроект про СЕО12. Практичне впровадження ОВД наразі
потребує розробки та прийняття низки підзаконних актів.
9 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_ Settlement/2016/13

Проект Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2009а-д) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257 , Проект Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 3259) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56730
11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
12
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6106&skl=9
10
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Імплементація Директив 2003/4/ЄС та 2003/35/ЄС тісно пов’язана з реалізацією положень Оргуської конвенції13 в Україні.
Передбачається, що проект Закону про СЕО забезпечить реалізацію положень директиви про участь громадськості. Питання
доступу до екологічної інформації головним чином забезпечені через Закон України про доступ до публічної інформації, тому у
цій сфері не потрібно системних чи масштабних змін в українському законодавстві. Робоча група при Мінприроди підготувала
проект закону про внесення необхідних змін у законодавство щодо доступу до екологічної інформації, текст якого ще не
оприлюднений.

(2) Якість атмосферного повітря
Діяльність з імплементації директив у сфері якості атмосферного повітря розпочалась, проте знаходиться
на початковому етапі. У цьому контексті можна виділити проект Концепції реформування державної системи
моніторингу довкілля, відповідно до якої пропонується провести оптимізацію наявної системи моніторингу,
перейти від міжвідомчого моніторингу до проведення комплексних оцінок, створити єдину мережу
спостережень, створити умови для технічного переоснащення моніторингу, виконувати міжнародні зобов’язання
з питань надання екологічної інформації. Критичною є ситуація із імплементацією Директиви про зменшення
вмісту сірки в деяких видах палива, терміни щодо реалізації якої критично порушені, через що проти України
відкрита справа за недотримання Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
Найбільше зусиль у цьому секторі було спрямовано на імплементацію Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря
та чистіше повітря для Європи. Були розроблені методичні рекомендації до складання планів щодо якості атмосферного
повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує гранично допустимі концентрації. Проте їх немає в
публічному доступі. В імплементації директив щодо обмеження викидів летких органічних сполук не спостерігається жодного
прогресу, а неточності в офіційному перекладі директив лише ускладнять реалізацію цього напрямку в майбутньому.
Із впровадженням реформ у сфері атмосферного повітря також тісно пов’язують реформування системи державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього середовища. Відповідна концепція була затверджена урядом 31 травня 2017 р. 14.
13
14

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_015
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250029507&cat_id=244274160
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Директива про зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива є зобов’язанням не лише відповідно до Угоди
про асоціацію, а й відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариство. Порушення термінів її імплементації призвело
до відкриття провадження Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Наприкінці 2016 р. Міненерговугілля оприлюднило
проект постанови про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових
та котельних палив15, який міг би стати вирішенням проблемної ситуації, проте так і не був затверджений. Натомість, уряд
прийняв постанову, якою до 31 грудня 2017 р. дозволив виробництво та обіг котельного палива (мазуту) із вмістом сірки більш
ніж 1%16, що однозначно не сприятиме імплементації Директиви.

(3) Управління відходами і ресурсами
У сфері управління відходами і ресурсами Мінприроди вибрало підхід стратегічного комплексного вирішення
проблеми, саме тому була розроблена та обговорена з громадськістю Національна стратегія поводження
з відходами. Власне на її основі далі буде здійснюватися необхідна нормотворча діяльність, зокрема розробка та
прийняття закону України про відходи.
Комплексна робота ведеться в напрямку впровадження директив сектору «Управління відходами і ресурсами». Мінприроди
обрало шлях системного підходу до реформування у цій сфері – спочатку аналіз наявної політики, пріоритизація, концепція,
стратегія, рамковий закон, а потім розробка і прийняття решти необхідних нормативно-правових актів. На початку цього
процесу було підписано Меморандум щодо співпраці у створенні в Україні ефективної системи поводження з відходами17,
до якого окрім Мінприроди долучилися Мінекономрозвитку, Мінрегіон, а також європейські партнери. 21 грудня 2016
року Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак презентував технічну редакцію Національної стратегії
поводження з відходами18.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160191&cat_id=35082
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-2016-%D0%BF
17
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249273783
18
http://old.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5635-opublikovana-tekhnichna-redaktsiia-proektu-natsionalnoi-stratehii-povodzhennia-z-vidkhodamydlia-podalshoho-hromadskoho-obhovorennia-tekst
15
16
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Стратегія визначатиме державну політику щодо розв’язання проблем у сфері управління відходами. Запропонований проект
включає у себе шість стратегій щодо окремих видів відходів, а саме: муніципальні відходи, промислові відходи, будівельні
відходи, небезпечні відходи, відходи сільськогосподарського господарства, специфічні види відходів (електричного і
електронного обладнання, елементи живлення і акумуляторів, медичні відходи, каналізаційні відходи та інші). Вона також
визначає спільні принципи для регулювання сфери поводження з відходами: «ієрархія» відходів, «забруднювач платить»,
«користувач платить», а також принципи доступності, фінансової автономності, включення приватного сектору, сусідства,
самодостатності та сталого розвитку.
Консультації та публічне обговорення технічної редакції Національної стратегії поводження з відходами завершилися 19 в
червні 2017 р. Остаточна редакція документа була представлена 7 червня під час засідання керівного комітету по підготовці
Національної стратегії поводження з відходами в Україні.
Затверджена стратегія має стати основою для подальших реформ — розроблення та прийняття нової редакції Закону України
«Про відходи», деталізованого плану заходів, прийняття Національного переліку відходів20, забезпечення розробки та
впровадження регіональних стратегій.

(4) Якість води і управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
Сфера якості води й управління водними ресурсами відрізняється від інших секторів імплементації досить
швидкими темпами розробки нормативно-правової бази. Важливим стало прийняття Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні
водними ресурсами за басейновим принципом”. Для імплементації Директиви 2008/56/ЄС про встановлення
рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища розроблено анотовану
структуру Морської стратегії України.

19
20

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250042204
https://menr.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html
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Прийнятий закон щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом21
на виконання зобов’язань екологічної складової УА наблизив українське законодавство до основних положень Директиви
2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики. Закон доповнив та доопрацював
термінологію щодо інтегрованого та басейнового управління, включивши 17 термінів із 41 визначення директивою, а
також додавши ще 7 термінів водогосподарського значення, що не стосуються Рамкової водної директиви. Закон затвердив
принципи, структури та інструменти басейнового управління.
На впровадження вимог оновленого законодавства вже затверджено низку нормативно-правових актів щодо:
- розроблення планів управління річковими басейнами22. Передбачається, що виконання таких планів сприятиме стратегічній
екологічній цілі для всіх районів річкових басейнів - досягнення/підтримання «доброго» екологічного стану масивів
поверхневих та підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих
вод;
- виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів23;
- затвердження межі районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок24;
- порядку розроблення водогосподарських балансів25;
- положення про басейнові ради26, які мають стати платформою для узгодження та вирішення конфліктних, проблемних питань
пов’язаних з водним фактором;
- переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод27.
Разом з цим розроблено проекти нормативно-правових актів щодо порядку здійснення державного моніторингу вод;
методики визначення масивів поверхневих та підземних вод; методики віднесення масивів поверхневих вод до класів
екологічного та хімічного станів.
21
22
23
24
25
26
27

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1641-19
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0421-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0232-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0231-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0235-17

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

22

Частина І. Імплементація екологічних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію: роль регіональних органів влади у процесі

У рамках виконання зобов’язань за Директивою 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері
екологічної політики щодо морського середовища Мінприроди розробило та оприлюднило для обговорення з громадськістю
анотовану структуру Морської стратегії України28.

(5)	Охорона природи
Директива про захист диких птахів і Директива про збереження природного середовища існування, дикої флори
та фауни знаходяться на початковій стадії імплементації. Низка прийнятих природоохоронних актів у випадку
їх ефективного застосування може лише позитивно впливати на оселища та птахів, проте не забезпечуватиме
належного виконання зобов’язань за цими директивами. Комплексний законопроект для імплементації цих
директив розроблений Мінприроди, проте його ще немає в публічному доступі.
З часу підписання Угоди про асоціацію було прийнято низку нормативно-правових актів у сфері охорони природи та природнозаповідного фонду, а також включено 271 природоохоронний об’єкт України до складу «Смарагдової мережі» Європи 29. Проте
ці заходи не забезпечують належну імплементацію директив сектору «Охорона природи», а мають лише опосередкований
позитивний вплив на охорону флори, фауни та оселищ.
План імплементації Директиви про захист диких птахів не містить заходів, спрямованих на забезпечення створення та
функціонування спеціальних природоохоронних територій, як цього вимагає стаття 4.2 Директиви, імплементація якої
необхідна і в рамках Енергетичного Співтовариства.
Робоча група при Мінприроди розробила проект концепції та проект Закону України «Про збереження природних оселищ та
видів природної фауни і флори (важливих для Європи)». Наскільки вони відповідатимуть вимогам директив наразі сказати
важко, оскільки текстів немає у публічному доступі.

28
29

https://menr.gov.ua/news/31381.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249515281&cat_id=244277212
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(6) Промислове забруднення та техногенні загрози
Найбільшим досягненням сектору “Промислове забруднення та техногенні загрози” є розробка Національного
плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, проте документ ще не затверджений урядом.
З питань інтегрованого дозволу було прийнято законодавство, що стосується лише дозволу на спеціальне
водокористування.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) охоплює два основні
питання – скорочення викидів від великих спалювальних установок та впровадження інтегрованого дозволу.
Розроблений у 2015 р. Міненерговугілля Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ)30
був обговорений з громадськістю та схвалений Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, проте досі не затверджений
Урядом. В Україні пропонується ввести в дію НПСВ на період з 1 січня 2018 р. до 31 грудня 2033 р. (16 років). Він розроблений
з метою поступового і неухильного скорочення викидів діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та речовин у вигляді
суспендованих твердих частинок, не диференційованих за складом (пилу), від великих спалювальних установок, загальна
номінальна теплова потужність яких становить 50 МВт і більше, дозвіл на викиди для яких видано до 31 грудня 2015 р.
Починаючи з 1 січня 2034 р., всі великі спалювальні установки повинні дотримуватися граничних значень викидів оксидів
азоту відповідно до Директиви 2010/75/EU (Частина 1 Додатку V).
Як досягнення впровадження інтегрованого дозволу позиціонується прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо
спеціального водокористування)»31. Проте зазначеним законом пропонується спростити процедуру видачі дозволів лише на
спеціальне водокористування, а питання впровадження інтегрованого дозволу відповідно до вимог директиви залишається
відкритим.
На виконання положень Директиви 2012/18/ЄС про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, що
вносить зміни та скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС, Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила і вже погодила
зі зацікавленими державними органами проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про об’єкти підвищеної
небезпеки», який, зокрема, має забезпечити удосконалення процедури розробки та оновлення зовнішніх і внутрішніх планів
реагування на надзвичайні ситуації.
30
31

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820
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(7) Зміна клімату та захист озонового шару
На реформу у сфері зміни клімату найближчі роки матиме великий вплив ратифікована Україною у липні
2016 року Паризька угода. Мінприроди розробило дорожню карти імплементації системи моніторингу, звітності
та верифікації викидів парникових газів і національної системи торгівлі викидами, а також презентувало проект
Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Розробленого Мінприроди проекту Закону України
“Про озоноруйнуючі речовини та фторовані парникові гази” ще немає в публічному доступі.
14 липня 2016 року Україна ратифікувала Паризьку угоду32, тому тепер будь-яка діяльність у цій сфері має враховувати
зобов’язання України відповідно до цього міжнародного глобального договору. Першим програмним документом у сфері
вдосконалення державної політики у сфері зміни клімату стало ухвалення Урядом Концепції реалізації державної політики
у сфері зміни клімату на період до 2030 року33, яка створює основи для розробки проектів законів та інших нормативноправових актів, стратегій та планів заходів щодо їх реалізації для різних складових державної політики у сфері зміни клімату.
У вересні 2017 року Мінприроди презентувало проект Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.34 Документ
визначає довгострокове бачення переходу економіки України на низьковуглецевий розвиток, а також передбачає скорочення
викидів і збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно безпечного виробництва із застосуванням
“зелених” технологій у всіх секторах економіки.35 Це стало одним з кроків презентованої Мінприроди дорожньої карти
імплементації системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів і національної системи торгівлі викидами
для виконання Директиви 2003/87/ЄС. 36
Стосовно положень Регламенту про субстанції, що руйнують озоновий шар, і Регламенту про певні фторовані парникові гази
Мінприроди напрацювало проект Закону України “Про озоноруйнуючі речовини та фторовані парникові гази”, проте його текст
ще не доступний. Регулювання питань захисту озонового шару наразі відбувається в рамках Монреальського протоколу про
речовини, що руйнують озоновий шар, стороною якого є Україна.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1469-19
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705
34
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250298280
35
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250298280
36
http://old.menr.gov.ua/timeline/Novini.html/6113-ostap-semerak-v-ukraini-budezaprovadzheno-ievropeisku-systemu-torhivli-kvotamy-na-vykydyparnykovykh-haziv
32
33
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(8) Генетично модифіковані організми
Основним досягнення сектору “Генетично модифіковані організми” стала розробка нової редакції Закону України
“Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетичного
модифікованих організмів”.
Імплементація актів права ЄС в межах сектору «Генетично модифіковані організми» не відповідає встановленому графіку.
Основним досягненням у цій сфері стала розробка нової редакції Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»37. Законопроект, який на разі перебуває на
міжвідомчому погодженні, був оприлюднений для громадського обговорення на сайті Мінприроди.
Запропонований проект закону враховує вимоги щодо вивільнення ГМО в навколишнє середовище, транскордонного
переміщення ГМО, використання ГМО у замкненій системі, передбачені відповідними директивами та регламентом, а також
вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закону України «Про перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності». Законопроект пропонує доповнити визначення окремих термінів чи впровадити
нові – щодо самого поняття ГМО, обігу ГМО. Важливо зазначити, що до основних принципів державної політики у галузі
поводження з ГМО додано “створення загальної системи сповіщення та інформації про транскордонні переміщення ГМО,
сприяння забезпеченню адекватного рівня захисту в області безпечного транспортування, обробки і використання ГМО,
які можуть негативно впливати на збереження і стале використання біорізноманіття, беручи до уваги ризики для здоров’я
людини”.

http://old.menr.gov.ua/public/discussion/5769-proektu-zakonu-ukrainy-pro-derzhavnu-systemu-biobezpeky-pry-stvorenni-vyprobuvanni-transportuvanni-tavykorystanni-henetychno-modyfikovanykh-orhanizmiv
37
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Які основні проблеми імплементації?
Серед викликів для належної імплементації екологічної складової Угоди про асоціацію слід виділити низьку
пріоритетність питань довкілля на порядку денному уряду, порушення кінцевих термінів імплементації,
передбачених Угодою, низку проблемних моментів процесу апроксимації через необхідність особливих правових,
інституційних та технічних підходів до імплементації директив та регламентів у зв’язку з тим, що Україна не є
державою-членом ЄС чи кандидатом на вступ у ЄС.
У процесі реалізації екологічної складової Угоди про асоціацію виникає низка викликів, які перешкоджають належній
імплементації. Багато встановлених Угодою та імплементуючими документами кінцевих термінів імплементації директив та
регламентів порушено.
Однією з причин незначного прогресу в імплементації екологічної складової Угоди залишається низька пріоритетність питань
довкілля в порядку денному Уряду та Парламенту. Особливо важливою є наявність стратегічного бачення щодо реформування
екологічної сфери в цілому та її секторів зокрема. Тому реформи необхідно починати із розробки стратегій, щоб уникнути
фрагементарного реформування та врахування певних особливостей національної правової системи, а також тих реформ, які
проводяться в дотичних сферах. Такий підхід власне застосовується у сфері поводження з відходами.
Процес імплементації Угоди, зокрема у сфері охорони довкілля, постійно зіштовхується із різними інституційними викликами,
які, при їх успішному подоланні, могли б пришвидшити процес імплементації та зробити його більш дієвим та ефективним.
Питання інституційного забезпечення процесу імплементації УА важливе з огляду наявності необхідних повноважень в тих
чи інших відповідальних за імплементацію органів, належного розподілу повноважень між органами влади, їх співпраці та
координації, а також наявність потрібних фінансових, людських та інших ресурсів.
Варто окремо виділити питання імплементації тих директив, які одночасно є й зобов’язаннями в рамках Енергетичного
Співтовариства. Мова йде про директиву щодо зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива та директиву про
захист диких птахів (стаття 4.2), які мали бути імплементовані ще у 2012 р. і 2015 р. відповідно. Тривале нехтування своїми
зобов’язаннями призвело до того, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства має на розгляді дві справи проти України.
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Щодо процесу апроксимації законодавства і в подальшому його застосування, то тут виникає низка проблемних моментів,
пов’язана з тим, що Україна не є членом ЄС і не має статусу кандидата на вступ до ЄС.
Інституційні виклики процесу апроксимації пов’язані з особливостями механізму звітування держав-членів щодо імплементації
директив, контрольної функції Європейської Комісії та Суду Європейського Союзу щодо недотримання державами-членами
законодавства ЄС, співпрацею з державами-членами та необхідністю здійснювати спільні дії, створенням спеціальних органів
для допомоги в імплементації. Зокрема, директиви передбачають механізм звітування держав-членів Європейського Союзу
до Європейської Комісії як щодо конкретних заходів, так і щодо імплементації директиви загалом. Механізму звітування
про виконання Угоди про асоціацію — замало. Окрім цього, низка директив передбачає створення в межах застосування
директиви спеціальних органів, що сприяють та допомагають в імплементації державам-членам ЄС. Україна не має
можливості користуватися результатами роботи таких органів чи бути залученою до їх роботи. Процес імплементації в Україні
позбавлений традиційної контрольної функції з боку Комісії та процедури розгляду Суду Європейського Союзу.
Виклики, пов’язані з правовою природою джерел права ЄС, стосуються особливостей застосування регламентів ЄС,
врахування рішень Суду Європейського Союзу як джерела права ЄС, включення міжнародних зобов’язань держав-членів ЄС
та самого ЄС до відповідних директив та регламентів, формулювання окремих положень в актах ЄС. Зважаючи на правову
природу регламенту як джерела європейського права, його імплементація в Україні вимагає спеціальних (особливих) підхо
дів, відмінних від імплементації директив. Часом положення директив стосуються лише держав-членів ЄС, їх безпосередня
імплементація неможлива, особливо там, де йдеться про визначення цілей, сфери дії директиви чи повноважень/обов’язків
України як держави. Неврахування практики Суду Європейського Союзу може призвести до формування «українського» права
ЄС.
Виклики технічного характеру стосуються питання якості перекладу актів ЄС та необхідності забезпечити імплементацію в
Україні останніх (найновіших) директив/ регламентів ЄС. Законодавство ЄС в усіх сферах є динамічним, а не сталим процесом.
Для України не передбачено механізму імплементації найновіших редакцій актів та залучення України до дискусії щодо
найактуальніших питань в тій чи іншій сфері. За таких умов Україна завжди «наздоганятиме» ЄС та не матиме належного рівня
імплементації законодавства у тій чи іншій сфері. Лише точно перекладені терміни європейського законодавства чи знайдені
адекватні замінники, у випадку, якщо такого терміну в українській мові не існує, забезпечать ефективну реалізацію положень
директив в Україні.
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Найближчі перспективи?
Після складного і довгого процесу ратифікації європейською стороною Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС з 1 вересня 2017 року розпочалася реалізація її вимог у повному обсязі. З осені положення щодо розробки
стратегій, співпраці з ЄС у сфері довкілля, планування подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних
ситуацій, політики у сфері зміни клімату отримали новий шанс бути належним чином імплементованими.
21 червня 2017 р. Уряд оновив План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС щодо виконання вимог
розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» на 2017-2019 рр.38 , який окрім заходів, які забезпечать виконання
відповідних планів імплементації усіх директив екологічного блоку, передбачає також оновлення додатків ХХХ і ХХХІ до
розділу V Угоди про асоціацію.
План заходів передбачає прийняття оновленої Стратегії державної екологічної політики ще у поточному році. Наступним
кроком має стати розробка та реалізація Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на
наступний період.
Протягом 2017-2018 рр. планується прийняття галузевих стратегій щодо якості повітря, якості води та управління водними
ресурсами, включаючи морське середовище; управління відходами і ресурсами, захисту природи, промислового забруднення
та промислових аварій, а також хімічних речовин.
У цьому напрямку, одним із завдань, виконання якого анонсує Мінприроди на найближчий час, є розгляд та ухвалення КМУ
стратегії з управління відходами, яка передбачає запровадження інноваційного для України принципу ієрархії поводження з
відходами39.
Не зважаючи на значний прогрес у впровадженні Водної рамкової директиви, ключовий виклик полягає у неефективності
системи управління сектором водних ресурсів, яка на сьогодні не відповідає ні інтегрованому підходу, ані принципам
належного урядування. Реформування Держводагенства – ще один із ключових пріоритетів, що заплановано здійснити
найближчим часом.
38
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На даний момент продовжується розробка концепції реформування водогосподарської галузі та підготовка системи
моніторингу води. Зокрема, Голова Держводоагенства Ірина Овчаренко, серед найближчих нововведень анонсувала40
запровадження електронного дозволу на спеціальне водокористування. Наступним кроком реформування галузі стане
відновлення ведення державного обліку поверхневих вод. Реєстр актуалізує дані щодо кількісних і якісних характеристик
річок України, адже востаннє така технічна інвентаризація водних ресурсів проводилась в 50-х роках ХХ ст. Розпочато також
розробку геопорталу «Водні ресурси України», який відкриє шлях до оновленої інформації про річки. Мінприроди також
планує презентувати фінальний проект реформування системи управління водними ресурсами41, що має враховувати низку
складових, зокрема впровадити чітку горизонтальну структуру управління водними ресурсами та господарством, з розподілом
функцій управління водою та функції управління інфраструктурою і надання послуг; відповідну вертикальну адміністративну
структуру нового агентства водних ресурсів, що має врешті повністю зосередитись на впровадженні нових європейських
стандартів, а також передбачати механізми сталої економічної моделі, фінансування, залучення приватного сектору та інших
зацікавлених сторін (включаючи можливість створення організацій водокористувачів).
На розгляд Уряду має бути представлено довгоочікуваний законопроект про збереження природних оселищ та видів
природної флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі.
До кінця поточного року планується прийняття Концепції впровадження інтегрованих дозволів відповідно до вимог Директиви
2010/75/ЄС.
Є вагомі підстави очікувати найближчим часом прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо імплементації
Директиви про СЕО (відповідний законопроект визначено як один з першочергових для поточної сесії ВРУ, друге читання) та
Директиви про зменшення вмісту сірки (розроблено проект Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив знімає, який може усунути проблемні питання). Також, у зв’язку із ухваленням
Енергетичної стратегії, Уряд, швидше за все, не зволікатиме із затвердженням Національного плану скорочення викидів від
великих спалювальних установок.
На виконання зобов’язань щодо співробітництва у сфері цивільного захисту ДСНС у 2017 р. планує приєднатися на правах
асоційованого партнерства до інструменту співробітництва «Механізм цивільного захисту ЄС» та в подальшому налагодити
механізм координації у випадках надзвичайних ситуацій.
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1.2	Місце регіонів в процесі реалізації Угоди про асоціацію

Що каже Угода про асоціацію про залучення регіонів?
Угода про асоціацію закладає основи залучення ключових суб’єктів, якими є місцеві органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування, до процесу її імплементації в Україні, а конкретний механізм і порядок
визначається на загальнодержавному та деталізується на регіональному рівні. Проте, регіональна складова
у проведенні реформ в екологічній сфері, врахування інтересів регіонів у процесі імплементації екологічної
складової Угоди про асоціацію не є серед пріоритетів на загальнодержавному рівні.
Угода про асоціацію визначає співробітництво між Україною та ЄС з питань охорони довкілля як таке, що спрямоване на
реалізацію довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки, посилення природоохоронної діяльності, що матиме
позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я,
збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в
інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям.
Механізми та форми співпраці сторони визначають самостійно, проте вони мають відповідати цілям, визначеним Угодою про
асоціацію, зокрема (ст. 365):
— розвиток всеосяжної стратегії в екологічній сфері, яка включатиме заплановані інституційні реформи (з визначеними
термінами) для забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства;
— розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях;
— процедури прийняття рішень та їх виконання;
— процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави;
— визначення необхідних людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду.
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Досягнення цілей у сфері довкілля, визначених Угодою про асоціацію, неможливе без залучення місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оскільки тісно пов’язане з державною регіональною
політикою, впровадженням адміністративної реформи та принципів децентралізації державного управління, у
т. ч. і в екологічній сфері.
Узгоджені дії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
впливають на рівень якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних,
економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів. Тому врахування цих особливостей впливатиме на
ефективність та результативність імплементації Угоди про асоціацію в Україні.

Які повноваження покладає на місцеві органи влади урядовий План заходів з імплементації Угоди?
Два ключових документи, що визначають заходи з впровадження європейських стандартів, зокрема з питань
охорони довкілля:
— План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017
роки, та
— План заходів з імплементації розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, —
не розглядають місцеві державні адміністрації, зокрема й обласні, самодостатніми партнерами в імплементації
Угоди про асоціацію у порівняні з центральними органами виконавчої влади. Кількість заходів в екологічній сфері,
виконання яких покладено на місцеві державні адміністрації, є мізерною.
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17 вересня 2014 р. КМУ ухвалив План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,
на 2014-2017 роки (Розпорядження № 847-р)42, який окреслив першочергові напрями імплементації Угоди про асоціацію
в короткій перспективі, визначив суб’єкти, відповідальні за виконання імплементаційних заходів, їх строки та джерела
фінансування.
Тематика заходів, виконавцями яких визначені місцеві державні адміністрації у Плані заходів КМУ, є широкою
і зумовлена необхідністю впровадження всеохоплюючих питань Угоди про асоціацію, правовим статусом
адміністрацій та доцільністю врахування регіональних інтересів.
Місцеві державні адміністрації були визнані виконавцями у питаннях (див. Додаток ІV):
— захисту національних меншин, біженців, дітей, молоді та інших осіб, що потребують додаткового захисту (пункти 4, 48, 49
Плану заходів КМУ);
— етнокультурного розвитку національних меншин (пункт 62 Плану заходів КМУ);
— підвищення кваліфікації держслужбовців шляхом проведення тренінгів, семінарів, обміну досвідом (пункти 7, 50 Плану
заходів КМУ);
— співпраці та взаємодії, залучення допомоги ЄС (пункти 60, 474 Плану заходів КМУ),
— забезпечення доступу громадськості та ЗМІ до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію (пункт 483
Плану заходів КМУ).
План заходів КМУ визначив екологічні заходи, відповідальними за виконання яких були місцеві державні адміністрації. Це
розроблення та подання на розгляд КМУ проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень:
— Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 25 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод, доповненої Директивою 98/15/ЄС та
Регламентами (ЄС) № 1882/2003 і 1137/2008 (пункт 253 Плану заходів КМУ),
— Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками
затоплення (пункт 254 Плану заходів КМУ).
42
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21 червня 2017 р. уряд України ухвалив зміни до Плану заходів КМУ, якими частину заходів, зокрема, й щодо імплементації
положень цих директив, скасував. Натомість затвердив додаток, яким визначив заходи з імплементації окремого розділу
Угоди про асоціацію. А саме, План заходів з імплементації розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, на 2017-2019 роки (Розпорядження № 503-р)43. Зазначений план суттєво відрізняється від
підходу, на якому формувався План заходів КМУ. Так, заходи встановлені не самі по собі, а для виконання чітко окреслених
завдань. Одним з вагомих позитивів Плану заходів з імплементації Розділу V є зазначення вимірювальних індикаторів
виконання для кожного заходу (див. Додаток V).
План заходів з імплементації Розділу V визначив й заходи в екологічній сфері, узагальнивши їх в Главі 6 «Навколишнє
середовище». Обласні державні адміністрації визнані відповідальними за виконання лише одного заходу — розроблення та
погодження законопроекту про збереження природних оселищ та видів природної флори і фауни, зникаючих та рідкісних в
Європі (пункт 26.9)).
Окремі екологічні заходи є в інших главах Плану заходів з імплементації Розділу V або є взаємопов’язаними з певними
заходами. Наприклад, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська обласні державні адміністрації залучені до
сталого розвитку р. Дунай шляхом:
— забезпечення ефективної реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону,
— забезпечення реалізації Дунайської транснаціональної програми на 2014-2020 рр. (пункти 63.2) та 63.3)).
Значна частина екологічних питань (ОВД, СЕО на територіальному рівні, охорони біорізноманіття та об’єктів
довкілля, забезпечення якості атмосферного повітря, вод, ґрунтів, управління відходами та промисловими
викидами тощо) залишена без залучення місцевих державних адміністрацій як виконавців заходів, хоча фактичне
їх впровадження покладатиметься на ці органи влади.
Місцеві державні адміністрації визначені не єдиними виконавцями щодо впровадження міжнародних стандартів стосовно
збереження природних оселищ та видів природної флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі. Виконання зазначених
заходів покладено і на центральні органи виконавчої влади — Мінприроди, Мінагрополітики, Держлісагентство, а за згоди і на
Національну академію наук. Урядовий план заходів не встановлює градації серед виконавців, але така передбачена у планах
імплементації актів права ЄС. Питання координації та співпраці між цими виконавцями у визначенні та плануванні конкретних
заходів і їх подальшого виконання можуть бути також передбачені у плані імплементації директиви.
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Які повноваження місцевих органів влади визначені планами імплементації директив і
регламентів?
Плани імплементації конкретних директив і регламентів не усувають прогалин у залучені місцевих державних
адміністрацій до впровадження вимог Угоди про асоціацію на регіональному рівні та врахуванні їх інтересів.
Це обумовлено звуженим підходом до визначення предмету заходів, виконавцями яких є держадміністрації,
нечіткістю у визначені суб’єктів, на які покладається виконання заходів з імплементації, та відсутністю комплексу
заходів, виконавцями яких є держадміністрації.
Подальша деталізація заходів з імплементації Угоди про асоціацію, виконавців та строків виконання на загальнодержавному
рівні проведена у планах імплементації конкретних директив і регламентів.
Додаток ХХХ включає 29 директив і регламентів в екологічній сфері. Стосовно кожного з них розроблені та ухвалені плани
імплементації, які, серед іншого, визначаються органи, що відповідальні за реалізацію тих чи інших завдань.
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Проте не усі плани імплементації розглядають місцеві державні адміністрації як виконавців, лише 8 передбачають
виконання ними заходів з імплементації таких директив:
— Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище,
— Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи,
— Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
№ 1882/2003,
— Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень
до Директиви № 2004/35/ЄС,
— Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами
і доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС,
— Директива № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо
морського середовища,
— Директива № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою
№ 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008,
— Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
(переглянута).

Підставами розроблення планів імплементації конкретних директив є як відповідні статті Угоди про асоціацію, Додаток
XXX, так і План заходів КМУ, що прямо зазначається у планах імплементації. Відповідно останні мали б враховувати вимоги
актів, на виконання яких вони приймаються. Проте щодо визнання місцевих державних адміністрацій виконавцями заходів в
екологічній сфері існують розбіжності:
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— в одних випадках плани імплементації конкретних директив не визнають місцеві державні адміністрації виконавцями у той
час, як План заходів КМУ вважає їх такими,
— в інших випадках уже План заходів КМУ серед відповідальних за виконання заходів не згадує місцеві державні адміністрації,
які у планах імплементації директив розглядаються виконавцями та співвиконавцями на рівні з ЦОВВ.
План заходів КМУ визнавав місцеві державні адміністрації виконавцями імплементації Директиви 2007/60/ЄС про оцінку
та управління ризиками затоплення, проте план її імплементації жодним чином не згадує їх як суб’єктів. Розбіжність
вирішилась у зв’язку із внесенням змін до урядового плану заходів і скасуванню п. 254, який передбачав їх як виконавцями.
План заходів з імплементації Розділу V, який також був складовою зазначених змін, серед інших виконавців розглядає обласні
державні адміністрації відповідальними за розроблення та погодження законопроекту про збереження оселищ та видів флори
і фауни, проте план імплементації Директиви 92/43/ЄС їх не вважає такими,
У планах імплементації конкретних директив відсутній єдиний підхід до визначення обласних державних адміністрацій як їхніх
співвиконавців чи виконавців. У текстах планів імплементації держадміністрації не вказуються співвиконавцями, виключення
становлять плани імплементації:
— Директиви 2008/56/ЄС (Рамкова директива щодо морської політики), яка у тексті співвиконавцями визнає Донецьку,
Запорізьку, Одеську, Миколаївську, Херсонську обласні державні адміністрації, Севастопольську міськдержадміністрацію, та
— Директиви 91/271/ЄС про очищення міських стічних вод, яка у тексті співвиконавцями визнає місцеві державні адміністрації.
Решта шість планів імплементації директив розглядають обласні державні адміністрації їхніми виконавцями у таблицях
заходів. Проте розмежування правового статусу між співвиконавцями та виконавцями відсутнє, що не сприяє імплементації
положень директив.
Недоліком планів імплементації зазначених директив є використання різної термінології для визначення обласних державних
адміністрації їхніми виконавцями. Зокрема, використовуються наступні терміни:
— місцеві органи виконавчої влади (плани імплементації Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря,
Директиви 2000/60/ЄС про водну політику),
— місцеві державні адміністрації (План імплементації Директиви 91/271/ЄС про очищення міських стічних вод),
— обласні державні адміністрації (плани імплементації Директиви 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку,
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Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів, Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості,
Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди),
— конкретні державні адміністрації (План імплементації Директиви 2008/56/ЄС (Рамкова директива морської стратегії).
Вказівка у планах імплементації на конкретні державні адміністрації є обґрунтованою, бо стосується заінтересованості
та повноважень адміністрацій з певних предметних чи територіальних питань (наприклад, морське середовище). Проте
одночасне використання іншої термінології не дає чіткого розуміння суб’єктів, відповідальних за виконання тих чи інших
заходів.
Згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація є місцевим органом
виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Виконавчу владу місцеві державні адміністрації здійснюють
в областях і районах, містах Києві та Севастополі. Тому постає питання, чи усі місцеві держадміністрації є виконавцями планів
імплементації директив. Окрім того, місцевими органами виконавчої влади вважають не лише місцеві державні адміністрації,
але й територіальні органи ЦОВВ.
Звертає увагу підхід, коли в окремих випадках встановлюються не лише суб’єкти виконання заходів, а зазначається
взаємозв’язок між суб’єктами. Такий підхід використано лише в Плані імплементації Директиви 1999/31/ЄС про захоронення
відходів, де виконання заходів покладено на обласні державні адміністрації у координації з Мінприроди та Мінрегіоном
(пункти 1.3.3., 1.3.5.), без вказівки на будь яку координацію (пункти 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.6.).
Відсутність чіткості у визначені суб’єктів виконання планів імплементації, їх правового статусу, співпраці та
координації між виконавцями не сприятиме впровадженню європейських стандартів, зокрема й в екологічній
сфері. З огляду на вказане вартує запровадити механізм перегляду планів імплементації щодо їхньої актуалізації,
у т. ч. щодо суб’єктів, предмету заходів, перевірки відповідності до чинного законодавства, яке також змінюється,
та існуючих реалій.
Тематика заходів планів імплементації директив, виконавцями яких визначені обласні державні адміністрації, охоплює
питання стратегічної екологічної оцінки, якості атмосферного повітря й води, окремі складові управління відходами, зокрема й
відходами промисловості, водної й морської політики, очищення стічних вод, запобігання промисловим викидам.
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Тематика заходів планів імплементації директив, виконавцями яких є місцеві державні адміністрації
Тематика заходу

Кількість

відходи

9

вода

6

атмосферне повітря

4

морське середовище

3

промислові викиди

3

СЕО

1

Проте повнота заходів планів імплементації директив в екологічній сфері, виконавцями яких визначені обласні державні
адміністрації, не є однаковою. По-перше, до виконання одних заходів передбачено активніше залучення обласних державних
адміністрацій (зокрема стосовно відходів та водних питань), до інших — мінімальне (СЕО, хоча є не менш важливою і
в державах-членах ЄС місцеві державні органи є ключовими суб’єктами в її проведенні).
По-друге, поза увагою планів імплементації залишилися місцеві державні адміністрації щодо виконання значної кількості
директив і регламентів, які Україна зобов’язалася імплементувати і одними з ключових виконавців яких будуть саме ці
суб’єкти. Наприклад, згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» обласні, міські Київська та Севастопольська
державні адміністрації є безпосередніми учасниками оцінки впливу на довкілля, але ні План заходів КМУ, ні План заходів
з імплементації Розділу V, ні План імплементації Директиви 2011/92/ЄС не розглядає держадміністрації виконавцями.
На звуженому підході до визначення предмету заходів, виконавцями яких є держадміністрації, уже зверталася увага як на
недолік при характеристиці Плану заходів КМУ. Якщо урядовий план заходів концентрує увагу на ЦОВВ як головних його
виконавців, то у планах імплементації можна б було посилити роль місцевих державних адміністрацій. Стосовно частини
екологічних питань такий підхід було використано, але інші важливі питання й далі залишилися поза увагою.
Однією з характеристик залучення місцевих державних адміністрацій до імплементації Угоди про асоціацію є категорія
заходів, які ними виконуватимуться. Плани імплементації передбачили залучення держадміністрацій до усіх категорій
заходів — нормотворчих, організаційних, інституційних, координаційних та спільних (див. Додаток VI).
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Категорії заходів планів імплементації директив, виконавцями яких є місцеві державні адміністрації
Категорія заходу

Загальна кількість заходів

організаційні

11

нормотворчі

9

інституційні

3

координаційні

2

спільні

1

Кількість за предметом заходу
СЕО — 1
атмосферне повітря — 2
відходи — 7
промислове забруднення — 1
атмосферне повітря — 2
морське середовище — 1
вода — 5
промислове забруднення — 1
відходи — 2
промислове забруднення — 1
вода — 1
морське середовище — 1
морське середовище — 1

Переважна більшість заходів (20 із 26) присвячена вирішенню нормотворчих й організаційних питань, що є характерно для
початкових етапів процесу імплементації. Серед нормотворчих заходів держадміністрації є відповідальними за розроблення,
до прикладу, наступних нормативно-правових актів:
— Законопроекту про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення
довкілля Азовського та Чорного морів» (пункт 1.1.1. Плану імплементації Директиви 2008/56/ЄС),
— Порядку підготовки планів поліпшення якості повітря для зон та агломерацій, в яких рівні забруднювачів перевищують
будь-яку з граничних величин чи будь-який цільовий показник або існує ризик такого перевищення (пункт 1.1.4. Плану
імплементації Директиви 2008/50/ЄС),
— Порядку підготовки короткострокових планів дій для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж
забруднення (пункт 1.1.6. Плану імплементації Директиви 2008/50/ЄС).
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Спектр організаційних заходів, виконавцями яких є державні адміністрації, є широким і охоплює питання від розроблення
(вдосконалення) веб-сторінок відповідних органів з метою інформування у процесі СЕО до розроблення короткострокових
планів дій для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення. Найбільше організаційних
заходів припадає на сферу поводження з відходами, зокрема:
— проведення інвентаризації існуючих місць захоронення відходів, включаючи їх технічну характеристику, а також інформацію
стосовно розміщених на них відходів, та підготовка на її основі Переліку місць захоронення відходів (пункт 1.3.1. Плану
імплементації Директиви 1999/31/ЄС),
— оцінка стану та визначення доцільності приведення у відповідність до вимог Директиви існуючих місць захоронення відходів
або їх закриття (за результатами інвентаризації) (пункт 1.3.4. Плану імплементації Директиви 1999/31/ЄС),
— розроблення на регіональному рівні детальних заходів з поетапного практичного впровадження норми щодо обов’язкового
попереднього оброблення відходів перед їх захороненням (направленням на полігони) (пункт 1.3.7. Плану імплементації
Директиви 1999/31/ЄС).
Для імплементації Рамкової директиви щодо морського середовища і Директиви 2000/60/ЄС у сфері водної політики серед
заходів передбачено забезпечення міжвідомчої взаємодії та координації діяльності з їх імплементації на загальнодержавному
та регіональному рівнях. Хоча така взаємодія і координація є необхідними для виконання заходів з імплементації
будь-яких директив і регламентів. Тому плани імплементації директив чи регламентів варто переглянути і з точки зору
комплексності заходів, виконавцями яких є місцеві державні адміністрації, з врахуванням усіх напрямів змін — нормотворчих,
організаційних, інституційних та координаційних.

Чи розроблені обласні плани імплементації Угоди? Чи стосуються вони питань довкілля?
Більшість обласних державних адміністрацій на виконання Плану заходів КМУ ухвалила регіональні плани заходів
з імплементації Угоди про асоціацію як самостійні документи, що встановлюють вид заходів, їх виконавців та
строки виконання. Проте ці документи потребують якісного переосмислення, оскільки дублюють зміст Плану
заходів КМУ і відрізняються від нього лише суб’єктами, відповідальними за виконання тих чи інших заходів.
Врахування регіональних особливостей відбувається, як і у випадках неприйняття регіональних планів заходів,
лише щодо відповідальних осіб.
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Розпорядження КМУ «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 17 вересня 2014 р.
№ 847-р зобов’язує обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації разом з іншими суб’єктами,
відповідальними за виконання планів заходів, забезпечити виконання планів заходів.
Розпорядження КМУ не вказує на механізми і форми, за допомогою яких держадміністрації виконуватимуть
зобов’язання щодо впровадження заходів з імплементації Угоди про асоціацію. Вирішення цього питання
віднесено на розсуд держадміністрацій, зокрема і щодо ухвалення регіональних планів заходів з імплементації
Угоди про асоціацію.
На загальнодержавному рівні в Україні відсутня вимога щодо ухвалення регіональних планів заходів з імплементації
Угоди про асоціацію. Тому для з’ясування існуючої практики з ухвалення регіональних планів Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля» надіслав інформаційні запити до 25 місцевих державних адміністрацій (24 обласних державних
адміністрацій та Київської міської державної адміністрації).
Результати відповідей на інформаційні запити щодо ухвалення регіональних планів заходів
з імплементації Угоди про асоціацію
Кількість

Суть питання

25

надіслано інформаційних запитів до 24 ОДА
та 1 до Київської МДА

Інформаційний запит не надсилався до
Севастопольської МДА

2

відповідь на інформаційний запит не
надійшла

Одеська, Херсонська ОДА

23

відповідь на інформаційний запит надійшла, з яких:

14

повідомлено про затвердження
регіональних планів заходів

Примітка

Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,
Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Львівська,
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,
Чернівецька ОДА та Київська МДА
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5

повідомлено про те, що регіональні плани
заходів не затверджувалися

Вінницька, Миколаївська, Полтавська, Чернігівська та
Черкаська ОДА

4

відсутня інформація щодо затвердження
регіональних планів заходів

Запорізька, Івано-Франківська, Луганська та
Хмельницька ОДА

В Україні сформувалися два основні підходи щодо форми виконання та конкретизації Плану заходів КМУ
на регіональному рівні:
— ухвалення регіонального плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію як самостійного документу, що
визначає вид заходів, його виконавців та строки виконання,
— відсутність затвердженого регіонального плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію, але ухвалення
розпоряджень, якими визначені особи, відповідальні за виконання завдань Плану заходів КМУ.
Змістовне наповнення регіональних планів заходів з імплементації Угоди про асоціацію також різниться від
регіону до регіону, але спостерігаються спільні риси видів заходів та строків їх виконання.
Переважна більшість з наявних регіональних планів заходів дублюють План заходів КМУ. Щодо екологічної
складової, то заходи не конкретизуються і відображають лише два урядові заходи:
— по-перше, спрямовані на імплементацію Директиви 91/271/ЄЕС про очищення міських стічних вод та
Директиви 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення,
— по-друге, шляхом розроблення та подання до КМУ проектів нормативно-правових актів, що
імплементуватимуть ці директиви.
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Деякі держадміністрації конкретизували шляхи реалізації урядових заходів в екологічній сфері. Наприклад, шляхом
розроблення та подання до відповідних органів виконавчої влади пропозицій, доповнень та зауважень щодо розроблення
проектів нормативно-правових актів (Закарпатська та Львівська ОДА), участі у розроблені відповідних нормативно-правових
актів (Київська МДА). Водночас окремі держадміністрації у своїх регіональних планах взагалі не відобразили екологічні
заходи, які були визначені Планом заходів КМУ (Рівненська та Житомирська ОДА).
Окрім того, екологічні заходи, наявні у регіональних планах заходів, не є актуалізовані, оскільки не враховують зміни
законодавства, на виконання якого ухвалені. 21 червня 2017 р. внесені зміни до Плану заходів КМУ, якими скасовані заходи,
передбачені пунктами 253 та 254, щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з імплементації Директиви 91/271/
ЄЕС, Директиви 2007/60/ЄС, та ухвалений новий План заходів з імплементації Розділу V, де розглянуті й нові екологічні урядові
заходи.
Не врегульовано й питання співвідношення планів імплементації конкретних директив й регламентів та
регіональних планів заходів і врахування останніми їх вимог. Наразі вимоги планів імплементації жодним чином
не враховані у регіональних планах.
Дублювання урядового плану заходів у регіональних планах заходів відбувається і щодо строків виконання заходів.
Враховуючи суть заходів в екологічній сфері, виконання їх державними адміністраціями має передувати загальним строкам,
встановленим Планом заходів КМУ. Таку особливість стосовно строків виконання заходів врахувала Львівська ОДА та
встановила швидший строк виконання, ніж це передбачено урядовим планом.
Найбільша конкретизація регіональних планів заходів стосується індивідуалізації виконавців заходів в екологічній
сфері. Зазвичай виконавцями визначені структурні підрозділи державних адміністрацій (департаменти,
управління тощо), до підвідомчості яких входять питання управління ризиками затоплення та очищення міських
стічних вод. Але є плани, які до виконавців включають територіальні органи ЦОВВ, міські ради, державні
підприємства, наукові установи, хоча урядовий план заходів не усіх їх розглядає виконавцями. Такий підхід
адміністрацій є виправданий, оскільки дозволяє врахувати місцеві особливості вирішення конкретних питань та
врахування інтересів усіх зацікавлених суб’єктів.
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Серед ухвалених регіональних планів заходів вигідно вирізняється План заходів з імплементації актів законодавства ЄС
в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на регіональному рівні на 2014-2017 рр., затверджений
Розпорядженням Чернівецької ОДА від 24 грудня 2014 р. № 803-р. У плані враховані регіональні особливості як щодо
змісту заходів, так і їх виконавців та строків виконання. У плані визначені конкретні регіональні заходи в екологічній сфері
і прив’язуються вони до впровадження відповідних статей Угоди про асоціацію, Додатку ХХХ та враховують вимоги Плану
заходів КМУ. Так, щодо управління ризиками затоплення передбачено:
— виконання протягом 2015-2016 років на регіональному рівні Плану спільних заходів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій та Генерального директорату Європейської Комісії з питань гуманітарної допомоги на 2015-2016 роки,
— щорічне проведення моніторингу інженерного захисту територій населених пунктів області та
— реалізація протягом 2014-2015 років проекту «Попередження і захист від паводків у верхній частині басейнів річок Сірет та
Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматизованими станціями — EAST AVERT».
Чинні регіональні плани заходів з імплементації Угоди про асоціацію в більшості випадків є формальними, не
враховують регіональні особливості та потреби і вимагають деталізації загальнодержавних заходів шляхом
конкретизації регіональних потреб і можливостей.

Чи звітують регіональні органи влади про виконання Угоди?
На загальнодержавному рівні в Україні відсутня вимога щодо ухвалення регіональних планів заходів з
імплементації Угоди про асоціацію та конкретизації Плану заходів КМУ. Як результат частина обласних державних
адміністрацій не затверджувала регіональні плани заходів з імплементації Угоди про асоціацію, а впровадження
Плану заходів КМУ здійснює за розпорядженнями, дорученнями, якими визначені особи, відповідальні за
виконання урядових заходів.
В Україні формується не лише система законодавства, а й практика звітування, моніторингу та оцінки виконання Угоди про
асоціацію.
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17 вересня 2014 р. КМУ Розпорядженням № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
зобов’язав обласні, Київську та Севастопольську міську держадміністрації подавати щокварталу до 10 числа наступного
місяця КМУ інформацію про стан виконання планів заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської
інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.
У подальшому процедура звітування удосконалювалася з метою посилення та визначення формату взаємодії органів
виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, посилення інституційного компоненту (утворення Урядового офісу,
введення посади заступника міністрів з європейської інтеграції), встановлення чітких строків звітування, запровадження
єдиних вимог до змісту та формату надання інформації про стан виконання Угоди. Урядовим офісом з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ започаткована практика оприлюднення звітів про виконання Угоди за
відповідний період (Звіт за вересень 2014 р. – січень 2015 р., Звіт за 2015 р., Звіт за 2016 р. (коротка версія)).
31 травня 2017 р. уряд затвердив Порядок проведення планування, моніторингу та оцінки результативності
виконання Угоди про асоціацію, запровадивши нові зобов’язання зі звітування органів виконавчої влади. Органи
виконавчої влади, зокрема й обласні, Київська та Севастопольська МДА, зобов’язані:
— визначити з числа своїх заступників, керівників або заступників керівників структурних підрозділів в апараті
осіб, відповідальних за виконання Плану заходів КМУ,
— подавати Кабінетові Міністрів України щокварталу до 10 числа наступного місяця комплексний звіт про стан
виконання Плану заходів КМУ,
— оприлюднювати комплексний звіт про стан виконання Плану заходів КМУ за відповідний період на своїх
офіційних веб-сайтах (пункти 3 і 4 Постанови КМУ від 31 травня 2017 р. № 447).
Останнє зобов’язання є актуальним, оскільки не усі місцеві державні адміністрації розміщують на своїх веб-сторінках як
програмні документи з питань євроінтеграції, так і звіти з імплементації Угоди про асоціацію. Необхідність забезпечення
доступу громадськості та ЗМІ до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження,
ведення та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційних сайтах зокрема місцевих органів виконавчої влади,
передбачена і в пункті 483 Плану заходів КМУ, але або не виконується, або виконується не у повній мірі. Неналежність
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інформування місцевими державними адміністраціями зі звітування імплементації Угоди про асоціацію надалі потребує
більшої уваги і вирішення.
Ми вивчили наповнення офіційних веб-сторінок державних обласних адміністрацій. 16 веб-сторінок із 24 проаналізованих
мають інформацію про єроінтеграцію/Угоду про асоціацію. Тим не менше, більшість такої інформації є дуже загальною,
включає опис Угоди про асоціацію, корисні посилання, історію відносин між Україною та ЄС. Лише окремі веб-сторінки мають
інформацію щодо діяльності ОДА у сфері євроінтеграції. Що стосується інформації про екологічну складову євроінтеграції, то
такої інформації немає на жодному веб-сайті ОДА. Детальніше див. Додаток XII.

Як місцеві органи влади звітуються про виконання Угоди про асоціацію?
Оновлені вимоги щодо звітування є на часі, оскільки практика звітування місцевих державних адміністрацій
свідчить про наявність системних проблем не лише у звітуванні, а й у самому виконанні заходів в екологічній
сфері для імплементації Угоди про асоціацію. Звіти в екологічній частині мають формальний характер, не
відображають власного внеску державних адміністрацій в імплементацію Угоди про асоціацію, не враховують
часові проміжки звітування.
Аналіз звітів обласних державних адміністрацій та Київської МДА за 2015, 2016 рр. та 1-2 квартал 2017 р. виявив наступні
негативні тенденції:
— відсутність доступу до звітів місцевих державних адміністрацій за період, що розглядається, звіти відсутні або на офіційних
веб-сторінках органів, або не були надані на інформаційний запит,
— відсутність у звітності виконаних заходів в екологічній сфері. Хоча державні адміністрації звітувалися за вказані періоди, проте
відсутнє звітування про виконані екологічні заходи,
— звітування про виконання поодиноких заходів, які зовсім не стосуються або дотичні до урядових заходів в екологічній сфері,
— відсутність звітування про власний внесок місцевих державних адміністрацій щодо імплементації Угоди про асоціацію. Часто-
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густо державні адміністрації звітуються про заходи, виконані ВРУ, КМУ, центральними та іншими органами виконавчої влади,
не зазначаючи власного внеску у виконані заходи в екологічній сфері,
— звітування про заходи, які були виконані не у звітному періоді. Місцеві державні адміністрації звітувалися про заходи, які були
виконані ще до підписання Угоди про асоціацію, або про заходи, виконані ще у попередні звітні періоди,
— дублювання звітування про виконані заходи без вказівки на зміни і поступ у їх виконанні,
— неможливість звітування про виконанні заходи у зв’язку з невиконанням необхідних заходів урядом чи ЦОВВ. Неможливість
виконання заходів в регіоні пов’язують з нерозробленням цими органами проектів відповідних нормативно-правових актів чи
їх ненадсиланням до держадміністрацій для надання пропозицій і коментарів.
Прикладом ґрунтовного звітування про виконання заходів в екологічній сфері є звіти Чернівецької обласної державної
адміністрації, що серед іншого обумовлено завчасним і чітким плануванням заходів, які реалізовуватимуться в регіоні.
Питання про реалізацію заходів, виконавцями яких державні адміністрації визначені в планах імплементації директив і
регламентів, передбачених Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію, у звітах обласних державних адміністрацій не розглядалося.
Сьогодні воно є актуальним, оскільки План заходів з імплементації Розділу V одним із заходів передбачає виконання планів
імплементації директив і регламентів (пункт 23 Глава 6 «Навколишнє середовище»).

Як залучаються регіональні органи влади до процесу апроксимації?
Угода про асоціацію передбачає вимогу щодо поступового наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері
охорони довкілля. З метою апроксимації екологічного законодавства в Україні ухвалена низка нормативно-правових актів та
напрацьовані відповідні керівні документи. Згідно з ними залучення місцевих державних адміністрацій, у т. ч. й щодо питань
апроксимації національного законодавства, здійснюється на загальних підставах, які визначені Конституцією України, Законом
України «Про місцеві державні адміністрації» та деталізуються Регламентом КМУ, регламентами держадміністрацій.
Обласні, Київська та Севастопольська МДА відповідно до своєї компетенції можуть:
— ініціювати підготовку проектів актів КМУ (§ 22 Регламенту),
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— бути розробниками проектів актів КМУ (§ 23 Регламенту),
— погоджувати проекти актів КМУ з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць (§ 41 Регламенту),
— вносити на розгляд КМУ проекти актів КМУ (§ 48 Регламенту),
— вносити пропозиції щодо формування планів законопроектних робіт центральним органам виконавчої влади (§ 66
Регламенту),
— подавати Урядовому офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ пропозиції до орієнтовного
плану перекладу актів acquis ЄС (§ 671 Регламенту),
— подавати до КМУ пропозиції та звернення (§ 92 Регламенту).

Законами і підзаконними нормативно-правовими актами можуть встановлюватися форми й механізми співпраці з іншими
органами влади, органами самоврядування, неурядовими організаціями у процесі імплементації Угоди про асоціацію.

13 серпня 2014 р. КМУ затвердив Схему взаємодії КМУ, української частини Ради асоціації між Україною та ЄС
та Комітету асоціації між Україною та ЄС, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату КМУ, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Зазначена схема унаочнює
повноваження з питань євроінтеграції і сприяє розумінню співпраці та координуванню зацікавлених суб’єктів.
Схема не включає місцеві органи виконавчої влади, хоча такі також залучені до євроінтеграційних реформ.
Тому прийняття схожої схеми, яка відображала б повноваження обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій з питань апроксимації законодавства та співпраці й координації з іншими органами
влади, полегшила б діяльність держадміністрацій у цій сфері та сприяла відображенню регіональних інтересів в
євроінтеграційних процесах.
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Щоб з’ясувати, як залучаються місцеві державні адміністрації до процесу апроксимації в екологічній сфері, Ресурсноаналітичний центр “Суспільство і довкілля” спільно з Мінприроди провів опитування 24 обласних державних адміністрацій
та Київської МДА. Відповіді одержано від 17 респондентів. В опитуванні (див. Додаток VIII) запитувалося про достатню
поінформованість держадміністрацій щодо положень Угоди про асоціацію в екологічній сфері та реформи, які спрямовані на
їх впровадження, відображення вимог Угоди про асоціацію в регіональній політиці та приділені уваги регіональним інтересам,
проблемам у процесі імплементації Угоди про асоціацію, врахування думок регіонів та їх залучення в євроінтеграційні
процеси.
У загальному респонденти оцінили залучення регіонів та врахування регіональних інтересів в процесі імплементації Угоди про
асоціацію посередньо. Водночас жоден з респондентів не оцінив процеси як такі, що не відбуваються, не інформуються, не
залучаються чи не відображаються.

Опитування ОДА щодо екологічної складової Угоди про
асоціацію та її імплементацію (середній бал)
Чи залучений Департамент екології і природних ресурсів
до процесу імплементації Угоди про асоціацію у сфері
довкілля?

3,12

Чи має Департамент екології і природних ресурсів
достатньо інформації про Угоду про асоціацію та
реформи, що проводяться на її виконання?

3,53

Чи, на Вашу думку, достатньо уваги приділяється
регіональним проблемам в процесі імплементації Угоди
про асоціацію?

2,77

Чи, на Вашу думку, в регіональній політиці відображені
зобов'язання за Угодою про асоціацію в еологічній
сфері?

3,38
0

1

2

3

4

5

Шкала оцінювання від 0 (найнижча оцінка) до 5 (найвища оцінка)

Діаграма 1. Опитування ОДА щодо екологічної складової Угоди про асоціацію та її імплементацію (середній бал)
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Основною формою залучення департаментів екології і природних ресурсів у процесі наближення національного
законодавства до права ЄС у сфері довкілля респонденти вважають надання пропозицій до проектів державних планів та
програм, нормативно-правових актів. У той же час фактичне залучення до участі у розробленні державних планів і програм,
проектів законів, нормативно-правових актів КМУ/ЦОВВ є незначним.

15%

8%

Проекти

Проекти

нормативно-

планів

правових

та

актів

програм

23%
69%

50%
19%

Пропозиції Консультування
консультування та надання пропозицій до проектів державних планів, програм і нормативно-правових актів
участь у розробленні державних планів, програм та проектів законів і нормативно-правових актів КМУ/ЦООВ
власна відповідь

Діаграма 2. Форми залучення ОДА до процесу апроксимації

Ми запитували про залучення місцевих державних адміністрацій до процесу апроксимації стосовно основних екологічних
сфер, в яких за останні роки проводяться реформи (оцінки впливу на довкілля і стратегічної оцінки, управління відходами,
водними ресурсами та дозволи за спеціальне водокористування). Представники обласних державних адміністрацій та
Київської МДА у переважній більшості не брали участі у розробленні проектів нормативно-правових шляхом участі у
відповідних робочих чи експертних групах. Відсоток неучасті у розробці проектів конкретних нормативно-правових актів
коливається від 82% (стосовно проекту Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року) до 100% (стосовно
Закону України про оцінку впливу на довкілля (23.05.2017 № 2059-VIII)). Незалучення чи недостатнє залучення представників
місцевих державних адміністрацій до роботи відповідних робочих груп у розробці проектів нормативно-правових актів не
сприяє врахуванню регіональних інтересів і аспектів у проведенні екологічних реформ.
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Залучення ОДА до процесу апроксимації щодо окремих
нормативно-правових актів
Закон України про оцінку впливу на довкілля
(23.05.2017 №2059-VIII)

19%

0%

Закон України про стратегічну екологічну оцінку
(будь-яка редакція)

18%
12%

Закон України про впровадження інтегрованих
6%
підходів в управлінні водними ресурсами за
басейновим принципом (04.10.2016 №1641-VIII)
Закон України про документи дозвільного характеру
щодо спеціального водокористування 07.02.2017
№1830-VIII)
Проект Національної стратегії управління відходами в
Україні до 2030 року

Надавали консультацій і пропозицій

6%
6%

25%

18%

33%

Брали участь в розробці

Діаграма 3. Залучення ОДА до процесу апроксимації щодо окремих нормативно-правових актів

Не зважаючи на те, що державні адміністрації основною формою їхньої участі у наближенні національного законодавства
вважають надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, проте стосовно конкретних проектів нормативноправових актів її використала незначна частина респондентів (8 з 17 респондентів надавали пропозиції чи зауваження
загалом з п’яти вказаних проектів чи нормативно-правових актів). У той же час 88% опитаних вважають, що існує потреба
ефективнішого залучення департаментів екології і природних ресурсів до процесу імплементації Угоди.
Брак повноважень, незначна комунікація із зацікавленими особами та недостатня співпраця на міжнародному й
європейському рівнях розглядаються респондентами викликами, які перешкоджають місцевим державним адміністраціям
ефективно виконувати екологічну складову Угоди про асоціацію. Не сприяють впровадженню європейським екологічним
стандартам недостатня поінформованість про екологічні вимоги Угоди про інформацію та фінансова неспроможність
зацікавлених осіб у реалізації реформ.
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Виклики, що перешкоджають ОДА виконувати
екологічну складову Угоди про асоціацію
8

Брак повноважень
Незначна комунікація із зацікавленими особами

7

Недостатня співпраця на міжнародному
і європейському рівнях

7

Фінансова неспроможність

5

Недостатня поінформованість
про екологічні вимоги Угоди про асоціацію

5

Відсутність кваліфікованих кадрів
Власна відповідь

1
2

Діаграма 4. Виклики, що перешкоджають ОДА виконувати екологічну складову Угоди про асоціацію

Опитані державні адміністрації покращення їхньої участі в ефективній імплементації Угоди про асоціацію вбачають у
декількох напрямах, які передбачають посилення їхньої поінформованості про реформи, що відбуваються чи відбуватимуться
в екологічній сфері, євроінтеграційні процеси загалом, обмін передовим досвідом, проведення тренінгів, круглів столів,
нарад, покращення практики їх залучення до процесів апроксимації національного законодавства до європейських
стандартів, зокрема участь у розроблені нормативно-правових актів в екологічній сфері, врахуванні регіональної складової та
поглиблення співпраці в євроінтеграційних процесах.
Громадськість скептично оцінила ефективність процесу залучення місцевих державних адміністрацій до апроксимації
в екологічній сфері та імплементації Угоди про асоціацію. Такі дані показало опитування НУО, участь в якому взяло 20
респондентів (див. Додаток IX).
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Опитування НУО щодо екологічної складової Угоди про
асоціацію та її імплементацію (середній бал)
В НУО достатньо інформації про Угоду
про асоціацію та реформи,
які проводяться на її виконання

2,85

В НУО достатньо інформації щодо реалізації
Угоди про асоціацію на місцевому рівні

2,15

Залучення органів регіональної влади
до процесу реалізації Угоди про асоціацію
на регіональному рівні

1,85

В процесі імплементації
Угоди про асоціацію достатньо уваги
приділено регіональним проблемам

1,45
0

1

2

3

4

5

Шкала оцінювання від 1 (найнижча оцінка) до 5 (найвища оцінка);
0 - важко відповісти
Діаграма 5. Опитування НУО щодо екологічної складової УГоди про асоціацію та її імплементацію (середній бал)

Більшість опитаних НУО негативно оцінила залучення регіональних органів влади до реалізації Угоди про асоціацію на
регіональному рівні (13 респондентів дали оцінку «1» чи «2» бали), приділення достатньої уваги регіональним проблемам у
процесі реалізації Угоди про асоціацію (15 респондентів дали оцінку «1» чи «2» бали) та наявність достатньої інформації щодо
реалізації Угоди про асоціацію на регіональному рівні (11 респондентів дали оцінку «1» чи «2» бали).
Найвище громадськість оцінила свою обізнаність про Угоду про асоціацію та реформи, які проводяться на її виконання.
Жоден з респондентів не вказав, що зовсім не володіє відповідною інформацією. Водночас поінформованість громадськості
оцінена нижче середнього, а наявність інформації про реалізацію Угоди на місцевому рівні одержало менший показник. Окрім
того, з низки запитань (щодо залучення органів регіональної влади до процесу апроксимації національного законодавства в
екологічній сфері та реалізації Угоди про асоціацію на регіональному рівні, наявності достатньої інформації з реалізації Угоди
про асоціацію на місцевому рівні та приділенню уваги регіональним проблемам) респонденти не могли дати відповіді, що
свідчить про недостатність у них необхідної інформації.
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Як і місцеві державні адміністрації, громадські організації основною формою участі в процесі апроксимації визначили надання
регіональними органами пропозицій до проектів державних планів і програм, нормативно-правових актів. У той же час, 25%
опитаних НУО вважає, що регіональні органи взагалі не залучаються до процесу апроксимації.

Форми залучення ОДА до процесу апроксимації: погляд
громадськості
8%
29%

17%

25%
8%

8%
4%

надання пропозицій до проектів державних планів
та програм, нормативно-правових актів
консультування
участь у розроблені проектів законів, нормативноправових актів КМУ/ЦОВВ
участь у розроблені державних планів та програм
не залучаються
важко відповісти
власна відовідь

Діаграма 6. Форми залучення ОДА до процесу апроксимації: погляд громадськості

З точки зору громадськості основними механізмами взаємодії центральної та регіональної влади для ефективної
імплементації Угоди про асоціацію у сфері довкілля є: співпраця та врахування регіональної складової в процесі
імплементації Угоди про асоціацію, навчання та обмін досвідом. Проте громадськість вважає ефективними й заходи
примусово-зобов’язуючого характеру, такі як нагляд і контроль за виконанням Угоди про асоціацію та чинного екологічного
законодавства, притягнення винних посадових осіб до юридичної відповідальності, звернення за захистом до органів судової
влади.
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Механізми подальшої взаємодії центральної та регіональної влади
для ефективної імплементації Угоди про асоціацію
(на думку ОДА і громадськості)
Державні адміністрації

Громаськість
Співпраця та врахування
регіональної складової

35%

40%

Навчання та обмін досвідом

41%

Участь у розробленні
нормативно-правових актів

35%
29%

Інформування

35%
20%
15%

N.B. На думку громадськості, ефективним механізмом буде також посилення
контрольно-наглядових заходів і юридичної відповідальності посадових осіб

35%
Діаграма 7. Механізми подальшої взаємодії центральної та регіональної влади
для ефективної імплементації Угоди про асоціацію (на думку ОДА і громадськості)

Бачення громадськості та місцевих державних адміністрацій, з’ясоване під час проведеного опитування, показало про
недостатність залучення місцевих органів виконавчої влади до процесів імплементації Угоди про асоціації на регіональному
рівні та врахування регіонального компоненту в євроінтеграційних реформах в екологічній сфері. Потреба ефективнішого
залучення місцевих органів влади та громадськості до імплементації Угоди про асоціацію у сфері довкілля підтримана
абсолютною більшістю респондентів.
Потреба ефективнішого залучення місцевих органіввлади та громадськості
до імплементації Угоди про асоціації усфері довкілля
МДА

Громаськість

100%

88%
Діаграма 8. Потреба залучення до імплементаціії Угоди про асоціацію
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1.3	Вплив євроінтеграційних реформ на регіони
У цій частині ми дослідили вплив реформ, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію, на регіони. З цією метою ми
проаналізувати зміст реформ у відповідних сферах, визначених Угодою: «Управління довкіллям та інтеграція екологічної
політики у інші галузеві політики”, “Якість атмосферного повітря”, “Управління відходами та ресурсами”, “Якість води та
управління водними ресурсами, включаючи морське середовище”, “Охорони природи”, “Промислове забруднення та
техногенні загрози”, “Зміна клімату та захист озонового шару”, “Генетично модифіковані організми”. Перелік проаналізованих
нормативно-правових актів чи їх проектів подається у Додатку XIII.

Методологія
Предметом аналізу став регіональний аспект (вплив на регіони) «прийнятих» реформ, «проектів» реформ (оприлюднених, але
ще на стадії підготовки чи обговорення) та «прогнозованих» реформ (що відображає експертну думку з приводу ймовірного
змісту ключових реформ у відповідних сферах, зокрема на основі планів імплементації відповідних актів та практики ЄС). У
деяких випадках, нам відомо з різних джерел (зокрема, через участь у відповідних робочих групах та спілкування з політиками
та експертами) про зміст прогнозованих реформ, проте ми відносили до «проектів реформ» ті напрацювання, які ще не
представлені офіційно для обговорення. Аналіз впливу прогнозованих реформ як правило подається окремо в межах кожної
сфери.
Об’єктом аналізу для прийнятих актів та проектів реформ були нормативно-правові акти (закони, постанови, накази тощо)
та їх проекти, які власне і відображають зміст реформ. Усього було проаналізовано 18 таких документів. Їх було відібрано,
головним чином, за критерієм «євроінтеграційності», тобто це ті документи, які урядом чи депутатами представляються
як заходи, спрямовані на реалізацію Угоди про асоціацію (у звітах, пояснювальних записках та ін.). Їх розподіл за сферами
свідчить, що реформи загалом проходять нерівномірно: маємо сфери, які представлені кількома, часто детальними та
об’ємними, нормативно-правовими актами (їх проектами), наприклад водні ресурси, і маємо сфери, де практично таких немає
(наприклад, охорона природи), що зміщує фокус дослідження на експертні прогнози. Ми також враховували особливості
імплементації Угоди про асоціацію у сфері охорони довкілля: цей процес по-суті проходить в умовах цілісного реформування
окремих секторів, тому у деяких сферах документи відображають не лише план імплементації конкретних актів законодавства
ЄС, а увесь спектр пов’язаних питань (наприклад, поводження з відходами). Об’єктом аналізу прогнозованих реформ були
власні експертні напрацювання щодо можливого змісту реформ, на основі аналізу відповідних актів законодавства та
практики ЄС.
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З метою виявлення впливу на регіони кожен документ був проаналізований за такою схемою:
(1) визначення актуальності сфери регулювання для регіонів;
(2) визначення цілей і механізмів;
(3) нові функції та повноваження, що покладаються на місцеву владу44;
(4) виклики та переваги на регіональному рівні від реалізації реформи.
У свою чергу, визначення актуальності сфери регулювання для регіонів передбачало з’ясування, яке питання на регіональному
рівні може бути вирішене в ході реформи, оцінку важливості питання для регіонів, визначення основних груп, на які
нормативно-правовий акт впливає (громадяни, суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, ін.). Визначення
цілей і механізмів передбачало відповідь на два питання: «Які цілі запропонованих нормативно-правовим документом
інструментів на регіональному рівні?» та «Які механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми
на регіональному рівні, передбачені нормативно-правовим актом?». Окремо експерти намагались виявити нові функції
чи повноваження, які покладаються з певних питань на місцеву владу, що було складним завданням для деяких реформ,
які наразі мають лише загальні обриси. Виклики і переваги визначались з точки зору практичних наслідків застосування/
реалізації запропонованих реформ. Так, це вимагало оцінити можливості місцевої влади виконувати свої функції, включаючи
адміністративні та фінансові.

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики
У цій сфері було проаналізовано ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та проект закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку» (реєстр.№6106, редакція до другого читання). Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це «прийнята» реформа, а
стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – «проект» реформи.
Реформи у цій сфері на думку експертів є актуальними для регіонів. Оцінка впливу на довкілля сприятиме запобіганню
негативного впливу на довкілля та здоров’я населення від господарської діяльності на етапі її планування, забезпечить
інформування та громадське обговорення проектів господарської діяльності. Стратегічна екологічна оцінка забезпечить
інтегрування екологічних міркувань у процес територіального, соціально-економічного та галузевого планування на
44

Для цілей аналізу «місцеві» означають місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування.
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регіональному та місцевому рівнях. Обидві реформи є важливими для регіонів. Так, оцінка впливу на довкілля буде особливо
важлива у сферах, які викликають суспільний резонанс на місцях (у громадах) через негативний вплив на громади чи довкілля
(ферми, відходи, ГЕС тощо). Стратегічна екологічна оцінка дозволить попередити негативні екологічні наслідки реалізації
регіональних планів, програм та інших документів державного планування на всіх рівнях, забезпечити громадську підтримку
та врахування інтересів громад.
Обидві реформи зачіпають інтереси широкого кола суб’єктів на регіональному/місцевому рівні. Основні групи, які ці реформи
зачеплять, частково спільні, проте є й відмінності. Оцінка впливу на довкілля безпосередньо стосуватиметься (а) суб’єктів
господарювання, що планують здійснювати діяльність, яка може мати вплив на довкілля (як правило, великі промислові чи с/г
проекти), (б) проектних організацій, що здійснюють проектування об’єктів будівництва, (в) обласних державних адміністрації,
(г) ОМС, (д) громадян та їх об’єднань. Стратегічна екологічна оцінка головним чином зачепить (а) ОДА, РДА, обласні, районі,
міські та селищні ради, (б) громадян та їх об’єднання, (в) бізнес.
Обидві реформи мають, по суті, спільну мету: попередити негативний вплив на довкілля та здоров’я громадян, забезпечити
інформування та врахування думки громад. Це, у свою чергу, досягатиметься шляхом проведення стратегічної екологічної
оцінки у процесі розробки документів державного планування (стратегії, плани, схеми, містобудівна документація,
загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, у тому числі зміни до них,
які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування) та оцінки
впливу на довкілля конкретних проектів господарської діяльності, а також шляхом проведення громадського обговорення в
обидвох випадках. Так, запропонована процедура СЕО передбачає такі етапи:
1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
2) розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку;
3) проведення громадського обговорення та консультацій, транскордонних консультацій;
4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
5) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля;
6) інформування про затвердження документа державного планування.
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Обидві реформи передбачають нові функції та повноваження органів державної влади на місцях. Щодо ОВД, ключовими
суб’єктами владних повноважень, на які вплине реформа є:
(а) Обласні державні адміністрації (управління з питань екології);
(б) Органи місцевого самоврядування;
(в) Територіальні органи ДАБІ чи суб’єкти, яким передані повноваження щодо видачі дозволів на будівництво.
Щодо стратегічної екологічної оцінки, такими суб’єктами є:
(а) органи виконавчої влади (ОДА, РДА);
(б) органи місцевого самоврядування;
при чому в рамках СЕО ОДА та ОМС мають особливі повноваження та функції як замовники (не лише як органи, що приймають
рішення).

В рамках ОВД на обласні державні адміністрації покладено основні функції з здійснення усієї процедури оцінки впливу
на довкілля (окрім проектів, вплив яких виходить за межі однієї області). На практиці такі функції будуть виконувати
департаменти екології, які донедавна здійснювали подібні функції щодо проведення державної екологічної експертизи.
Нова процедура оцінки впливу на довкілля вимагає більшої прозорості (зокрема забезпечення громадського інформування
та обговорення), адміністративно-фінансових ресурсів та більшої професійної кваліфікації виконавців, що скоріш за все
означатиме створення експертних комісій. Принаймні два ключові документи, які мають бути підготовлені в рамках оцінки
впливу на довкілля, є сферою відповідальності обласних державних адміністрацій: звіт про громадське обговорення та
висновок з оцінки впливу на довкілля (останній є дозвільним документом). Висновок має деякі відмінності від свого
попередника (висновку державної екологічної експертизи), зокрема у частині «екологічних умов» провадження планованої
діяльності, які мають бути включені до висновку з оцінку впливу на довкілля. Усі рішення, дії чи бездіяльність щодо процедури
оцінки впливу на довкілля можуть бути оскаржені у суді, що означає потребу в юридичному супроводі з боку ОДА.
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На органи місцевого самоврядування покладені окремі функції щодо забезпечення інформування та громадського
обговорення, а також щодо врахування результатів оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо провадження
планованої діяльності. Зокрема, ОМС повинні забезпечити (можливість) розміщення оголошень, доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля (який готується замовником). Щодо врахування результатів, закон не деталізує, які рішення ОМС можуть
вважатись «рішеннями про провадження господарської діяльності». Окрім того, їх рішення чи бездіяльність можуть бути
оскаржені у суді.
Слід зауважити, що потенційно мова йде про значну кількість громадських обговорень, забезпечення яких частково покладено
на ОМС, оскільки такі функції покладено на ОМС на територію яких може бути викликаний вплив проекту, а не лише за місцем
знаходження проекту.
В рамках СЕО, основні функції покладено на обласні та районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
як замовників45 проектів документів державного планування (наприклад, генерального плану міста, обласної програми
регіонального розвитку тощо). У якості замовників, ОДА, РДА, ОМС забезпечують власне здійснення стратегічної екологічної
оцінки проекту документа державного планування, інформування та вільний доступ до інформації у процесі стратегічної
екологічної оцінки, своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту
документа державного планування, враховують в документі державного планування звіт про стратегічну екологічну оцінку,
результати громадського обговорення та консультацій, включаючи транскордонні, здійснюють у межах компетенції моніторинг
наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Обидві реформи мають як переваги, так і виклики, пов’язані з їх впровадженням на регіональному рівні.

45
Замовник - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює
загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.
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У сфері оцінки впливу на довкілля, перевагою є можливість місцевих громад впливати на рішення щодо проектів,
які можуть чинити вплив на довкілля чи здоров’я населення. З цієї точки зору впроваджена процедура не
приносить значних нових переваг у порівнянні з попередньою (державною екологічною експертизою). Єдиною
перевагою можна вважати те, що місцеві проекти не можуть бути оцінені у Києві (Міністерством), таким чином
центральна влада не матиме змоги самостійно оцінювати екологічні наслідки проекту. Цей аспект одночасно є
і викликом, оскільки складні проекти вимагають значного експертного потенціалу з боку ОДА. Впровадження
вимог щодо широкого інформування місцевого населення матиме позитивний вплив на забезпечення врахування
думки місцевого населення і потенційно дозволяє уникнути соціального напруження у майбутньому. У сфері
стратегічної екологічної оцінки, до переваг можна віднести те, що СЕО дозволяє врахувати екологічні питання та
питання охорони здоров’я під час планування на регіональному та місцевому рівні, врахувати інтереси місцевих
громад та населення, сприятиме вдосконаленню процесу державного планування на регіональному та місцевому
рівнях.
Ключовим викликом у сфері ОВД є спроможність ОДА та ОМС виконувати нові функції, покладені на них в рамках
процедури оцінки впливу на довкілля. Хоча нова процедура дещо відтворює процес державної екологічної
експертизи, вона містить і нововведення: щодо гласності (у т.ч. громадського обговорення планованої діяльності),
оцінки можливих впливів планованої діяльності, змісту остаточного дозвільного документу, врахування
результатів оцінки впливу на довкілля, численні детальні вимоги щодо термінів та процедури. Слід зауважити,
що оцінка впливу на довкілля є дозвільною, але безкоштовною процедурою, тому усі витрати, пов’язані з
виконанням функцій ОДА та ОМС вочевидь будуть покладені на відповідні бюджети (окрім забезпечення
громадського обговорення). За відсутності підзаконних актів, які мають бути прийняті на виконання закону, наразі
важко оцінити як додаткові функції та повноваження, покладені на ОМС, будуть деталізовані, зокрема щодо
проведення громадських слухань. До викликів у сфері СЕО можна віднести потребу значних адміністративних та
фінансових ресурсів, кваліфікованих кадрів для здійснення СЕО. Окрім того, на місцевих рівнях СЕО вплине на
процес виконання бюджетів, що частково вирішено шляхом запровадження мораторію та застосування СЕО до
програм соціального та економічного розвитку до 1 січня 2020 р.
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Якість атмосферного повітря
У цій сфері було проаналізовано проект розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції реформування державної системи
моніторингу довкілля” та проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанов КМУ від 1 червня 2011 року №573 і від 1
серпня 2013 року №927”. Обидва представляють «проекти» реформ. Окрім того, було використано прогноз реформ на основні
аналізу планів імплементації відповідних директив, у першу чергу Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та
чистіше повітря для Європи.
Обидві реформи є доволі актуальними для регіонів, хоча лише реформування системи моніторингу безпосередньо вплине
на суб’єктів владних повноважень на місцях (ОДА). Предмет змін до постанов КМУ №573 та №927 є важливим для регіонів
та міст, де забруднення сполуками сірки атмосферного повітря і де ці забруднення досягають високих рівнів, зокрема в
результаті спалювання «важких» видів палива (мазути, суднове паливо).
Обидві реформи впливають на місцеві громади (населення). Так, реформа системи моніторингу може вирішити питання
недостатньої інформованості громад, включаючи органи влади, про стан навколишнього середовища, у т.ч з використанням
веб-технологій. Реформа системи моніторингу довкілля зачіпає головним чином ОДА. Впливу реформи щодо вмісту сірки в
паливі на місцеві органи влади не виявлено.
Проаналізовані проекти реформ мають різні цілі, тож аналізувати їх слід окремо. У ході реформування державної
системи моніторингу довкілля має бути забезпечено безперервність спостережень за складовими довкілля, максимальне
використання наявних структур системи моніторингу, а також розроблення механізмів оптимізації фінансування підтримки
функціонування та розвитку системи моніторингу. Наразі важко виявити, яким саме чином це буде зроблено в регіональному
контексті. Обмеження використання палива з певним вмістом сірки не має регіональних (місцевих) цілей чи механізмів.
Зміст концепції реформування системи моніторингу довкілля не дозволяє визначити, які нові функції та повноваження
можуть бути покладені на місцеві органи влади в регіонах. Ймовірно, такі будуть. Реформа у сфері вмісту сірки у паливі не має
регіонального виміру з точки зору повноважень місцевих органів влади.
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Реформа щодо вмісту сірки у паливі не має переваг чи викликів на регіональному рівні. Реформа системи
моніторингу передбачатиме, ймовірно, розбудову регіональних інформаційно-аналітичних центрів, що покращить
інформованість ОДА та ОМС щодо стану довкілля та дасть можливість враховувати її при прийнятті управлінських
рішень. Водночас, до викликів можна віднести потребу у фінансуванні на різних рівнях, у т.ч. з місцевих бюджетів,
та потребу у методологічній та кваліфікованій підтримці з боку центральних органів влади для впровадження
системи на регіональному/місцевому рівні.

Ключовою реформою у цій сфері є імплементація Директиви 2008/50/ЄС, проте наразі ми розцінюємо її стан як «прогнозована
реформа». Серед іншого, ця реформа включатиме встановлення зон та агломерацій за ступенем забруднення повітря,
розроблення планів щодо якості повітря для зон та агломерацій, в яких рівні забруднювачів перевищують граничні величини
чи цільові показники, короткострокових планів дій для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж
забруднення, забезпечення моніторингу вмісту пилу (PM2.5 та PM10) та інших забруднювачів у повітрі.
Реалізація цих завдань безперечно матиме вплив на органи влади на місцях, особливо ОДА та тих ОМС, на які будуть
покладені нові функції та повноваження щодо моніторингу забруднення повітря, прийняття та виконання планів підвищення
якості повітря та врахування забруднення повітря під час планування та надання дозволів на здійснення господарської
діяльності. Зокрема, слід очікувати, що встановлення меж агломерацій та зон і, відповідно, моніторингу якості повітря в їх
межах, сотні планів покращення якості повітря мають бути розроблені місцевими органами влади. Це потребуватиме значних
ресурсів, інституційних та фінансових можливостей для розробки і впровадження планів, розгортання та функціонування
мережі спостережень (наприклад, наразі не здійснюється моніторинг забруднення повітря дрібнодисперсним пилом PM2,5 та
PM10).
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Управління відходами та ресурсами
У цій сфері об’єктом аналізу були Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про поводження з
радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» від
11.07.2017 №2124-VIII, проект Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» (№4028), проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про відходи» (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами)
(№6602) та проект Національної стратегії управління відходами в України до 2030 року.
Слід одразу зробити застереження щодо реформи фінансування поводження з радіоактивними відходами. Це питання є
важливим, проте має загальнодержавний, а не місцевий, характер, тому в подальшому воно не аналізується як таке, що не
має регіональних цілей та завдань, не має впливу на місцеві органи влади, включаючи ОМС. Таким чином, нижче поданий
аналіз стосується виключно «проектів реформ».
Запропоновані реформи є актуальними для регіонів. Реформи у цій сфері встановлюють нові засади поводження з відходами
в Україні на всіх етапах їх життєвого циклу, включаючи зменшення їх утворення. Питання є актуальним щодо усіх видів
відходів (побутових, будівельних тощо) для всіх регіонів. Регіони, де зосереджені небезпечні відходи (зокрема, регіони, де
зосереджені підприємства гірничодобувної галузі), відчувають особливу потребу у вирішенні проблеми з відходами.
Реалізація реформ вплине на всі основні групи в регіонах: громадян, ОДА, ОМС, виробників відходів, компанії, що здійснюють
діяльність у сфері поводження з відходами, бізнес, включаючи малий та середній. ОМС є особливо вразливими до цих
проблем через свої функції у сфері побутових відходів та відсутність ресурсів для вирішення проблем з накопиченням
промислових відходів.
З точки зору запропонованих цілей і механізмів, усі реформи мають цілі і пропонують механізми, які безпосередньо
реалізовуватимуться на місцевому рівні.
Проект стратегії про управління відходами пропонує створити цілком нову систему поводження з відходами, у тому числі на
регіональному та місцевому рівні. Серед декларованих цілей - значне підвищення ролі регіонів та громадянського суспільства
у реалізації загальних цілей та керівних принципів Стратегії. Проект закону №6602 запроваджує в національне законодавство
основоположні принципи та положення з європейського законодавства про відходи, зокрема, встановлення застосування
ієрархії у поводженні з відходами, встановлення порядку припинення статусу відходів, введення розширеної відповідальності
виробника продукції, реалізація принципів самодостатності і наближеності та введення системи довгострокового планування
управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.
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Стратегія передбачає цілу низку механізмів, хоч детальний зміст яких не завжди розкритий. Стратегія містить завдання щодо
забезпечення стратегічного планування поводження з промисловими відходами, що передбачатиме, зокрема, вимоги до
підготовки стратегічних Планів управління відходами суб’єктів господарювання, а також на місцевому та регіональному
рівнях. Так, стратегія передбачає розробку Національного плану управління відходами, на підставі якого мають бути
розроблені регіональні та місцеві плани управління відходами. Окрім того, стратегія передбачає утворення робочих груп
в обласних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, основним завданням яких визначити напрацювання
пропозицій до Національного плану управління відходами з урахуванням особливостей взаємодії та співробітництва в системі
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Серед інших конкретних механізмів, передбачених стратегією в регіональному контексті:
-

створення системи екологічно безпечного видалення відходів у спеціально відведених та належно облаштованих місцях та
об’єктах з урахуванням моделі регіональних полігонів промислових відходів, для повторного використання, перероблення та
утилізації яких відсутні екологічно безпечні технології;

-

створення централізованих регіональних потужностей з перероблення та утилізації промислових відходів;

-

широке запровадження державно-приватного партнерства, взаємодії та співробітництва в системі центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Проект закону №6602 передбачає прийняття регіональних та місцевих планів поводження з відходами, а увесь комплекс
заходів щодо поводження з побутовими відходами покладається на місцеві органи влади (як і було до цього).
Проект закону про упаковку та відходи упаковки головним чином зачіпає місцевий рівень: мета – зменшити утворення та
захоронення таких відходів шляхом налагодження роздільного збору, переробки та утилізації таких відходів на місцевому
рівні.
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Реформи у сфері відходів передбачають як нові функції та повноваження для місцевих органів влади, так і створюють нові
умови щодо виконання вже існуючих, що по суті можна розглядати як нові повноваження.
Проект стратегії встановлює загальні рамки реформи, проте окремі очікувані результати дозволяють припустити такі нові
функції та повноваження для регіональних/місцевих органів влади:
•

Забезпечення функціонування мережі регіональних полігонів, що відповідатимуть транспонованим у національне
законодавство вимогам Директиви Ради 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року «Про захоронення відходів».

•

Розроблення на основі Національного плану управління відходами регіональних та місцевих планів з охопленням населення
понад 150 тис. осіб, що створить узгоджені, довгострокові і стабільні передумови для забезпечення необхідних засобів та
інфраструктури для раціонального управління побутовими відходами.

•

Визначення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням механізмів їх
взаємодії та співробітництва оптимальних районів охоплення та розташування регіональних об’єктів поводження з побутових
відходів (сміттєперевантажувальних станцій, сміттєсортувальних ліній, сміттєпереробних заводів, полігонів тощо).

•

Формування, за результатами проведеної інвентаризації та оцінки екологічного ризику, переліків діючих полігонів/звалищ, що
підлягають приведенню у відповідність до екологічних вимог, а також полігонів/звалищ, які підлягають закриттю.

•

Підготовка місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Плану пріоритетів щодо закриття
полігонів/звалищ, які не відповідають екологічним вимогам.

•

Підготовка обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування Планів приведення полігонів у
відповідність до екологічних вимог, де це доцільно, та реалізація першочергових заходів.

•

Розподіл відходів, зібраних на пунктах збору організованих органами місцевого самоврядування, між організаціями в
залежності від їх долі ринку.

•

Визначення обов’язків органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, виробників батарейок,
батарей та акумуляторів щодо організації системи збирання відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів шляхом.
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•

Визначення обов’язків органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та виробників електричного та
електронного обладнання щодо організації системи збирання відходів електричного та електронного обладнання.

Проект закону №6602 містить низку нових вимог щодо поводження з відходами у тих сферах, де вже ОМС та місцеві
адміністрації мають повноваження: починаючи з ієрархії відходів, роздільного збору побутових відходів та закінчуючи
вимогами, щодо припинення захоронення не утилізованих побутових відходів з 1 січня 2025 року. Місцеві державні
адміністрації набувають повноважень у сфері поводження з побутовими відходами. ОМС отримують функцію з розроблення
місцевих планів поводження з відходами. Територіальні громади визнаються власниками не лише побутових відходів та
відходів, що утворюються на об'єктах комунальної власності, але ті, що знаходяться на їх території і не мають власника або
власник яких невідомий (так звані «безхазяйні відходи»).
Проект закону про упаковку покладає конкретні нові функції на органи місцевого самоврядування. Згідно з проектом, сільська,
селищна, міська рада:
•

укладає з організацією розширеної відповідальності договір про організацію роздільного збирання, сортування, перевезення,
перероблення і утилізацію відходів упаковки, організацію освітньої та просвітницької діяльності серед населення щодо
проблем безпечного та ресурсозберігаючого поводження з відходами упаковки;

•

визначає виконавця послуг з вивезення побутових відходів;

•

приймає рішення про затвердження переліку санкціонованих місць.

Окрім того, ОМС спільно з організаціями розширеної відповідальності організовутимуть освітню та просвітницьку діяльність
серед населення щодо проблем безпечного та ресурсозберігаючого поводження з відходами упаковки та необхідності
організації роздільного збирання відходів упаковки.
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На думку експертів, запропоновані реформи у сфері відходів мають низку переваг на регіональному (місцевому)
рівні. Так, ціла низка проблем, на вирішення яких спрямована стратегія, носять регіональний та місцевий
характер. Тож наголос на посиленні ролі регіональних та місцевих органів влади у стратегії є перевагою.
Повноцінне впровадження нової системи поводження з відходами потенційно може сприяти зменшенню об’ємів
та негативних наслідків від утворення відходів, зокрема шляхом екологічно безпечного поводження з ними. Щодо
упаковки, до переваг слід віднести зменшення кількості відходів упаковки, що захоронюються, зменшення витрат
населення/ОМС на поводження з відходами упаковки, скорочення обсягів утворення відходів упаковки.
Амбітність реформ визначає й головні виклики, які були виявлені для реалізації реформ у регіонах. Серед
ключових викликів слід очікувати політичну неспроможність органів місцевого самоврядування до встановлення
економічно необґрунтованих тарифів на вивезення та захоронення побутових відходів, інституційну та фінансову
неспроможність ОДА та ОМС реалізовувати низку очікуваних завдань без методологічної та фінансової підтримки
з боку Уряду. ОМС та місцеві адміністрації потребуватимуть значних фінансових та людських ресурсів для
забезпечення дотримання нових вимог у сфері поводження з відходами, зокрема побутовими. Нові вимоги
до класифікації відходів, проектування та дозвільної діяльності також вимагатимуть значної інформаційнонавчальної роботи як для населення, так і самих ОМС та місцевих адміністрацій.

Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
У цій сфері об’єктом аналізу були Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» від 4 жовтня 2016 р. № 1641-VIII , Порядок
розроблення плану управління річковим басейном (Постанова КМУ від 18.05.2017 №336), Типове положення про басейнову
раду (Наказ Мінприроди від 26.01.2017 №23), Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання» від 18.05.2017 №2047-VIII, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють
відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 07.02.2017
№1830-VIII, Проект Морської стратегії України (анонсований зміст). Окрім Морської стратегії, усі проаналізовані документи
представляють «прийнятні реформи», що дозволяє з високою вірогідністю виявити вплив реформ на регіони.
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Усі реформи у цій сфері є актуальними для регіонів. Впровадження басейнового підходу до управління водними ресурсами
впливає на раціональне використання, збереження і відтворення водних ресурсів у межах річкового басейну, забезпечення
якісною питною водою, врахування думки громадськості. Комплексне вирішення соціально-економічних та екологічних
проблем у сфері доступу населення не лише до послуг питного водопостачання, але й послуг водовідведення. Як наслідок,
сприятиме поліпшенню екологічної якості життя місцевого населення. Питання є актуальним, оскільки впливає на
забезпечення місцевого населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою, послугами водовідведення,
зменшенням ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю громадян та довкіллю. Надання дозволів на спеціальне
водокористування важливе з точки зору легкості ведення бізнесу, децентралізації та охорони довкілля. Морська стратегія є
актуальною для відповідних регіонів, оскільки впливає на ведення місцевого бізнесу, пов’язаного із використанням Чорного
та Азовського морів, забезпечення місцевого населення робочими місцями у сфері послуг, зокрема туристичних, зменшення
ризиків завдання шкоди довкіллю морів.
Усі реформи безпосередньо впливають на органи влади в регіонах: місцеві органи виконавчої влади, ОМС, басейнові ради,
громадян та бізнес.
Цілі запропонованих реформ у сфері водних ресурсів мають виражений регіональний вимір: перехід від адміністративнотериторіального до басейнового управління водними ресурсами за басейновим принципом, забезпечення споживачів
якісною питною водою та централізованим водовідведенням, запобігання погіршенню якості питної води в джерелах питного
водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних вод суб’єктами господарювання, спрощення
порядку надання дозволів на спецводокористування. Усі вказані цілі мають регіональну (місцеву) складову. Цілі морської
стратегії не є винятком: забезпечення гарного екологічного стану Чорного та Азовського морів, запобігання погіршенню стану
Чорного та Азовського морів, вирішення комплексу регіональних соціально-економічних та екологічних проблем. Механізми,
передбачені реформами, спираються на регіональну (місцеву) складову: впровадження системи інтегрованого управління
водними ресурсами за басейновим принципом передбачає розроблення планів управління річковим басейном, планів
управління ризиками затоплення. Забезпечення централізованого водовідведення передбачає запровадження комплексу
правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати.
Реформи у цій сфері зачіпають або створюють нові повноваження та функції зацікавлених суб’єктів владних повноважень на
місцях.
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Зміни, викликані впровадженням інтегрованого управління водними ресурсами, у значній частині стосуються повноважень
Мінприроди, Держводагентства та інших заінтересованих ЦОВВ у впроваджені інтегрованого управління водними ресурсами
за басейновим принципом. Щодо повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, то
їх представники входитимуть до складу басейнових рад, як і представники ЦОВВ, інших зацікавлених організацій, установ,
підприємств та представники громадськості. Басейнова рада є консультативно-дорадчим органом у межах території річкового
басейну, утвореним при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного
господарства, з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, інтегрованого
управління ними. До складу басейнової ради входять представники заінтересованих сторін (центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, басейнових(ого) управлінь (управління) водних ресурсів,
водокористувачів, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань (за згодою), що здійснюють свою діяльність у
межах річкового басейну).
Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання плану управління річковим басейном, реалізації
заходів щодо раціонального використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Плани управління річковими басейнами розробляються Держводагентством разом з Держгеонадрами, центральними
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими заінтересованими сторонами
з урахуванням рішень відповідних басейнових рад. Проекти планів управління річковими басейнами розглядаються та
схвалюються відповідними басейновими радами, затверджуються КМУ. Фінансування заходів, передбачених у планах
управління річковими басейнами, здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не
заборонених законодавством.
Уточнено повноваження обласних, Київської та Севастопольської міських рад щодо ухвалення рішень про скидання стічних
вод з накопичувачів у водні об’єкти, якщо це не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки водокористування.
Рішення погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища.

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

71

Частина І. Імплементація екологічних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію: роль регіональних органів влади у процесі

Громадяни та їх об’єднання, інші громадські формування наділені правом брати участь у підготовці планів управління
річковими басейнами та планів управління ризиками затоплення, сприяти їх виконанню.
У сфері питного водопостачання, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування внесеними змінами
наділяються функціями та повноваженнями щодо централізованого водовідведення. Органи місцевого самоврядування
наділяються також повноваженнями щодо:
— затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених
пунктів. У правилах визначають розмір плати за понаднормативні скиди промислових та інших стічних вод до систем
централізованого водовідведення. Причім місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних чи юридичних осіб
щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження
органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям,
утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних документів;
— впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і
більше;
— визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон відповідно до порядку
визначення популяційного еквівалента населеного пункту та критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон,
затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Уточнені й права споживачів – право на проведення громадських слухань замінено на право проведення громадських
обговорень в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання та водовідведення.
Проект Морської стратегії (анотований зміст) не окреслює функцій та повноважень місцевих органів влади та місцевого
самоврядування. Водночас два критерії впливатимуть у подальшому на їхню правосуб’єктність:
— мета Морської стратегії — забезпечення гарного екологічного стану морів України, що прямо буде пов’язано з впровадженням
інших реформ в екологічній сфері, зокрема державного екологічного моніторингу (включаючи стан морів), екологічного
нагляду, децентралізації держуправління,
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— об’єкт охорони — Чорне та Азовське моря. Нові обов’язки/повноваження стосуватимуться не усіх місцевих державних
адміністрацій, а тих, на адміністративній території яких розташовані вказані моря. А саме: Рада міністрів АРК, Донецька,
Запорізька, Одеська, Миколаївська та Херсонська обласні державні адміністрації, Севастопольська міськдержадміністрація.
Реалізація усіх реформ у цій сфері передбачає низку переваг та викликів на місцях.
Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом сприятиме збереженню і
відтворенню водних ресурсів у межах річкового басейну, розширенню поінформованості громадськості та її участі
у прийнятті рішень, розвиток співпраці між заінтересованими суб’єктами.

Потенційні виклики включають:
— нечіткість закону щодо визначення повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, віднесення деталізації цих повноважень на рівень підзаконних нормативно-правових актів;
— відсутність кваліфікованих кадрів для розроблення планів управління річковими басейнами;
— недостатня координація між різними зацікавленими суб’єктами, залученими у процес розроблення, схвалення
та затвердження планів управління річковими басейнами;
— брак фінансів для виконання заходів, передбачених планів управління річковими басейнами;
— нечіткість законодавства щодо проведення громадського обговорення;
— недостатня координація між різними зацікавленими суб’єктами, залученими у процес розроблення, схвалення
та затвердження планів управління річковими басейнами;
— не врахування пропозицій при ухвалені рішень басейновою радою.
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Спрощення порядку отримання дозволу на спецводокористування сприятиме розвитку бізнесу на місцях,
зокрема через звуження кола користувачів, які потребують отримання такого дозволу. Водночас, викликом є
відсутність будь-яких повноважень ОДА та ОМС щодо контролю за користуванням водними ресурсами у процесі
водокористування, у т.ч. відсутність можливості звернення до суду щодо анулювання такого дозволу. Відсутність
безпосереднього впливу басейнових рад на надання дозволу на спецкористування може становити загрозу
басейновому управлінню річковими ресурсами.
Реформа у сфері питного водопостачання надає кілька переваг на місцях: забезпечення стабільного рівня
обслуговування населення питною водою нормативної якості, забезпечення охорони й захисту довкілля,
попередження його забруднення на місцевому рівні, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, покращення економічного стану підприємств водопровідноканалізаційного господарства. Водночас, це створює потребу капіталовкладень у створення/реконструкцію
систем централізованого водовідведення, що сповільнить надійність функціонування систем водопостачання та
водовідведення.
Базовою перевагою для регіонів Морської стратегії є те, що забезпечення гарного екологічного стану Чорного та
Азовського морів впливатиме на вирішення комплексу економічних, соціальних та екологічних проблем регіону.
Окрім того, впровадження цієї реформи сприятиме розвитку співробітництва місцевих органів на міжнародному,
європейському та регіональному рівнях. Очікувані виклики від впровадження Морської стратегії стосуватимуться
інституційної, організаційної та фінансової спроможності регіонів.
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Охорона природи
У цій сфері було проаналізовано лише один документ – проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод)» (№3445). Мінприроди наразі планує здійснення
реформи у цій сфері, зокрема щодо впровадження оселищної та пташиної директив, проте ці напрацювання ще не можна
вважати проектами реформ (зокрема, тому, що немає оприлюднених проектів нормативно-правових актів). Тому, під час
аналізу було використано плани імплементації відповідних директив та експертні оцінки (прогноз) майбутніх реформ цій
сфері, зокрема викладені в таких напрацюваннях: «Без віз і кордонів: як захистити птахів відповідно до законодавства ЄС?
Аналітична записка (2016)»46, «Імплементація в Україні Директиви ЄС про захист диких птахів. Аналітичний документ
(2016)»47.
Проект закону №3445 спрямований на врегулювання полювання та, частково, поводження з тваринами у неволі. Проект
закону на нашу думку не має регіонального виміру – ні щодо актуальності, ні щодо основних суб’єктів, на які він потенційно
впливає (основними зачепленими суб’єктами є мисливські господарства, мисливці та власники тварин у неволі).
Основна реформа у цій сфері пов’язана з впровадженням директив ЄС про оселища та птахів. Директиви про захист птахів та
щодо оселищ – головні правові інструменти для збереження та сталого використання природи в ЄС, особливо через мережу
природоохоронних територій Natura 2000. Угода про асоціацію між Україною та ЄС визначає графік імплементації Директиви:
частина положень має бути виконана протягом двох років з часу набуття чинності Угоди, частина – протягом чотирьох.
Повноцінне впровадження директив в Україні неодмінно призведе до створення значної кількості нових природоохоронних територій.
Саме цей аспект впровадження обох директив має найбільш виражений регіональний аспект. Так, у Польщі раптове створення
на значних площах спеціальних природоохоронних територій для охорони птахів було шоком для багатьох місцевих громад.
Одним з ключових питань є підхід до створення таких територій. Оскільки значна частина таких територій буде створена на
земельних ділянках, де держава не є власником чи користувачем, виникає питання, яким чином забезпечувати створення
таких охоронюваних територій. Добровільний принцип (який дещо опрацьований в рамках створення національної екомережі
в Україні) означає необхідність укладання угод про управління такими ділянками з землевласниками, яких будуть тисячі. Це
дасть можливість уникнути соціальних конфліктів. Окрім того, добровільний принцип означає і значні компенсації власникам
http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/bez-viz-i-kordoniv-yak-zakhystyty-ptakhiv-vidpovidno-do-zakonodavstva-esanalitychna-zapyska-2016
47
www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/implementatsiya-v-ukrayini-dyrektyvy-es-pro-zakhyst-dykykh-ptakhiv-analitychnyydokument-2016
46
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земельних ділянок через обмеження у користуванні землею. Примусовий принцип, втілений у Польщі, є прийнятним в умовах
певної централізації влади, дає можливість доволі швидко і централізовано створити такі території, проте може призвести до
значних соціальних конфліктів з певними групами (наприклад, фермерами).
Тісно пов’язаним із питанням добровільності/примусовості створення нових природоохоронних територій є повноваження
щодо їх створення. Особливо важливо взяти до уваги процес децентралізації в Україні і необхідність розширення повноважень
громад. З іншого боку, у зв’язку із європейською важливістю таких територій, необхідний певний рівень контролю та
координації на національному рівні. Таким чином, порядок створення таких територій мав би забезпечувати певний баланс
між повноваженнями місцевих громад та необхідністю централізованого контролю за процесом створення (і частково
управління) такими територіями.
У підсумку, можна прогнозувати, що реформи у цій сфері матимуть безпосередній прямий вплив на місцеві громади.

Промислове забруднення та техногенні загрози
У цій сфері було проаналізовано один документ як проект реформи: проект Національного плану скорочення викидів від
великих спалювальних установок (проект станом на 02/12/2016). Тому, аналіз у цій сфері також спирається на експертний
прогноз реформ, зокрема на основі заходів, передбачених планом імплементації Директиви 2010/75/ЄС.
Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (далі - НПСВ) дає можливість протягом
перехідного періоду (16 років) привести викиди від великих спалювальних установок до вимог Директиви 2001/80/EC про
обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в повітря від великих спалювальних установок. Це питання є актуальним
для тих громад, де комунальні підприємства є операторами ТЕЦ номінальною тепловою потужністю понад 50 МВт та їх
населення.
НПСВ має на меті створити механізм поступового скорочення атмосферних викидів (без такого механізму з 2018 року усі
великі спалювальні установки, які не відповідають вимогам директиви, мають бути закриті). Для операторів, які експлуатують
спалювальні установки, НПСВ встановлює обмеження річних валових викидів щонайменше по одній із таких забруднюючих
речовин: SO2, NOx і пил. Участь у НПСВ є добровільною.
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Тому, ця реформа вплине на ОМС, які мають в управлінні ТЕЦ номінальною тепловою потужністю понад 50 МВт. Серед
основних покладених завдань: здійснити заходи з модернізації або вивести з експлуатації ТЕЦ номінальною тепловою
потужністю понад 50 МВт для досягнення вимог щодо викидів SO2, NOx і пилу.

Серед переваг НПСВ для регіонів - скорочення викидів окремих забруднюючих речовин, що позитивно вплине
на стан довкілля та здоров’я населення, добровільна участь та тривалий перехідний період (16 років, до
2033 року). Викликами є невизначеність щодо ролі чи підтримки з боку держави для виконання необхідних
заходів зі скорочення викидів (модернізація, будівництво нових ТЕЦ тощо). Кабінет Міністрів України разом з
НКРЕКП і відповідними центральними органами виконавчої влади мають ще визначити та затвердити механізм
фінансового забезпечення виконання Національного плану скорочення викидів.

Імплементація інших положень Директиви 2010/75/ЄС також має регіональний вимір. Головним чином йдеться про
запровадження інтегрованого (екологічного) дозволу (інтегрований дозвіл повинен видаватися одним органом та замінити
собою для осіб, які здійснюють види діяльності, передбачені Додатком І до Директиви наступні дозволи: дозвіл на викиди
забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на
здійснення операцій у сфері поводження з відходами). Впровадження інтегрованого дозволу також передбачає створення
реєстрів (баз даних) дозволів, інституційні зміни в уповноважених органах щодо видачі та контролю за дотриманням
інтегрованих дозволів, реагування на надзвичайні ситуації тощо.
Це безпосередньо зачепить місцеві органи виконавчої влади (ОДА). Хоча план імплементації зазначає ОДА як співвиконавців
лише щодо двох завдань (розроблення нормативних документів щодо створення та функціонування баз даних (реєстрів)
інтегрованих дозволів та створення окремого структурного підрозділу до компетенції якого буде відноситися питання видачі
інтегрованого дозволу), очевидно, що впровадження інтегрованих дозволів матиме вплив на ці органи у ширшому розумінні,
а також ОМС.
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Зміна клімату та захист озонового шару
У цій сфері було проаналізовано Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року
(схвалену Розпорядженням КМУ від 7 грудня 2016 р. № 932-р).
Реформа у цій сфері має виражений регіональний вимір, а сама зміна клімату має вплив на кожну громаду через ризики,
які вона несе: пов’язані з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням
екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей, адаптація до таких проявів зміни клімату, як повені, посухи, руйнування
берегів і тривалі періоди з аномальною спекою, соціальна та економічна нестабільність тощо.
Концепція передбачає серед основних завдань зміцнення інституційної спроможності щодо формування і забезпечення
реалізації державної політики у сфері зміни клімату. Зокрема, це має бути досягнуто шляхом:
- забезпечення ефективного розподілу функцій та дієвого механізму координації центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування щодо формування і реалізації складових державної політики у сфері зміни клімату
відповідно до їх компетенції;
- визначення та впровадження дієвих механізмів інтеграції складових політики у сфері зміни клімату в регіональних стратегіях
розвитку і планах заходів з їх реалізації з урахуванням пріоритетів розвитку районів відповідного регіону, а також міст, селищ і
сіл;
- забезпечення мобілізації фінансових ресурсів на національному та місцевому рівнях, сприяння залученню зовнішніх і
внутрішніх інвестицій;
- сприяння проведенню на постійній основі оцінки фактичних очікуваних змін клімату та їх наслідків, включаючи регіональний
розподіл, визначення ризиків та вразливості до зміни клімату на рівні територіальних громад, секторів економіки.
Завдання з адаптації до зміни клімату, підвищення опірності та зниження ризиків, пов’язаних із зміною клімату також має
регіональний (місцевий) вимір. Так, заходи у цьому секторі включають розроблення та запровадження механізму формування
адаптаційної політики за принципом від місцевого (регіонального) до національного рівня, приділяючи пріоритетну увагу діям
тих громад і секторів економіки, які є найбільш вразливими до впливів зміни клімату.
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Наразі важко оцінити, які конкретно нові повноваження та функції будуть покладені на регіональні органи влади в результаті
реалізації концепції. Водночас, ми прогнозуємо, що з певних питань буде потреба у перегляді повноважень та функцій органів
влади на місцях. Мова йде, наприклад, про такі заходи, які матимуть вплив на регіональному рівні:
-

забезпечення поступового технічного та технологічного вдосконалення систем гідрометеорологічних спостережень,
включаючи спостереження за кліматичною системою, в рамках створення ефективної системи захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та небезпечних гідрометеорологічних явищ;

-

забезпечення ідентифікації та створення умов для доступу суб’єктів господарювання і населення до наявних баз даних про
найкращі світові технології, спрямовані на скорочення антропогенних викидів, збільшення абсорбції поглиначами парникових
газів та адаптацію до зміни клімату;

-

забезпечення врахування фактору зміни клімату при створенні ефективної системи захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та небезпечних гідрометеорологічних явищ;

-

підготовка та виконання пілотних проектів з розроблення і реалізації місцевих планів з адаптації до зміни клімату на рівні
регіонів, а також міст, селищ і сіл.
Переваги від застосування нормативно-правового акту на регіональному рівні є значними, оскільки
ним передбачено розроблення та впровадження політики щодо скорочення викидів парникових газів,
енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії, адаптації до змін клімату тощо. Усі ці заходи повинні
наблизити Україну до рівня розвитку цивілізованих держав, які обирають шлях сталого низьковуглецевого
розвитку. Низький рівень кадрового потенціалу, особливо на регіональному рівні, також буде великим викликом
для реалізації цього нормативно-правового акту. Важливо розуміти, що реалізація цього акту потребуватиме
значних цільових фінансових ресурсів та належного контролю за їх використанням.
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Генетично модифіковані організми
У цій сфері об’єктом аналізу був проект «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (щодо запровадження
спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих
в Європейському Союзі)» (№1844). Окрім того, аналіз спирається на прогноз реформ на підставі планів імплементації
відповідних директив.
На думку експертів, система біобезпеки, заснована на європейських стандартах, матиме позитивний вплив на
місцеві громади в цілому та довкілля в регіонах. Водночас, самі реформи у цій сфері мають загальнонаціональний
характер і не мають регіональної (місцевої) складової.
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Частина ІІ.
Євроінтеграційний контекст регіональної
політики та децентралізації
2.1	Місце Угоди про асоціацію в регіональній політиці у сфері довкілля
Відповідно до європейських підходів регіональна політика є важливим компонентом у формуванні державної політики
загалом, а надання повноважень регіонам – серед тенденцій політики ЄС. Регіональна політика ЄС має на меті покращити
економічний добробут та якість життя населення регіонів ЄС, а також запобігти регіональній диспропорції. Понад третина
бюджету ЄС витрачається на регіональну політику.48
Регіональна політика ЄС має чотири основних пріоритети: дослідження та інновації, інформаційні та комунікаційні
технології, конкурентоздатність малого та середнього бізнесу, перехід до низьковуглецевої економіки.
Державна регіональна політика України – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня якості життя людей
на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та
інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності. 49 Незважаючи на відмінності, які можуть бути у політиці того
чи іншого регіону, вона має відповідати загальнонаціональним підходам, стратегіям, планам, та узгоджуватись з ними.
48
49

https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en
Закон України “Про засади державної регіональної політики” від 05.02.2015р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
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Останні тенденції в Україні щодо реформування всіх сфер суспільного життя демонструють чітку євроінтеграційну
спрямованість, зокрема на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи у сфері охорони
довкілля. Тому регіональна політика теж повинна застосовувати європейські стандарти та працювати на
виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

З метою виявити євроінтеграційну складову регіональної політики ми проаналізували обласні стратегії розвитку на період
до 2020 року. Розробка та виконання регіональних стратегій розвитку вимагається Державною стратегією регіонального
розвитку на період до 2020 року.50 В стратегії, серед іншого, зазначається, що необхідність її підготовки викликана
“доцільністю підготовки нового стратегічного документа, розробленого відповідно до європейських стандартів на період, що
синхронізується з плановими та бюджетними циклами ЄС”.
Державна стратегія регіонального розвитку визначає три основні цілі, яким також повинні відповідати обласні стратегії. Це
включає:
(1) Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів. Ця ціль, серед іншого, включає окремі екологічні питання,
зокрема раціональне використання природних ресурсів та збереження природних територій (збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної
екомережі, стимулювання розвитку ПЗФ, підвищення рівня обізнаності населення), а також розвиток транскордонного
співробітництва і підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС.
(2) Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Включає, серед іншого, впровадження сучасних
методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами.
(3)	Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. Включає, серед іншого, питання децентралізації влади.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року” // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
50
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Отже, Державна стратегія регіонального розвитку не передбачає конкретних цілей чи завдань щодо
реалізації Угоди про асоціацію, хоча деякі цілі стратегії можна розглядати як такі, що сприятимуть реалізації
євроінтеграційних зобов’язань.

Тим не менше, Звіт за результатами моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики в
Україні у 2016 році51 в екологічній частині містить інформацію про низку євроінтеграційних реформ на національному рівні.
Зокрема, вказано прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом”, схвалення Концепції реалізації державної
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, що враховує вимоги Паризької угоди, проблеми із поводженням з
твердими побутовими відходами.
Усі області України мають розроблені та затверджені стратегії розвитку на період до 2020 року відповідно до вимог Державної
стратегії регіонального розвитку. Майже усі стратегії частково включають окремі євроінтеграційні питання та практично усі –
екологічні. Тим не менше, жодна стратегія не містить цілі щодо євроінтеграції чи виконання Угоди про асоціацію.
Обов’язковим елементом усіх стратегій є так званий SWOT аналіз, що містить оцінку сильних, слабких сторін
області, а також можливостей та загроз.

Сильні та слабкі сторони є внутрішніми характеристиками області, в той час як можливості та загрози – зовнішніми факторами,
що впливатимуть на розвиток області. Питання євроінтеграції та екологічні питання зустрічаються як в сильних та слабких
сторонах, так і в можливостях і загрозах.

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/rezultati-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyipolitiki/zvit-za-rezultatami-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki-v-ukrayini-u-2016-rotsi/
51
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Серед сильних сторін в контексті питань зв’язку із ЄС, виконання Угоди про асоціацію, євроінтеграції, регіони найчастіше
називають:
-	Кордон з країнами ЄС чи близькість до європейського кордону (для тих областей, що мають відповідне географічне
розташування, включаючи Волинську, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області).
-

Швидкі темпи переорієнтації зовнішніх інтеграційних зв’язків економіки області на країни ЄС (Вінницька область).

-	Позитивний досвід залучення міжнародної технічної допомоги у регіон (Вінницька область).
-

Розвиток транскордонного співробітництва (Закарпатська область).

-	Найближчі до кордонів ЄС поклади будівельного каміння (Рівненська область).
Слабкі сторони в контексті євроінтеграції для регіонів України включають:
-	Невідповідність окремих видів продукції стандартам ЄС (Івано-Франківська, Чернігівська області).
-

Значна відстань від європейських держав (Миколаївська область).

Серед можливостей регіони зазначають:
-

Залучення іноземних партнерів у рамках транскордонної співпраці до інноваційного перепрофілювання економіки регіону з
метою інтеграції в ЄС (Волинська область).

-	Імплементація/підписання Угоди з ЄС (Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Одеська області).
-	Підписання/набуття чинності договору про зону вільної торгівлі з ЄС (Дніпропетровська, Київська, Сумська, Чернігівська,
Черкаська області).
-

Залучення європейських структурних фондів, участь у грантових програмах (Закарпатська область).

-	Гармонізація українського законодавства з європейським (Закарпатська область).
-	Впровадження європейських стандартів якості продукції (Вінницька, Закарпатська, Черкаська області).
-	Активізація транскордонного співробітництва (Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області).
-	Пожвавлення експортно-імпортних відносин з ЄС (Івано-Франківська область).
-	Продовження процесів інтеграції з ЄС (стимулювання виробників підвищувати якість продукції та відповідальність за охорону
довкілля (Запорізька, Рівненська, Херсонська оюлвсті).
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-	Нарощування міжнародної технічної допомоги (Запорізька, Київська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська, Чернігівська
області).
-	Інтеграція в ЄС (Київська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська області).
-	Нові програми для розвитку малого та середнього бізнесу (в тому числі європейські програми “Горизонт 2020”, “COSME”)
(Луганська область).
-	Доступ до нових ринків збуту (з 1 січня 2016 року Україна приєдналася до зони вільної торгівлі з ЄС) (Луганська область).
-	Гармонізація національного природоохоронного законодавства з законодавством ЄС (у тому числі вимоги та стандарти
екологічної безпеки господарської діяльності) (Луганська, Чернігівська області).
-

Зміцнення відносин між Україною та ЄС, зокрема збільшення товарообігу між Львівською областю та країнами ЄС (Львівська,
Чернівецька області).

-	Членство в європейських міжнародних об’єднаннях (Одеська область).
-	Продовження процесів інтеграції з ЄС вимагатиме впровадження антикорупційного законодавства (Рівненська область).
-	Географічна диверсифікація експорту (використання можливостей освоєння ринку ЄС) (Харківська область).
Серед загроз, які регіони називають у зв’язку євроінтеграційними процесами, можна виділити:
-	Перетворення регіону на ресурсний придаток Європи (Закарпатська область).
-	Висока конкурентність європейських ринків, складність виходу на них (Закарпатська, Запорізька, Харківська області).
-	Погіршення конкрурентноздатності товарів на внутрішньому ринку через зростання імпорту з ЄС (Київська, Миколаївська,
Тернопільська області).
-

Загроза малим та середнім виробникам через економічні наслідки зближення з ЄС (Рівненська область).

-

Зростання конкуренції для підприємств регіону через економічні наслідки зближення з ЄС (Сумська, Черкаська області).

-	Відтік робочої сили в ЄС (Тернопільська область).
-	Неімплементованість вимог ЄС до сільськогосподарської продукції (Херсонська область).
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З точки зору євроінтеграції, близькість до кордону з ЄС, транскордонне співробітництво та досвід залучення
технічної допомоги регіони вважають сильними сторонами. Це, головним чином, стосується областей, що
межують з ЄС, вже мають тісну транскордонну співпрацю з регіонами сусідніх держав. Слабкими сторонами,
відповідно, є віддаленість від кордону з ЄС та такий економічний фактор як невідповідність продукції стандартам
ЄС. Регіони розглядають значну кількість факторів, пов’язаних з євроінтеграцією, як можливості для майбутнього
розвитку областей. Сюди відносять як політичні чинники – підписання/імплементація Угоди про асоціацію,
інтеграція в ЄС, членство в європейських міжнародних об’єднаннях, так і економічні – пожвавлення експортноімпортних відносин, інноваційне перепрофілювання економіки, збільшення товарообігу, доступ до нових ринків,
нові програми для розвитку малого і середнього бізнесу. Серед можливостей названа і гармонізація українського
екологічного законодавства із законодавством ЄС. Загрози викликані, головним чином, страхом зростання
конкурентності, невідповідності стандартам ЄС, відтоком робочої сили.

Екологічні питання є серед сильних і слабких сторін регіонів, на що впливає екологічна ситуація в тій чи іншій області.
Сприятливі екологічні показники та природні ресурси часто зустрічаються серед можливостей, в той час як екологічні
проблеми регіони часто вважають загрозами для свого розвитку.
Отже, сильними сторонами в контексті питань довкілля регіони вважають:
-	Наявність рекреаційних та природних ресурсів (ліси, водні ресурси, землі) (Волинська, Житомирська, Закарпатська, ІваноФранківська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області).
-	Відсутність потужних об’єктів-забруднювачів довкілля та зон екологічного лиха (Вінницька область).
-	Наявність ресурсної бази для розвитку альтернативної енергетики (Вінницька, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська,
Херсонська, Чернівецька області).
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-	Наявність ПЗФ (Житомирська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Чернівецька, Черкаська області).
-	Низький рівень атмосферного забруднення (Житомирська, Чернівецька області).
-

Значна частка екологічно чистих територій (Івано-Франківська, Одеська області).

-	Нижчий середнього по Україні ступінь антропогенного навантаження на довкілля (Львівська область).
-

Формування національної екологічної мережі (Одеська область).

-	Можливість розвитку зеленого, екологічного туризму (Одеська область).
-	Низький рівень екологічного навантаження (Полтавська, Тернопільська, Чернівецька області).
-	Сприятлива екологічна обстановка (Харківська область).

До слабких сторін у контексті охорони довкілля регіони відносять:
-	Низький відсоток територій та об’єктів ПЗФ (Вінницька, Одеська області).
-	Недостатня кількість та якість природних ресурсів (Вінницька область).
-	Низький рівень забезпечення водними ресурсами/ нерівномірність розподілу водних ресурсів (Дніпропетровська, Одеська
області).
-	Техногенне забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і ґрунтових вод (Дніпропетровська область).
-	Відсутність переробки та утилізації промислових і твердих побутових відходів/ відсутність підприємств з переробки (Вінницька,
Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська,
Тернопільська, Чернівецька області).
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-

Зменшення родючості ґрунтів/наявність деградованих малопродуктивних земель (Дніпропетровська, Донецька, Одеська,
Рівненська, Херсонська області).

-	Найвище в Україні навантаження на біосферу (Донецька область).
-	Наявність небезпечних і шкідливих виробництв, накопичення токсичних промислових відходів (Донецька область).
-	Низька екологічна свідомість підприємств та громадян (Житомирська, Івано-Франківська, Полтавська область).
-	Порушення екологічної рівноваги (Закарпатська, Львівська області).
-	Нераціональне використання природних ресурсів (Івано-Франківська, Чернівецька області).
-	Незадовільний рівень протипаводкового захисту (Івано-Франківська, Чернівецька області).
-	Недостатність забезпечення якісною питною водою (Івано-Франківська область).
-	Складна екологічна ситуація окремих районів (Івано-Франківська, Одеська області).
-

Значний рівень техногенного навантаження на навколишнє середовище та загострення екологічних проблем (Запорізька
область).

-	Присутність на території потенційно небезпечних об’єктів (Київська, Миколаївська області).
-

Ризик підтоплення (Київська область).

-	Наявність джерел забруднення водних та земельних ресурсів (Луганська область).
-	Високий рівень антропогенного навантаження на деяких територіях (Одеська область).
-	Вплив глобальної зміни клімату на стан довкілля (Одеська область).
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-	Відсутність дієвого моніторингу за станом природного середовища та об’єктів (Одеська область).
-	Транскордонне забруднення Дунаю та Дністра (Одеська область).
-	Відсутність регулювання контролю за внесенням хімікатів у ґрунти (Полтавська область).
-	Низький рівень використання джерел альтернативної енергетики, енергоефективність (Полтавська, Тернопільська,
Чернівецька області).
-

Радіаційне забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС (Рівненська, Чернігівська області).

-	Наявність підприємств-забруднювачів навколишнього середовища (Сумська область).
-	Високий рівень розораності земель (Харківська область).
-	Низька забезпеченість сільських територій питною водою (Харківська область).
-	Недостатня кількість очисних споруд та низький рівень ефективності діючих (Херсонська, Черкаська області).
-	Низький рівень впровадження “зелених” технологій в сільське господарство (Херсонська область).
-	Низький рівень заліснення (залуження) деградованих земель (Херсонська область).
-

Закислення значних площ ґрунтів (Чернігівська область).

-	Систематичне порушення водоохоронного законодавства (Чернівецька область).
-

Зберігання на території області невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин
(відходів, пестицидів) (Черкаська область).

-	Велика кількість водних об’єктів, яка потребує покращення гідрологічного режиму та санітарного стану (Черкаська область).
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До можливостей, що стосуються питань довкілля, регіони відносять:
-	Популяризація екологічного способу життя (Волинська область).
-

Розвиток альтернативної енергетики (Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Херсонська, Чернігівська,
Черкаська області).

-

Розвиток сфери переробки вторинної сировини (Вінницька, Дніпропетровська області).

-	Організація транскордонних природоохоронних територій (Закарпатська область).
-	Експорт екологічно чистої, органічної сільськогосподарської продукції, запит на органічну продукцію, виробництво екологічно
чистої продукції (Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Чернігівська області).
-	Створення потужностей з переробки відходів (Івано-Франківська область).
-

Розвиток екотуризму (Івано-Франківська, Львівська, Херсонська області).

-

Збільшення кількості об’єктів ПЗФ (Черкаська область).

Визначили регіони й можливі загрози, пов’язані з питаннями довкілля:
-	Посилення катаклізмів за рахунок зменшення лісистості, деградації ґрунтів, забруднення водних об’єктів, підтоплення
(Волинська область).
-	Неефективна система державного екологічного контролю та моніторингу довкілля (Вінницька область).
-

Зміна клімату (Вінницька область).
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-	Неефективна державна політика у сфері управління відходами (Дніпропетровська область).
-	Відсутність впливу місцевої влади на підприємства, що забруднюють навколишнє природне середовище (Дніпропетровська
область).
-	Погіршення стану довкілля внаслідок продовження політики незбалансованого природокористування (Дніпропетровська
область).
-

Загроза санітарно-епідеміологічної, екологічної і техногенної катастрофи (Донецька область).

-	Виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (Івано-Франківська, Херсонська, Чернівецька
області).
-	Недосконала нормативно-правова база щодо інструментів екологічної політики (Запорізька область).
-

Забруднення територій стихійними сміттєзвалищами/ відходами (Київська, Миколаївська, Чернівецька області).

-	Паводкові та карстові загрози й підтоплення територій (Львівська область).
-	Потенційна загроза, пов’язана з близьким розміщенням двох атомних електростанцій (Рівненська область).
-

Законодавчо-нормативна неврегульованість питання легалізації видобутку бурштину (Рівненська область).

-	Продовження деградації родючості ґрунтів (Сумська, Херсонська області).
-	Недосконалість законодавства у сфері контролю за використанням природних ресурсів (Сумська, Чернівецька області).
-

Замулювання річища Дніпра та Дніпробузького лиману, скорочення стоку малих рік (Херсонська область).

-

Зниження родючості та виснаження земель (Чернігівська область).
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-	Погіршення стану довкілля внаслідок незбалансованого природокористування (Чернівецька область).
У сфері довкілля сильні сторони регіони пов’язують із наявністю в них природних ресурсів, відсутністю на їх
території великих забруднювачів та наявністю великої частки екологічно незабруднених територій та ПЗФ.
Екологічних питань серед слабких сторін виявилось надзвичайно багато – відсутність вирішення питання з
твердими побутовими та промисловими відходами, зменшення родючості ґрунтів, забруднення, низький
рівень використання джерел альтернативної енергетики, низька екологічна свідомість. Багато слабких сторін
пов’язані з якоюсь конкретною екологічною проблемою в певному регіоні, наприклад, незадовільний рівень
протипаводкового захисту, транскордонне забруднення Дунаю та Дністра, забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.
Зі слабкими сторонами дуже перегукуються загрози, а от серед екологічних факторів можливостями названо, в
основному, розвиток альтернативної енергетики, органічне землеробство, розвиток екотуризму.
Жодна із затверджених обласних стратегій не має конкретних цілей, які б стосувались питань євроінтеграції чи виконання
Угоди про асоціацію. Лише в окремих стратегіях серед завдань на виконання конкретних цілей зустрічається розвиток
міжнародного співробітництва, ефективне використання міжнародної технічної допомоги, участь у реалізації Стратегії ЄС для
Дунайського регіону, розвиток транскордонного співробітництва.
Щодо екологічних цілей, то вони присутні, у тому чи іншому формулюванні, практично в усіх регіональних стратегіях розвитку.
Це можуть бути окремі цілі, спрямовані виключно на охорону довкілля, а можуть екологічні компоненти бути частиною інших
цілей.
Ось декілька прикладів. У Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року є
стратегічна ціль “Екологічна безпека навколишнього середовища”, що включає удосконалення регіональної екологічної
політики, забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, підвищення рівня суспільної
екологічної свідомості, підвищення рівня екологічної безпеки та пом’якшення наслідків зміни клімату. У Стратегії розвитку
Дніпропетровської області на період до 2020 року є ціль “Екологічна та енергетична безпека”, що включає створення умов
для поліпшення стану довкілля, поліпшення системи управління відходами, розвиток екомережі та рекреаційних зон,
енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики. У Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року
є стратегічна ціль “Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії”. У Стратегії розвитку Запорізької області
на період до 2020 року – ціль “Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів”. Стратегія
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розвитку Херсонської області на період до 2020 року містить ціль “Екологічна безпека та ресурсозбереження”, Стратегія
розвитку Чернівецької області – ціль “Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища”, а Стратегія
розвитку Черкаської області – “Екологічна безпека та збереження довкілля”.
Головним чином окремі екологічні завдання зустрічаються в цілях щодо економічного розвитку (поводження з відходами,
сприяння розвитку екологічно-збалансованих промисловості і сільського господарства, покращення стану навколишнього
природного середовища), стійкого розвитку економіки (екологічна безпека регіону, покращення стану рекреаційних зон та
водних об’єктів), розбудови безпечного суспільства (запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля),
інноваційного розвитку (забезпечення енергоефективності, підтримка альтернативної енергетики, підтримка екологічного
туризму), розвитку людського капіталу (підвищення екологічної культури населення, створення комфортних і безпечних умов
проживання населення, покращення стану довкілля через формування ефективної системи управління медико-екологічними
ризиками), розвитку туристично-рекреаційної сфери (розвиток екологічних видів туризму), високої якості життя людини
(збереження навколишнього природного середовища, запобігання надзвичайним ситуаціям), розвинутого села (екологічно
чисте сільське господарство, покращення якості ґрунтів), збереження та розвитку територій (виробництво екологічно чистих
продуктів), створення безпечного життєвого простору (підвищення стандартів життя, забезпечення екологічно сприятливих
умов життя).
Щодо екологічних питань, які відображені в регіональних стратегіях розвитку, є низка таких, які відповідають сферам
апроксимації, визначеним в Угоді про асоціацію. Головним чином це стосується управління відходами, зменшення
забруднення атмосферного повітря, збереження біорізноманіття, створення і впровадження інтегрованої системи басейнового
управління водними ресурсами, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану річок,
забезпечення участі громадськості у розв’язанні екологічних проблем, зменшення обсягу викидів парникових газів, створення
інтегрованої системи природокористування прибережних смуг, покращення якості питної води, створення регіональних
центрів моніторингу довкілля, скорочення підтоплення, запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного
і техногенного характеру.
У контексті відповідності екологічних питань стратегій положенням Угоди про асоціацію варто виділити три стратегії: Стратегія
розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року та
Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року.
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У Стратегії Закарпатської області за індикатори виконання завдань в екологічній сфері часто беруться директиви ЄС чи їх
основні елементи, наприклад, кількість річок і каналів відмінної і доброї якості за класифікацією Рамкової водної директиви
ЄС, кількість об’єктів НАТУРА 2000, кількість проведених стратегічних екологічних оцінок та оцінок впливу на довкілля.
У Стратегії Львівської області для операційної цілі “Чисте довкілля” передбачені сфери реалізації можливих проектів, зокрема
підготовка та реалізація планів щодо управління відходами та програм попередження утворення відходів згідно з вимогами
Директиви 2008/98/ЄС, розробка та реалізація планів очистки існуючих місць захоронення відходів (Директива 1999/31/ЄС),
встановлення систем оцінки якості атмосферного повітря та запровадження планів щодо якості повітря для зон і агломерацій,
де спостерігаються понаднормативні забруднення (Директива 2008/50/ЄС), забезпечення функціонування басейнових
управлінь водними ресурсами та запровадження програм моніторингу якості води у відповідності до Директиви 200/60/
ЄС, запровадження планів управління ризиками затоплення (Директива 2007/60/ЄС), підготовка технічної та інвестиційної
програм з імплементації вимог до очистки стічних вод (Директива 91/271/ЄЕС), розробка та реалізація заходів з дотримання
на території області вимог щодо захисту диких птахів, збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни
(Директиви 2009/147/ЄС, 92/43/ЄС).
Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року містить розділ щодо узгодженості із національними та
загальноєвропейськими стратегічними документами, де, зокрема, зазначається, що Угода про асоціацію через Національний
план її імплементації відкриває шлях на узгодження стратегічного розвитку України та ЄС.
На виконання регіональних стратегій розвитку щороку приймаються плани заходів, проте вони не завжди відповідають
поставленим в стратегіям цілях, а питання комплексного виконання стратегій також під великим питанням.
Іноді заходи у сфері довкілля та євроінтеграції на регіональному рівні можуть здійснюватися в рамках інших регіональних
програм, як наприклад обласні програми “Питна вода”, програми охорони навколишнього природного середовища, програми
розвитку енергоефективності та енергозбереження, програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва та
ін.
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2.2	Децентралізація: роль в процесі імплементації Угоди у сфері довкілля.

1 квітня 2014 року КМУ затвердив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні52, що дало старт так званій реформі децентралізації влади в Україні.
В основі реформи децентралізації влади в Україні стоять три стовпи:
-

передача повноважень до найнижчого можливого рівня;

-

передача фінансових ресурсів відповідно до переданих повноважень;

-

контроль з боку держави за діяльністю органів місцевого самоврядування.

З часу схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади було сформовано
базові правові рамки для проведення реформи, зокрема було внесено зміни до Бюджетного53 та Податкового54 кодексів,
затверджено Державну стратегію регіонального розвитку55, запущено процес зміни адміністративно-територіального устрою
та розпочато реалізацію секторальних децентралізаційних реформ.
Особливістю проведення децентралізації влади в Україні є те, що одночасно триває процес реформи місцевого
самоврядування, адміністративно-територіального устрою та державної регіональної політики, а також
проводяться галузеві реформи, які, як правило, передбачають передачу повноважень або на нижчі рівні
управління, або органам місцевого самоврядування базового рівня.

52
53
54
55

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
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31 травня 2017 року КМУ схвалив Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища56, метою якої є створення ефективної державної системи запобігання екологічним
правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища. Документ передбачає ліквідацію Державної
екологічної інспекції та створення Державної природоохоронної служби, при цьому окремі функції щодо нагляду (контролю) у
сфері охорони довкілля планується передати органам місцевого самоврядування.

Фінансова (бюджетно-фіскальна) децентралізація
За результатами 2014 року, дотаційність 5,4 тис. бюджетів місцевого самоврядування становила понад 70%, майже 0,5 тис.
територіальних громади на 90% утримувалися за рахунок коштів державного бюджету. Здійснення постійної фінансової
підтримки через районні бюджети «дрібних» територіальних громад з використанням системи дотацій вирівнювання було
обтяжливим для державного бюджету та стримувало розвиток малих міст і великих селищ.
Одним із перших кроків виконання реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади стала фінансова
децентралізація. Зокрема було:
1. закріплено за місцевими бюджетами близько 50 джерел доходів;
2. змінено систему бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій;
3. перерозподілено видаткові повноваження між органами місцевого самоврядування та органами державної влади відповідно
до принципу субсидіарності та ін.
Завдяки фінансовій децентралізації суттєво змінилася ресурсна база місцевих бюджетів, зокрема простежується чітка
тенденція зростання обсягів власних ресурсів (податків та зборів) місцевих бюджетів та зростання частки місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті країни (Діаграми 9-10)

56

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250269536
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Діаграма 9. Зростання власних ресурсів місцевих бюджетів, млрд. грн.

45,60

47,50

2015

2016

49,30

Частка державного
бюджету у зведеному
бюджеті
Частка місцевих
бюджетів (з
трансфертами) у
зведеному бюджеті

2017 (план)

Джерело: decentralization.gov.ua

Діаграма 10. Частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті Україні, млрд. грн.
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Збільшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів дозволило органам місцевого самоврядування самостійно реалізовувати
розвитку, поліпшити інфраструктуру та благоустрій населених пунктів тощо.
Крім того, починаючи з 2015 року держава надає значну фінансову підтримку органам місцевого самоврядування на розвиток
територій (Діаграма 11).
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Діаграма 11. Державна фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку, млрд. грн.

Ключовим інструментом реалізації державної регіональної політики став Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР).
Кошти ДФРР спрямовуються на виконання проектів регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам, визначеним у
Державній стратегії регіонального розвитку та стратегіях розвитку регіонів.
Для підтримки об’єднаних територіальних громад, держава скеровує субвенцію на формування інфраструктури, кошти якої
розподіляються між громадами пропорційно площі та кількості сільського населення.
Протягом 2015-2017 років КМУ виділив майже 8,0 млрд. грн. на проекти місцевого розвитку у формі субвенції на соціально
економічний розвиток окремих територій.
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Починаючи з 2015 року, завдяки фінансовій (бюджетно-фіскальній) децентралізації суттєво зросли власні ресурси
та самостійність місцевих бюджетів. Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування отримали
стабільні джерела надходжень, а також логічну систему вирівнювання податкоспроможності територій, що
забезпечило щорічне зростання обсягів власних ресурсів місцевих бюджетів, їх частки в структурі зведеного
бюджету України, можливість органів місцевого самоврядування спрямовувати кошти на видатки розвитку,
реалізацію інфраструктурних проектів та ін.

Добровільне об’єднання громад
Станом на початок 2015 року було утворено 11,3 тис. органів місцевого самоврядування базового рівня (громад). У більш
як 6 тис. громад чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 4,8 тис. громад – менш як 1 тис. осіб, а у 1,1 тис.
громад – менш як 500 осіб, у більшості з них не було утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, були відсутні
бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад практично не могли
здійснювати надані їм законом повноваження.
Протягом 2015-2016 рр. в Україні було створено 366 добровільно об’єднаних територіальних громад, які об’єднали 1 740
сільських, селищних та міських рад. У першій половині 2017 року ще 47 об’єднаних громад (232 місцеві ради) провели перші
вибори. На 29 жовтня 2017 року перші вибори призначені ще в 201 об’єднаній територіальній громаді (933 місцеві ради).
Крім того, на сьогодні, зберігається можливість оголошення перших виборів на грудень 2017 року для ще 47 потенційних
об’єднаних громад.
Таким чином, протягом 2015-2017 рр. більше 25% органів місцевого самоврядування базового рівня, які існували на момент
початку реформи, об’єдналися в об’єднані громади (табл. 1)

98

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

99

Частина ІІ. Євроінтеграційний контекст регіональної політики та децентралізації

Таблиця 1. Формування об’єднаних громад в розрізі областей

Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Всього

Джерело: decentalization.gov.ua

Кількість створених об’єднаних громад
2015

2016

2017

Всього

2
5
15
3
9
2
6
3
1
2
2
15
1
8
12
5
1
26
0
1
22
3
10
5
159

19
10
19
3
23
1
10
8
1
3
1
7
19
3
6
13
13
10
4
11
4
3
6
11
207

12
24
18
3
13
3
18
9
4
8
5
11
2
12
14
5
13
4
8
12
7
18
6
17
248

33
39
53
9
45
6
34
20
6
13
8
33
21
23
32
24
27
40
12
24
33
24
22
34
614

Місцеві ради, які об’єднались
Всього
99
164
157
50
328
19
129
98
21
37
46
129
77
103
114
90
128
240
57
88
297
90
75
269
2 905

% від загальної кількості
14,0
39,8
45,1
13,0
52,0
5,6
43,1
19,0
3,2
8,9
13,9
18,1
24,6
21,0
22,7
24,7
30,6
39,0
12,4
19,2
49,1
16,2
27,7
47,3
25,9
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Як видно, динаміка створення об’єднаних територіальних громад в розрізі областей є неоднаковою. При цьому протягом
2015-2017 років в більшості областей об’єднані громади створили 20% і більше органів місцевого самоврядування, що може
свідчити про незворотність процесу.
Створені об’єднані територіальні громади суттєво відрізняються за базовими параметрами – чисельністю населення та
площею території (Діаграми 12-13).
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Діаграма 12. Створені об’єднані територіальні громади за чисельністю населення
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Діаграма 13. Створені об’єднані територіальні громади за площею території

Як видно, майже 65% створених ОТГ мають чисельність населення більше 5 тис. осіб, при цьому більше 75% ОТГ мають площу
території більше 100 кв. км. Лише 15 ОТГ (2,4%) по базових параметрах є неспроможними – при чисельності населення менше
5 тис. осіб займають територію менше 50 кв. км.
Після створення ОТГ, з нового бюджетного року, власні доходи зростають в середньому в 3 рази (середній показник 2016
року для перших ОТГ). Об’єднана громада отримує повноваження на рівні міста обласного значення та переходить на прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Зростає чисельність апарату управління – в більшості ОТГ вона становить 30-40 осіб. Майже в усіх ОТГ наявна посада старости
(кількох старост) – посадової особи місцевого самоврядування, яка представляє у виконавчому комітеті громади інтереси
жителів певної території (як правило, колишньої сільської ради), здійснює комунікацію між владою громади та жителями
певного населеного пункту (кількох населених пунктів). Староста має як визначені державою повноваження  (прописані у
законах), так і надані радою громади. На сьогодні в 366 діючих ОТГ створено майже 2,4 тис. посад старост.
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Протягом 2015-2017 років більше 25% органів місцевого самоврядування базового рівня створили об’єднані
територіальні громади, отримавши при цьому додаткові повноваження та фінансові ресурси. Абсолютна
більшість цих ОТГ за своїми базовими параметрами, а також кадрово та фінансово є спроможними для виконання
покладених на них повноважень та забезпечення розвитку території.

Децентралізація повноважень нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля
Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування, доступність та належна якість публічних послуг забезпечується
шляхом оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на
різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності.
Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування базового рівня – територіальних громад - будуть, зокрема,
забезпечення планування розвитку території, вирішення питань забудови території (відведення земельних ділянок, надання
дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель), благоустрою території.
Повноваження щодо охорони довкілля будуть в переліку повноважень органів місцевого самоврядування обласного
рівня. Тобто, після завершення реформування, повноваження у сфері охорони довкілля, якими були наділені відповідні
департаменти ОДА (в тому числі функції із видачі документів дозвільного характеру), будуть передані виконкомам обласних
рад. Міністерство екології і природних ресурсів відтак не матиме ні територіальних підрозділів, ні профільних департаментів
у державних адміністраціях.
31 травня 2017 року КМУ схвалив Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, метою якої є створення ефективної державної системи запобігання екологічним
правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища, зниження тиску на бізнес-середовище,
широке залучення громадськості до здійснення нагляду (контролю) та інше. Реалізація положень цього документу
передбачається протягом 2017-2020 років.
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Зокрема, у процесі децентралізації передбачається перерозподілити природоохоронні функції та повноваження новоутвореної
Державної природоохоронної служби шляхом утворення 10 міжрегіональних територіальних органів та 27 спеціальних
обласних інспекційних управлінь у їх складі. Місцевим громадам планується передача окремих функцій з нагляду (контролю)
за:
- зеленими насадженнями;
- засміченням землі;
- полюванням;
- додержанням режиму об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- боротьба з браконьєрством.
Також на базі територіальних громад планується на нових засадах організувати діяльність громадських інспекторів з охорони
навколишнього природного середовища — т.зв. «екологічних шерифів».
Для визначення ситуації щодо актуальності питань охорони довкілля, організації цього процесу в об’єднаних громадах та
потреби в додаткових повноваженнях у вересні 2017 року Ресурсно-аналітичним центром “Суспільство і довкілля” було
проведено електронне опитування об’єднаних громад (див. Додаток X). В опитуванні взяло участь 49 ОТГ (близько 14% від
загальної кількості діючих на той момент).
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Діаграма 14. Відповіді респондентів на питання «Наскільки актуальними для Вашої громади є екологічні проблеми?»
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Діаграма 15. Відповіді респондентів на питання «Чи є в апараті управління Вашої громади структурний підрозділ (службовець) відповідальний
за екологію?»

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

105

Частина ІІ. Євроінтеграційний контекст регіональної політики та децентралізації
35
71,4%

14
28,6%

Діаграма 16. Відповіді респондентів на питання «Чи потрібні органу управління Вашої громади додаткові повноваження у сфері довкілля?»

Як бачимо, екологічні проблеми є актуальними, або навіть дуже актуальними для абсолютної більшості опитаних ОТГ.
При цьому лише в окремих випадках в апараті управління об’єднаної громади є посадова особа, відповідальна за цю
сферу. Як виняток, в окремих ОТГ створено структурний підрозділ, який, як правило, поєднує функції благоустрою,
землевпорядкування та екології. При цьому абсолютна більшість опитаних громад вважає, що для ефективної роботи апарату
управління потрібно розширити повноваження у сфері охорони навколишнього середовища. Зокрема, найчастіше потрібними
вважаються повноваження щодо контролю за вирубкою лісів, викидами стічних вод, стихійними сміттєзвалищами.
Особливої актуальності питання додаткових повноважень у сфері охорони довкілля набуває в контексті скерованого
18 вересня 2017 року до Верховної Ради урядового законопроекту щодо управління земельними ресурсами в межах території
об’єднаних територіальних громад (поза межами населених пунктів)57.
На базовому рівні (рівні територіальних громад) природоохоронні заходи фінансуються, в тому числі, за рахунок коштів
природоохоронного фонду спеціального фонду бюджету, який наповнюється за рахунок екологічного податку. За підсумками
8 місяців 2017 року за інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України лише 32% коштів накопичених в
природоохоронних фондах місцевих бюджетів були освоєні. Решта коштів залишаються на спеціальних рахунках (часто
депозитних)58.

57
58

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62556
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6376
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На загальнодержавному рівні доцільно посилити регіональну складову щодо виконання положень Угоди про асоціацію
в екологічній сфері, вирішити проблему низького рівня залучення місцевої влади до розробки реформ та конкретних
нормативно-правих документів, які покладають зобов’язання та функції на місцеві органи влади.
У Плані заходів КМУ, Плані заходів з імплементації Розділу V Угоди про асоціацію, планах імплементації конкретних директив і
регламентів варто приділити увагу питанням:
— встановлення взаємоузгодженого співвідношення заходів, суб’єктів, строків та індикаторів їх виконання у зазначених планів;
розмежування ступенів конкретизації, децентралізації та регіоналізації запланованих заходів. Якщо урядовий план заходів
концентрує увагу на центральних органах виконавчої влади як головних його виконавців, то у планах імплементації можна б
було посилити роль місцевих державних адміністрацій,
— запровадження механізму перегляду та актуалізації планів імплементації конкретних директив і регламентів, щодо суб’єктів,
предмету заходів, перевірки відповідності до чинного законодавства, яке також змінюється, та існуючих реалій,
— розширення тематики заходів в екологічній сфері, виконання яких покладатиметься на місцеві державні адміністрації за
рахунок тих питань, фактичне виконання яких покладатиметься на державні адміністрації. Зокрема включення проведення
оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки на територіальному рівні, охорони біорізноманіття тощо,
— єдиного використання термінів з окреслення суб’єктів, відповідальних за виконання заходів, уникнення використання
оціночних категорій, таких як «заінтересовані органи», як і надмірних узагальнень — «місцеві органи виконавчої влади»,
«місцеві державні адміністрації»,
— чіткого визначення суб’єктів виконання планів імплементації, їх правового статусу, форм співпраці та координації між
виконавцями,
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— системного врахування напрямів імплементації Угоди про асоціацію, що передбачатиме залучення держадміністрацій
до комплексу нормотворчих, організаційних, інституційних, координаційних та спільних заходів. Посилення уваги до
координаційних заходів у планах імплементації директив і регламентів між місцевими державними органами і ЦОВВ й іншими
виконавцями.
Практика низького рівня залучення регіональної влади до імплементації Угоди про асоціацію в екологічній сфері негативно
впливає на ефективність імплементації Угоди, виконання Плану заходів КМУ та врахування регіонального контексту у цих
процесах. Тому доцільно вирішити питання щодо:
— ухвалення регіональних планів імплементації Угоди про асоціацію. КМУ вартує визначитися щодо обов’язковості чи
добровільності ухвалення таких планів місцевими державними адміністраціями та, головне, відображення у них регіонального
контексту, особливостей та інтересів регіонів у процесі імплементації Угоди про асоціацію. До вирішення цього питання
рекомендувати, зокрема, обласним державним адміністраціям і Київській МДА ухвалювати регіональні плани заходи, оскільки
це дозволить враховувати інтереси регіонів в процесі європейської інтеграції,
— змістовного наповнення регіональних планів імплементації Угоди про асоціацію. Врахування регіонального контексту повинно
стосуватися як виду заходів, так і строків й суб’єктів виконання заходів. Регіональні заходи повинні враховувати вимоги Плану
заходів КМУ, їх доцільно переглянути у зв’язку із затвердженням Плану заходів імплементації Розділу V Угоди про асоціацію та
можна конкретизувати через заходи, визначені у планах імплементації конкретних директив і регламентів в екологічній сфері,
— відображення регіональних інтересів, особливостей, можливостей та іншого контексту у регіональних планах імплементації
Угоди про асоціацію. Прийняття регіонального плану заходів як самостійного документу дозволить конкретизувати не лише
загальнодержавний компонент урядового плану, але й врахувати регіональні особливості шляхом: (1) деталізації заходів,
(2) конкретизації виконавців заходу і виокремлення відповідального виконавця, координації та співпраці між декількома
виконавцями як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях, та (3) врахування часових рамок реального виконання
заходів.
Надалі залишається актуальною проблема інформування місцевими державними адміністраціями про власну роль та вклад
в євроінтеграційні процеси, не усі обласні державні адміністрації на офіційних сайтах розміщують регіональні програмні
документи, зокрема регіональні плани заходів з імплементації Угоди про асоціацію та виконання Плану заходів КМУ, або їх
пошук є ускладненим. Ця проблема є характерною і стосовно оприлюднення звітів держадміністрацій про імплементацію
Угоди про асоціацію.
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Тому для посилення ефективності звітування місцевими державними адміністраціями з імплементації Угоди про асоціацію
доцільно:
— у повній мірі впровадити механізм відкритості й прозорості звітування, що сприятиме не лише доступу до публічної
інформації, але підвищенню якості планування заходів та подальшого їх виконання,
— запровадити механізм детального планування регіональних заходів з імплементації Угоди про асоціацію шляхом ухвалення
відповідних регіональних планів,
— розширення звітування про заходи, виконавцями яких визначені місцеві державні адміністрації у планах імплементації
директив і регламентів, передбачених Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію.
Реформи у таких сферах, як «Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики”, “Якість
атмосферного повітря”, “Управління відходами та ресурсами”, “Якість води та управління водними ресурсами, включаючи
морське середовище”, “Охорони природи”, “Зміна клімату та захист озонового шару” та “Промислове забруднення та
техногенні загрози” є актуальними для регіонів, мають (матимуть) безпосередній вплив на широке коло суб’єктів на місцях:
населення, бізнес, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Це особливо стосується обласних
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на усіх рівнях. Реформи у сфері “Генетично модифіковані
організми” є актуальними, проте не мають вираженого впливу на регіони.
Більшість реформ містить цілі і завдання, які безпосередньо стосуються регіонів. Водночас, деякі реформи пропонують
механізми втілення на місцях, а деякі наразі носять виключно централізований характер. Так, у сфері якості атмосферного
повітря (частково), якості води та управління водними ресурсами, охорони клімату та промислового забруднення реформи
не містять чітких механізмів реалізації на місцях (в регіонах). У сферах управління довкіллям, водопостачання та управління
відходами запропоновані механізми передбачають конкретні механізми на регіональному та місцевому рівні. Водночас,
навіть запропоновані механізми у деяких сферах наразі недостатньо чітко або недостатньо відображають роль місцевих
громад (наприклад, зміна клімату, промислове забруднення).
Як правило, суб’єктами, на які покладаються нові функції на місцях, є місцеві органи виконавчої влади, зокрема
обласні державні адміністрації, і лише в окремих випадках – органи місцевого самоврядування. Це може свідчити
про «централізований» підхід у проектуванні механізму реалізації реформ. Окрім того, на органи місцевого самоврядування
часто покладаються функції, які достатньо не підкріплені відповідними повноваженнями і часто такі функції носять виключно
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інформаційно-просвітницький характер. Так, роль органів місцевого самоврядування в процесі оцінки впливу на довкілля
зводиться до надання можливості розмістити у своїх приміщеннях оголошення, а у процесі управління водними басейними –
консультативними повноваженнями. У багатьох сферах наразі важко виявити, які конкретно функції і повноваження
покладатимуться на місцеву владу (моніторинг атмосферного повітря, охорона природи).
В основному змістовні функції та повноваження покладаються на органи місцевого самоврядування лише у сфері планування
(це стосується стратегічної екологічної оцінки, питного водопостачання, зміни клімату, частково відходів). Ми не виявили
жодних нових дозвільних повноважень, наданих органам місцевого самоврядування, навіть у сферах природокористування,
хоча нові функції надаються обласним адміністраціям. У прогнозованих сферах очікування такі ж – органи місцевого
самоврядування головним чином отримуватимуть певні нові функції у сфері планування та як розпорядники земельних
ресурсів.
Єдина сфера, де органи місцевого самоврядування наразі мають деталізовані предметні функції та повноваження – це
поводження з побутовими та іншими подібними відходами, а також у сфері питного водопостачання.
Багато євроінтеграційних реформ у сфері охорони довкілля дають додаткові переваги на місцевому рівні. Більшість переваг
пов’язана із покращенням стану довкілля та якості життя населення в результаті здійснення реформ: попередження та
зменшення забруднення, інтегрування екологічних питань у процес планування тощо.
Водночас, в усіх випадках місцеві органи влади очікують значні виклики, пов’язані з їх спроможністю виконувати нові функції:
в усіх сферах очікується значний брак адміністративних та фінансових ресурсів, брак кваліфікованих кадрів на місцях (не лише
в органах влади). Загальна тенденція свідчить, що там, де євроінтеграційні реформи передбачають регіональну (місцеву)
складову (зокрема нові функції та повноваження органів влади на місцях), це відбувається швидше у формі «перекладання
відповідальності» за певні завдання, а практичні механізми підтримки місцевої влади у їх новій ролі не деталізовано.
Яскравим прикладом є сфера відходів: недостатньо покласти на місцеву владу зобов’язання забезпечувати поводження з
певними відходами за новими принципами і вимогами – без конкретних механізмів підтримки (фінансової та методологічної у
першу чергу) ці реформи мають високий шанс залишитись на папері.
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Питання відображення євроінтеграційних процесів загалом та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зокрема не
знайшло належного відображення в регіональній політиці на обласному рівні. Стратегії розвитку областей мали б включати
конкретні положення щодо виконання євроінтеграційних зобов’язань у різних сферах суспільного життя, в тому числі у сфері
довкілля.
Починаючи з 2015 року в завдяки фінансовій (бюджетно-фіскальній) децентралізації суттєво зросли власні ресурси місцевих
бюджетів, що потенційно дозволяє органам місцевого самоврядування самостійно реалізовувати місцеві програми розвитку,
покращувати благоустрій та інфраструктуру.
Протягом 2015-2017 років в Україні створено більш, ніж 600 об’єднаних територіальних громад, які об’єднали більше 25%
«старих» органів місцевого самоврядування. Тобто можна говорити про незворотність процесу створення об’єднаних
територіальних громад. Абсолютна більшість створених ОТГ за своїми базовими параметрами (чисельністю населення та
площею території) є спроможними забезпечити виконання покладених на них повноважень (розширеними, порівняно з
«необ’єднаними» органами місцевого самоврядування), а також забезпечити розвиток територій.
У зв’язку з очікуваним розширенням повноважень об’єднаних громад щодо управління земельними ресурсами в межах
території (поза межами населених пунктів), особливо актуальними стає наявність на базовому рівні повноважень щодо
нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля. При цьому важливим елементом такого контролю мав би стати громадський
екологічний контроль.
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Додаток І.
Погляд регіонів на можливість використання Угоди
для вирішення місцевих екологічних проблем
Погляд регіонів на можливість використання Угоди для вирішення місцевих
екологічних проблем (на прикладі Тернопільської області)
Галина Проців, екологічнй клуб “Край”
Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, але без його реалізації та дотримання
на регіональному і місцевому рівні це законодавство може залишитися документом у шухляді59. Неспроможність системи
державного управління належно забезпечити виконання функцій та здійснення повноважень в сфері захисту довкілля є
викликом, що проявляється на національному, регіональному та місцевому рівнях60.
1. Місцеві екологічні проблеми, що наразі найгостріше стоять на порядку денному Тернопільської області (з точки зору
громадськості)
Якщо порівнювати екологічні проблеми Тернопільської області, то вони мало чим відрізняються від тих, які є в інших областях
Західної України. Радує лише те, що серед основних забруднювачів довкілля України ТОП-10061 є інформація щодо лише
одного об’єкту з Тернопільщини, який є найбільшим забруднювачем довкілля по утворенню відходів, і це ТзОВ «Радехівський
цукор» із смт. Заводського Чортківського району.
59
60
61

Охорона довкілля у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Доповідь Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Брюссель, 18 травня 2017 року.
Доповідь НУО «Громадська оцінка національної екологічної політики» за 2015 рік / ред. С. Шапаренка. – Київ: ФОП «Клименко», 2016. – с. 24.
https://menr.gov.ua/files/docs/news/TOP_100.pdf
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Спостерігається невідповідність, бо найчастіше про регіональні екологічні проблеми першими мають інформацію
представники громадськості, а не контролюючі органи. При цьому вони не лише активно поширюють екологічну інформацію,
а й протистоять злочинам у природоохоронній сфері.
Пропоную зупинитися на першій десятці регіональних екологічних проблем, яка може дати початок новому колу проблем,
більшість з яких не вирішувалися десятиліттями.
1.	Поганий доступ місцевих мешканців до питної води та її низька якість. Якість поверхневих та підземних вод, особливо в
межах населених пунктів. Ця тема є актуальною для громадян, так як саме із цих джерел вони отримують питну воду.
2.	Порушення гідрологічного режиму річок, на яких діють, будують, або планують збудувати руслові ГЕС, малі та міні-ГЕС.
Значного резонансу набула тема (2015) про планування ПАТ «Укргідроенерго» будівництва каскаду із шести ГЕС на
Дністрі, і усі в межах Тернопільської області, причому чотири із них в межах території національного природного парку
«Дністровський каньйон». Більш докладніше про це у резолюції регіонального семінару, який проводили активісти
НЕЦУ62.
3.	Наявність екологічно небезпечних виробництв, що становлять загрозу довкіллю та впливають на здоров’я людей.
Наявність небезпечних виробництв, які продукують небезпечні відходи, що не сортуються і не складуються/
утилізуються/переробляються згідно з класом небезпеки. Серед головних забруднювачів міські комунальні
підприємства, які без жодної попередньої очистки скидають неочищені каналізаційні стоки у відкриті прісні водойми.

Довідка. На території Тернопільської області налічується 139 очисних споруд загальною потужністю 180,6 тис куб.метрів/
добу, з яких 127 не забезпечують повної біологічної очистки. Із 35 міст і селищ області каналізаційними очисними спорудами
забезпечені 24, проте лише 4 станції працюють ефективно. Головною причиною є значна зношеність каналізаційних
мереж, насосних станцій, очисних споруд, припинення експлуатації обладнання у зв’язку з високою енергоємністю, низька
кваліфікація обслуговуючого персоналу, недостатня увага міських і селищних рад до питань забезпечення належного
функціонування згаданих об’єктів.

62

http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/Resolution_NECU_seminar2_Chernivtsi_fin.pdf
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4.	В області відсутня система управління твердими побутовими відходами (ТПВ) та іншими видами відходів: роздільний
збір, вивезення, вторинне використання, утилізація або переробка. На території області є більше 850 несанкціонованих
сміттєзвалищ.
5.	Відсутність стратегії, концепції та програми сталого збалансованого розвитку області, які можуть бути практично
реалізовані. У Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року відсутня стратегічна ціль «Екологічна
безпека та збереження довкілля». Звіти про виконання програм державні органи влади інформацію не оприлюднюють.
6. Загрози для біорізноманіття та відтворення дикої фауни і флори. Стан зелених насаджень, парків, скверів в населених
пунктах. За оцінками громадських активістів м. Тернополя, за 25 років у місті змінили свій статус, і в основному попали
під забудову, більше 25 га зелених насаджень. У жодному місті області, станом на 1 вересня 2017 року, не проведено
інвентаризації та паспортизації зелених насаджень. Недостатньо приділяється уваги охороні оселищ видів із червоних
списків.
7.	Несанкціоновані рубки лісів, особливо першої категорії. Ситуація із незаконними рубками лісів найчастіше
спостерігається в західних районах області, де лісистість є вищою. За останні три роки наймасштабніші зловживання
відбувалися в угіддях ДП «Бережанирайагроліс». Зауважимо, що це єдине підприємство України такого профілю, де
засновником є районна державна адміністрація.
8. Значний відсоток (більше 75%) розораних земель. Інтенсивне ведення сільського господарства, не дружнього до
природи, з боку великих агрохолдингів. Офіційно в області працює лише три господарства, що вирощують органічну
сільськогосподарську продукцію. Органічне землеробство та тваринництво не є пріоритетним для АПК області.
9.	В Тернопільські області в жодному із населених пунктів не реалізовують місцевої екологічної програми. Місцева
екологічна політика не є пріоритетною у сфері сталого розвитку регіону.
10.	Спостерігається низька екологічна культура, свідомість та освіта населення з екологічних питань. Освіта для сталого
розвитку, екологічна освіта та виховання не є всеохоплюючою в системі освіти області.
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Місцеві екологічні проблеми, що наразі найгостріше стоять на порядку денному Тернопільської області (з точки влади)
Тернопільська область відносно інших регіонів України відзначається низкою проблем, пов’язаних із забрудненням
навколишнього природного середовища та незбалансованим використанням природних ресурсів. Внаслідок того, що
природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних пріоритетів, не вдалося забезпечити сталий розвиток
території та екологічне спрямування економіки, такі висновки зазначені в Програмі охорони навколишнього природного
середовища в Тернопільській області на 2014-2020 рр.63
Незважаючи на окремі спостереження за наслідками глобальних змін клімату, в області немає системних досліджень, які
б стали основою для планування та реалізації заходів із попередження шкідливих впливів на клімат і адаптації всіх сфер
життєдіяльності населення до його змін.
Місцеві екологічні проблеми Тернопільської області:
1. Забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних і пересувних джерел, яке, головним чином, залежить
від економічної ситуації, тобто діяльності підприємств та експлуатації автомобільного транспорту. Найбільші обсяги
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають підприємства з транспортування газу (9,012 тис. тонн, або
56,8 % від загальних викидів стаціонарних джерел по області). У населених пунктах, де розташовані підприємства цих
галузей, спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря, а саме у районах: Тернопільському - 8,723 тис.
тонн, або 54,9 %, Гусятинському - 1,460 тис. тонн, або 9,2 %, Кременецькому - 0,680 тис. тонн, або 4,3 %.
2.	Сучасний стан водних об’єктів області характеризується антропогенним тиском, пов’язаним із скидами в них стічних вод
населених пунктів та окремих промислових підприємств. У 2013 році в поверхневі водойми скинуто 2,47 млн куб. метрів
забруднених зворотних вод, що в порівнянні з 2012 роком на 0,222 млн куб. метрів менше, і є результатом введення в
експлуатацію каналізаційної насосної станції, яка забезпечує перекачування на Тернопільські міські каналізаційні очисні споруди
стічних вод з окремих об’єктів мікрорайону Велика Березовиця. Основними забруднювачами водних об’єктів є підприємства
житлово-комунального господарства, через каналізаційні мережі яких скидається близько 80% забруднених зворотних вод.
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3.	Санітарне очищення та захоронення твердих побутових відходів, що утворилися в результаті життєдіяльності населення
міста Тернополя та області, є однією з найгостріших екологічних проблем у сфері комунального господарства.
4. У більшості населених пунктів не розроблено схем санітарного очищення. Водночас, через відсутність необхідного
обладнання відходи не сортуються, порушується технологія їх захоронення, що призводить до забруднення
навколишнього природного середовища. Через дефіцит коштів не проводяться роботи з будівництва та облаштування
нових й існуючих полігонів і сміттєзвалищ.
5.	Із майже 1 млн тонн відходів різних категорій, які утворюються в області, утилізовується та переробляється належним
чином близько 20 %. Проблемною з екологічної точки зору є переробка відходів переробної і харчової промисловості.
6.	Критичною залишається ситуація, що склалася стосовно поводження з твердими побутовими відходами у м. Тернопіль. Найбільш
небезпечним є те, що міське сміттєзвалище біля с.Малашівці Зборівського району знаходиться у ІІІ поясі зони санітарної охорони
Горішньо-Івачівського водозабору, який на 70% забезпечує питною водою потреби обласного центру. Обов’язкові для таких
об’єктів геологічні та гідрологічні дослідження не проводились, водонепроникний екран основи сміттєзвалища не влаштовано.
7.	Основною загрозою біорізноманіттю, природному середовищу існування флори і фауни є екологічно незбалансоване
природокористування. Спостерігається значне зменшення площі територій водно-болотних угідь, степових
екосистем, природних лісів. Поширення адвентивних видів у природних екосистемах викликає значний дисбаланс
у біоценозах.
8. Є дефіцит фінансових ресурсів розвитку екологічної мережі області як основного еколого- стабілізуючого заходу,
гальмується через пасивність окремих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
суб’єктів господарювання. У першу чергу це стосується розширення мережі природно-заповідного фонду та збільшення
лісистості. При науково обґрунтованому рівні заповідності території у 13% досягнуто 8,9%, а при оптимальній лісистості 20% ліси займають 14,5% території області. Необхідно також збільшувати площі інших елементів екологічної мережі.
9.	Потребують удосконалення на місцевому рівні механізми адміністрування екологічних податків і зборів за спеціальне
використання природних ресурсів, які є економічною основою зменшення шкідливих впливів на довкілля та джерелом
надходження бюджетних коштів для розв’язання екологічних проблем.
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10.	Особливу увагу слід звернути на оптимізацію структури і функцій місцевих природоохоронних органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування, стимулювання громадської ініціативи у вирішенні екологічних питань,
забезпечення доступу громадськості до прийняття управлінських рішень та інформації про стан навколишнього
природного середовища, зокрема, об’єктивних даних екологічного моніторингу шляхом встановлення системи їх
поширення.

Можливість застосування положень Угоди про асоціацію для вирішення даних проблем:
(а) чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію
Так, згідно статті 361.
Усі вище зазначені екологічні проблеми підпадають під можливість застосування положень Угоди про асоціацію.
(б) чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам
Частково.
(в) можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Цю тему розкриємо в таблиці 1.
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Таблиця 1
Механізми використання
Угоди про асоціацію

Приклади

Співробітництво у сфері охорони
довкілля (навколишнього
середовища), що спрямоване на
вирішення регіональних і глобальних
проблем

Стаття 361
а) залучення представників місцевих громад (об’єднаних територіальних
громад (далі - ОТГ) до екологічного управління;
б) доступ до екологічної інформації регіонального рівня;
в) участь громадян в процесі прийняття рішень регіонального та місцевого
рівнів;
г) залучення громадян до освітніх екологічних програм;
д) залучення громадян до цивільного захисту (особливо в регіонах із
можливими стихійними лихами, природними катастрофами і антропогенними
загрозами)

Обмін інформацією і досвідом

Стаття 362
а) система стажувань, навчань тощо
б) створення інформаційної бази даних
в) поширення інформації

Увага питанням, що мають
транскордонний характер

Стаття 362
Спільна діяльність в
а) Басейні Дністра
б) Карпатському регіоні

Співробітництво

Стаття 365
а) розподіл повноважень природоохоронних органів на національному,
регіональному і місцевому рівнях;
б) система оповіщення про надзвичайну ситуацію;

Розвиток галузевих стратегій

Стаття 365
а) інтегроване управління ресурсами на регіональному та місцевому рівнях;
б) залучення інвестицій, враховуючи наявні природні ресурси;

Діалог

Стаття 366
Регіональна і місцева влада - відповідальний бізнес – активні громадяни
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Важливо зазначити основні аспекти використання потенціалу громадських природоохоронних організацій. В таблиці 2
представлені приклади використання механізмів залучення громадськості

Таблиця 2
Механізми залучення громадськості

Приклади

Впровадження механізмів підтримки програм
діяльності громадських організацій на
регіональному та місцевому рівні

Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в
Європі, Страсбург, 5.07.2002

Залучення нових груп громадян до
природоохоронних видів діяльності

Українська сторона Платформи громадянського суспільства
Україна-ЄС, НУО, асоціації, коаліції (Україна + країни ЄС)

Формування спеціальних фондів підтримки
громадських організацій природоохоронної
сфери

Обласний (регіональний) або місцевий Фонд навколишнього
середовища

Розробка і впровадження екологічних програм
участі громадськості в заходах з оздоровлення
довкілля

Програма інформування
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Погляд регіонів на можливість використання Угоди про асоціацію для вирішення
місцевих екологічних проблем (на прикладі Харківської області)
Олег Перегон, голова КР ГО «Зелений Фронт»

1. Місцеві екологічні проблеми, які стоять на порядку денному Харківської області
Відповідно до Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року 64, прийнятої у 2015 році, найактуальнішими екологічними
проблемами області є:
(1)	Надмірне розорювання земель (75% при середньоєвропейському показнику 60%), що веде до виснаження ґрунтів та
порушення екологічної рівноваги.
(2)	Недостатня площа лісів (лісистість області складає 12%, а має складати 15%).
(3)	Недостатня площа об’єктів ПЗФ (2,36% у порівнянні з загальноєвропейським показником — 15%).
(4) Забруднення атмосферного повітря.
Стратегія розвитку міста Харкова до 2020 року65, прийнята обласним центром, подає дещо ширше коло екологічних
проблем, а саме: (1) небезпечне поводження з побутовими і промисловими відходами; (2) невисока якість питної води; (3)
збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря від пересувних джерел; (4) незадовільний стан очистки стічних вод;
(5) незначна частка енергії з відновлюваних джерел та альтернативних видів палива; (6) стан зелених насаджень потребує
покращення; (7) збільшення чисельності бездомних тварин. Також у цій стратегії згадані проблеми недосконалої енергетики,
енергоефективності, електротранспорту, велотранспорту тощо.
http://www.advblog.net/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0
%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0
%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE-2020-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
65
http://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf
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Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року, прийнята у 2010 році, інакше трактує екологічну ситуацію 66. Ось
які проблеми відображені у документі:
1) Надзвичайно низька забезпеченість водними ресурсами (24 місце в Україні за цим показником).
2) 15-те місце в Україні за забрудненням навколишнього середовища.
3) Великі викиди в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел.
4) Невирішені проблеми поводження з ТПВ.
(5) Недостатність лісових масивів.

Як ми бачимо, в усіх трьох документах — абсолютно різні підходи та пріоритети. Об’єднуємо ці проблеми в топ-10
екологічних напрямків, які бентежать місцеву владу:
1)	Стан ґрунтів;
2)	Стан лісів та зелених насаджень;
3)	Стан і кількість об’єктів ПЗФ;
4)	Стан атмосферного повітря;
5)	Поводження з відходами;
6)	Стан водних об’єктів;
7)	Якість води;
8)	Альтернативна енергетика;
9)	Енергоефективність;
10) Забруднення довкілля.
66

http://www.oblrada.kharkov.ua/images/users/Strategiya.pdf
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Спробуємо подивитись на бачення громадськості щодо екологічних проблем і чи відрізняється воно від офіційної позиції.
Відповідно до статистики звернень громадян до органів місцевої влади та ОМС за 2016 рік, можна зробити висновок, що
за 2016 р. порівняно з 2015 р. на 63,7 % збільшилась кількість листів з питань екології та природних ресурсів. Актуальними
залишаються питання отримання спеціальних дозволів, порушення природоохоронного законодавства, забруднення
атмосферного повітря, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.67 Проаналізувавши аналогічну доповідь за 2015 р.,
бачимо, що порівняно з 2014 р. на 38,1 % збільшилася кількість листів з питань екології та природних ресурсів й актуальними
залишаються питання отримання спеціальних дозволів, порушення природоохоронного законодавства, забруднення
атмосферного повітря, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.68 В інформації за 2014, 2013, 2012 роки питання екології та
охорони довкілля взагалі не згадуються.69
Проаналізувавши роботу зі зверненнями громадян ще й до Харківського міського голови70, бачимо, що городян, які
організували збір підписів під петиціями, цікавить: 1) поводження з відходами, роздільний збір сміття, 2) забруднення повітря,
зокрема, Харківським коксохімічним заводом, 3) поводження з небезпечними відходами, зокрема, батарейками, 4) ситуація
з зеленими насадженнями, зокрема, парками, 5) стан електротранспорту в місті, 6) традиційно багато петицій на сайті
міськради створюється прибічниками велосипедного руху, які вимагають обладнання велодоріжок та створення велосипедної
інфраструктури у місті.
Ми також проаналізували сайти НУО екологічного спрямування, які працюють в галузі охорони довкілля Харківської
області. Відберемо для аналізу ті НУО, які ставлять перед собою широке коло екологічних питань та, разом з тим, готують та
розповсюджують обґрунтовані оцінки екологічного стану Харківського регіону та свого бачення найактуальніших екологічних
проблем. А саме: ГО «Зелений Фронт», Харківська обласна організація Українського товариства охорони природи та Харківська
обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги.

http://kharkivoda.gov.ua/101/358/359/2663/84692
http://kharkivoda.gov.ua/101/358/359/2600/78799
69
http://kharkivoda.gov.ua/101/358/359/2598/14782 , http://kharkivoda.gov.ua/101/358/359/2596/12309 , http://kharkivoda.gov.ua/101/358/359/2595/9681
70
https://kh.depo.ua/ukr/kh/ekoefektivno-pribirati-smittya-ta-ne-truyiti-dovkillya-pro-scho-v-serpni-harkiv-yani-prosili-kernesa-20170830630756, https://kh.depo.ua/ukr/kh/cerkvilavki-ta-parki-pro-scho-harkiv-yani-prosyat-kernesa-20170527578928, https://kh.depo.ua/ukr/kh/harkiv-yani-pridumali-yak-deshevo-ubezpechiti-velosipedistiv-20170606584106
67
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ГО «Зелений Фронт» виклала своє бачення найактуальніших екологічних проблем Харківщини у 2011 р. під час Конференції
по охороні навколишнього природного середовища в межах побратимства міст Харків та Нюрнберг 71. Рейтинг екологічних
проблем, визначених Зеленим Фронтом має такий вигляд:
(1) кадри, або низький рівень екологічної свідомості та обізнаності у суспільстві;
(2) повітря, адже Харківщина є великим транспортним та виробничим центром держави, з іншого боку, розташування значної
частини області на піскових ґрунтах обумовлює перевищення в її атмосфері ГДК по пилу;
(3) зелені насадження, які складно виростити в лісостеповій зоні, разом з тим які нещадно вирубуються і з метою отримання
деревини, і з метою захоплення земель зелених зон для комерційного (та приватного) будівництва;
(4) крадіжки землі та піску, адже нелегальні кар’єри є серйозною загрозою існуванню лісів, луків тощо;
(5) забруднення води, адже існуюча практика нестачі зливних каналізацій або їх функціонування без фільтрів є загрозою для
всього суспільства;
(6) відходи, адже Харківщина потопає у смітті;
(7) видобуток корисних копалин без забезпечення безпеки громадян та територій навколо місць видобування, в першу чергу це
стосується видобутку газу.
Рейтинг проблем за версією Харківської обласної організації Українського товариства охорони природи 72: (1) забруднення
поверхневого та підземного водних горизонтів; (2) зменшення біорізноманіття рослинного та тваринного світів; (3) стан
водних ресурсів; (4) нелегальний видобуток піску та інших корисних копалин; (5) стан земельних ресурсів Харківської області:
поширені процеси деградації земель, серед яких найбільш масштабними є ерозія, забруднення та підтоплення. Зменшується
вміст поживних речовин у ґрунтах (втрата гумусу); (6) недостатня кількість природоохоронних територій (2,6% території області
при європейському стандарті у 15%); (7) поводження з відходами; (8) альтернативна енергетика.
Харківська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги виділяє такі екологічні проблеми 73: (1) несанкціоноване
будівництво (зокрема, АЗС); (2) вирубування дерев; (3) забруднення повітря; (4) поводження з відходами; (5) стан питного
водопостачання; (6) підтоплення територій міст та селищ; (7) збереження природно-заповідних об’єктів Харківщини; (8)
інформування громад про екологічні проблеми, зокрема, залучення молоді до вирішення екологічних проблем.
http://www.zfront.org/otchyot-o-konferentsii-po-ohrane-okruzhayuschey-sredy-v-ramkah-pobratimstva-gorodov-harkova-i-nyurnberga-17-25-iyunya-2011/
http://ukrtop.kharkov.ua/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0
%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
73
http://www.ecoleague.net/pro-vel/oblasni-orhanizatsii/kharkivska/diialnist/2016rik
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Перевіримо популярність цих тем у місцевих ЗМІ, надаючи їм рейтинг за кількістю згадувань у місцевих новинах за останні 5
років: (1) спеціальні дозволи; (2) порушення екологічного законодавства; (3) стан атмосферного повітря; (4) несанкціоновані
сміттєзвалища; (5) поводження з відходами, роздільний збір сміття; (6) поводження з небезпечними відходами; (7) ситуація
з зеленими насадженнями, вирубування дерев; (8) стан електротранспорту; (9) велотранспорт; (10) екологічна свідомість;
(11) незаконний видобуток піску та чорнозему; (12) стан водних ресурсів; (13) видобуток вуглеводнів; (14) зменшення
біорізноманіття; (15) деградація земель; (16) недостатня кількість природоохоронних територій; (17) альтернативна
енергетика; (18) несанкціоновані будівництва; (19) підтоплення територій; (20) збереження природно-заповідних об’єктів
Харківщини; (21) інформування громад про екологічні проблеми.

Після узагальнення результатів “громадської думки”, маємо 10 найпопулярніших проблем:
1) екологічна свідомість;
2) альтернативна енергетика;
3) поводження з відходами та несанкціоновані звалища;
4) велотранспорт та велоінфраструктура;
5) зелені насадження, вирубка дерев;
6) несанкціоновані будівництва;
7) інформування населення;
8) стан електротранспорту;
9) екологічні правопорушення та злочини;
10) збереження природно-заповідного фонду Харківщини.
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2. Можливість застосування положень Угоди про асоціацію для вирішення даних проблем
Екологічна свідомість
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Інформування суспільства, відкритість інформації, розповсюдження найкращих практик серед населення
та громад гарантовані цілою низкою європейських документів та міжнародних угод, дотичних до Угоди про
асоціацію.
Угода про асоціацію містить статтю 361 п. b: «Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення
якості навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціональне використання природних
ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем
навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах: … b) екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й
навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень».
Також пункт d статті 362 Угоди вимагає: «Сторони, inter alia:… d) здійснюють спільну діяльність на регіональному та
міжнародному рівнях, в тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони навколишнього середовища…». Такою
багатосторонньою угодою є Оргуська конвенція, пункт 3 ст. 3 якої говорить: «Кожна зі Сторін сприяє екологічній просвіті та
підвищенню рівня поінформованості громадськості з проблем навколишнього середовища, особливо стосовно одержання
доступу до інформації, участі в процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього
середовища».
Директива № 92/43/ЄС «Про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни», яка увійшла до
додатків до Угоди про асоціацію, статтею 22, п. c, вимагає: «Держави-члени … організують сприяння навчання і загального
інформування про необхідність охорони природних видів фауни й флори та збереження природних оселищ».
Регламент (ЄС) № 842/2006 «Про деякі фторовані парникові гази» має ст.5, в якій йдеться про освіту персоналу компаній.
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Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
Оргуська конвенція74 імплементована в чинне українське законодавство, зокрема, закони України передбачають гарантовані
конвенцією механізми врахування громадської думки (проведення громадських слухань, обговорень проектів, доступ
громадян до інформацію про стан довкілля).
Втім, місцева влада Харківщини робить усе можливе, щоб уникнути виконання цих своїх обов’язків. Громадські слухання
проводяться або формально, з порушеннями чинного законодавства, або взагалі не проводяться. Має місце приховування
інформації від громадськості, прийняття рішень без врахування громадської думки, нехтування громадською думкою.
Харківська міська рада щорічно приймає десятки екологічно значущих рішень. Це рішення про будівництво певних об’єктів,
ліквідацію зелених зон, застосування певних технологій в сфері поводження з відходами, водопідготовки, будівництва та
реконструкції різноманітних об’єктів тощо. Ані на сайті ХОДА, ані на сайті Харківської міської ради немає жодного заходу,
спрямованого на екоосвіту або екопросвітництво, пропаганду екологічних знань або навичок серед населення.
Вади вітчизняного законодавства у сфері екопросвітництва та екоосвіти, екологічного інформування населення,
полягають в тому, що не передбачено конкретних видів адміністративної або кримінальної відповідальності
керівників за непроведення громадських слухань або за фальшування їх результатів, порушення нормативів при їх
підготовці та здійсненні. Таким чином, відповідальним особам легше взагалі не проводити громадські слухання,
або проводити їх у брутальний спосіб, нехтуючи елементарними правилами та нормами, ніж дійсно готувати і
здійснювати цей захід так, як це передбачено європейським і вітчизняним законодавством.

74

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015/page, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/832-14
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Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Чисельні порушення харківськими керівниками європейського законодавства, яке стосується доступу громадян до інформації
та прийняття рішень, екопросвітництва та екоосвіти, не отримує належної оцінки ані на національному, ані на європейському
рівні, реалізація вигідних для можновладців міжнародних та національних програм не прив’язується до виконання цих
нормативів. Лише невідворотність покарання змусить харківських посадовців виконати свої обов’язки щодо інформування
громадськості та врахування громадської думки при прийнятті рішень. Отже, необхідне більш жорстке законодавство у цій
сфері та більш жорстка практика реагування з боку європейських партнерів на факти порушення тих чи інших нормативів. Усі
положення Оргуської конвенції повинні бути відображені у регіональній політиці. Зокрема, це стосується громадських слухань,
забезпечення участі громадськості на ранньому етапі, коли є всі можливості для розгляду різних варіантів і коли участь
громадськості може бути найефективнішою.

Альтернативна енергетика
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Стаття 338, пункт j) Угоди про асоціацію «Взаємне співробітництво включає, серед іншого, такі сфери:… j), k), l) розвиток
та підтримка відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього
середовища, а також альтернативних видів палива, зокрема стале виробництво біопалива і співробітництво у сфері
нормативно-правових питань, сертифікації та стандартизації, а також технологічного і комерційного розвитку; k) просування
Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1997 р. з метою
зменшення викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики;
l) науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з метою розвитку та удосконалення технологій у сфері виробництва
енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання, особливу увагу приділяючи енергозберігаючим і екологічно
безпечним технологіям, зокрема вловлювання та зберігання вуглецю, ефективні та «чисті» технології у вугільній галузі,
відповідно до встановлених принципів, визначених, зокрема, в Угоді про співробітництво у сфері науки та технологій між
Україною та Європейським Співтовариством».
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В преамбулі Угоди серед її цілей вказано «посилення співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища» та повага
«принципів сталого розвитку і зеленої економіки». Також «сприяння сталому розвитку» визначено як один з «головних
принципів для посилення відносин між Сторонами» (ст. 3). Як особливу мету сталий розвиток визначено і в рамках зони
вільної торгівлі між сторонами для торгівлі, пов’язаної з енергоносіями (ст. 274). У підсумку сторони «гарантують, що їх
законодавство забезпечує високі рівні охорони довкілля та праці і докладають зусиль для подальшого вдосконалення цього
законодавства» у сфері сталого розвитку, причому за взірець береться рівень законодавства ЄС: «Україна наближає свої
закони, підзаконні акти та адміністративну практику до acquis ЄС» (ст. 290).
Як один з аспектів торгівлі на користь сталому розвитку, якій мають сприяти сторони за угодою, розглядається «торгівля
та прямі іноземні інвестиції в екологічно чисті товари, послуги та технології, використання збалансованих джерел
відновлюваної енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг» (ст. 293.2). Проблематика енергетики і довкілля також
інтегрована в цілі сторін Угоди про асоціацію: посилення співробітництва у сфері енергетики, виходячи з обов’язків за
Договором про Енергетичне співтовариство та посилення енергетичної безпеки та регуляторної адаптації до ключових
елементів acquis ЄС з одночасним «сприянням енергетичній ефективності та використанню поновлюваних джерел енергії»
(преамбула). А Директиви 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з ВДЕ та її попередників –
директив 2001/77/ЄС і 2003/30/ЄС, то їхня імплементація Україною проходить згідно окремих заходів в рамках членства у
Енергетичному Співтоваристві.
Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам
Україна прийняла цілу низку нормативних актів, які наближають її законодавство до європейського у цій галузі. Зокрема,
закони України – «Про альтернативні джерела енергії»; «Про електроенергетику»; «Про ринок електричної енергії»; Указ
Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»; Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції
Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010–2015 роки»; «Про затвердження плану заходів щодо
виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності» та ін.
Україна прийняла «Енергетичну стратегію»75, яка, зокрема, передбачає «збільшення частки ВДЕ до 11%», «дотримання високих
екологічних норм виробництва, транспортування, трансформації та споживання енергії», «інтенсивне залучення інвестицій у
сектор ВДЕ».

75

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245214948
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Втім, Харківська обласна державна адміністрація не вважає вище викладені обставини достатнім стимулом для справжньої
роботи в цьому напрямку. У прийнятій у 2010 році Стратегії сталого розвитку Харківської області міститься така сентенція:
“В умовах глобальної тенденції зростання енергоспоживання все більша увага приділяється видобуванню енергоносіїв з
нетрадиційних джерел і використанню об’єктів альтернативної енергетики. До перших, як правило, відносять поклади
нетрадиційного природного газу (метан вугільних покладів, сланцевий газ, газогідрати та ін.), яких не виявлено на території
регіону, а до других – об’єкти альтернативної енергетики, економічно-прийнятний потенціал яких, згідно з оцінкою, наданою
спеціалістами, не може розглядатись як адекватний постачальник альтернативних джерел традиційних енергоресурсів, тому
що їх запаси не перевищують 1% від споживання базових енергоносіїв у регіоні». Тобто, альтернативних джерел мало, отже,
не варто про них навіть згадувати. Як вийшли на оцінку запасів у 1% — взагалі таємниця.
В оновленій у 2015 році Стратегії розвитку Харківської області згадується «альтернативне місцеве тверде паливо» (дрова),
також є така сентенція: «Згідно, із Енергетичною Стратегією України на період до 2030 р., передбачені директивні показники
по зниженню енергоємності та підвищення енергоефективності згідно із завданнями по імплементації законодавства ЄС
та відповідні ключові заходи, у тому числі діє Національний план дій щодо впровадження альтернативної енергетики.
Відповідні розрахунки відносно заходів, щодо енергоємності ВРП, а саме з енергозбереження та енергоефективності
в промисловому і побутовому секторах, скорочення втрат в енергосекторі, на транспорті, комунальному секторі
забезпечать ретроспективне зростання споживання енергоносіїв на період до 2020 р. в середньому на 1%, тобто на 1,52% у рік менш за базовий сценарій 2,7%».
У Харківській області діє «Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області
на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016–2020 рр.»76. Ця програма не передбачає жодної гривні підтримки на
придбання сонячних або вітряних електроустановок, вироблення громадянами біогазу з його подальшим застосуванням тощо
або хоча б якусь іншу з технологій використання справді альтернативних джерел енергії. Обласна програма спрямована на
утеплення осель, використання твердого палива, навіть встановлення сонячних колекторів. Але не підтримує альтернативну
генерацію електроенергії, створення біопалива, будівництво теплових насосів тощо. Не дивно, що на всю Харківську область
лише 14 домогосподарств обладнали на своїх оселях сонячні батареї. 77

76
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/programa-vidshkoduvannya-vidsotkiv-za-kreditami-otrimanimi-naselennyam-kharkivskoji-oblasti-na-vprovadzhennya-energozberigayuchikhzakhodiv-na-2016-2020-roki
77
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3111/188/108040/
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За деякими оцінками Харківщина входить у зону найбільш ефективної вітроелектрогенерації в Україні.78 Разом з тим тут не
побудовано жодної потужної вітроелектростанції. Втім, не можна сказати, що в сфері альтернативної енергетики на Харківщині
взагалі нічого не відбувається. За офіційними загальнодержавними рейтингами 2016 р. Харківська область посіла 4 місце
за показником «Відновлювана енергетика та енергоефективність»79, щоправда у 2015 році область мала 2 місце в цьому ж
рейтингу. Виявляється, що у 2015 р. Харківщина виробила 17,9% тепла з альтернативних джерел енергії, а у 2016 — 17,4%, хоча
сумарна потужність котелень, які працюють на альтернативному паливі, за цей період зросла з 13,1 до 19,4%.
Якщо якісь суттєві зміни у напрямку альтернативної енергетики на Харківщині і відбуваються, то лише завдяки іноземним
грантам та інвестиціям.
Показовим є питання використання в якості альтернативного палива так званого полігонного або звалищного газу — різновиду
біогазу, який вдало використовується по всьому світу. Саме через виділення цього газу щорічно по декілька разів виникають
пожежі на полігонах ТПВ Харківщини80. Видобуток полігонного газу є стандартною європейською практикою, обов’язковість
такого заходу (або принаймні відведення цього газу за межі полігону з метою уникнення пожеж та вибухів) прописано в низці
нормативних актів, наприклад, у ДБН-В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування».
Разом з тим, Харківська обласна влада досі фінансує проекти будівництва нових полігонів ТБО без видобутку цього газу81.
Роками не втілюються ці технології на вже існуючих полігонах області.
Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Угода про асоціацію сприймається місцевими посадовцями в сфері альтернативної енергетики як щось нав’язане, фантастичне
і таке, що їх не стосується. Лише декілька напрямків здаються їм вигідними, а саме: твердопаливні котли, використання
пелетів, видобуток сланцевого газу. Але по суті жоден з цих напрямків не є прикладом відновлювальної енергетики в
українських реаліях, адже твердопаливні котли використовують для опалення викопне вугілля, задля виробництва пелетів
вирубуються цінні зелені насадження міст, селищ та сіл, а видобуток сланцевого газу, як і газу взагалі, шкодить довкіллю.

http://www.agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/834-vitroenergetyka-praktychni-aspekty-i-perspektyvy.html
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Reytingova-otsinka-za-2016-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf
80
http://kharkiv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/7250.html, https://2day.kh.ua/v-pervomajskom-tushat-musornyj-poligon/, http://www.mediaport.ua/v-harkove-gorelanelegalnaya-svalka
81
http://www.zfront.org/lyubotinskiy-kompleks-problem/
78
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Навіть існуючі програми загальнодержавного та місцевого рівня з підтримки енергоефективності не містять у собі пропозицій
щодо альтернативної енергетики, творці приватних електростанцій, що використовують ВДЕ, мають вкладати власні кошти
або звертатися до добродіїв за кордоном. Імплементаційне законодавство створено таким чином, що залишає місцевій
владі «місце для маневру», щоб уникнути відповідальності за ігнорування своїх обов’язків щодо розвитку альтернативної
енергетики. Створені стратегії розвитку області та окремих населених пунктів (районів) містять лише декларації про наміри
і не оперують конкретними цифрами (строками втілення тих чи інших заходів, відсотками альтернативної енергетики у
порівнянні з традиційними тощо), або встановлюють заздалегідь занижені плани.
Угода про асоціацію в своїй імплементації в українське законодавство має виставити кожному регіону, кожній
області, кожному населеному пункту завдання, які б були справді складними та вимагали об’єднання зусиль
влади, бізнесу та громадського суспільства. Роль донорів в цьому процесі має бути не роллю випадкового
«ощасливлювання» деяких претендентів, а роллю участі у встановленні свідомого громадянського суспільства
навколо енергетичного питання. Адже без зміни свідомості суспільства в цілому ситуацію з альтернативною
енергетикою не виправити.

Поводження з відходами та несанкціоновані звалища
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Поводження з відходами прописане в Угоді про асоціацію дуже ретельно. Стаття 361 Угоди передбачає співробітництво у
сфері «управління відходами та ресурсами». Стаття 365 висуває серед цілей співробітництва: «управління відходами та
ресурсами; захист природи». Більш ретельно обов’язки прописані у директивах, а саме Директиві 2008/98/ЄС
та Директиві 1999/31/ЄС. Також поводження з певними класами відходів регламентується положеннями міжнародних
конвенцій та договорів, зокрема: Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів
та їх видаленням (Україна приєдналася у 1999 р.), Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (Україна
приєдналася у 2007 р.) тощо.

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

131

Додатки

Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
На виконання Угоди в Україні прийнята низка нормативних актів, які стосуються поводження з відходами. Після підписання
Угоди про асоціацію деяких змін зазнав Закон України «Про відходи», який визначає основні принципи поводження з
відходами в Україні та майбутні завдання у сфері поводження з відходами. Податковий кодекс України завдяки цілій серії
поправок визначає ставки екологічного податку за видалення відходів, яка залежить від класу небезпеки відходів. Для
розрахунку цього податку застосовується коефіцієнт, що залежить від місця розташування (зони) видалення відходів. Слід
зазначити, що для утилізації відходів, для яких не встановлений клас небезпеки, застосовують податкові ставки для особливо
небезпечних відходів (клас I). Для утилізації відходів на звалищах, які не забезпечують повну відсутність забруднення повітря
або водних об’єктів, податкова ставка збільшилася в 3 рази.
Постанова Уряду №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних
відходів та їх утилізації / захоронення, а також відходів з Жовтого і Зеленого списку» від 13.07.2000 р. регулює умови ввезення
і вивезення відходів в Україні відповідно до Базельської конвенції.
Закон «Про перевезення небезпечних вантажів» (№ 1644-III від 06.04.2000 р. з поправками 2008, 2010, 2012 і 2015 р.)
визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади діяльності, пов’язаної з перевезенням небезпечних вантажів,
в тому числі відходів, залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом. Діє Закон України «Про
металобрухт», який регулює відносини, що виникають у зв’язку з операціями з металобрухтом та спрямований на захист
навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Порядок державної реєстрації та паспортизації відходів,
затверджений постановою КМУ. Порядок ведення Реєстру об’єктів утворення .оброблення та утилізації відходів, затверджений
постановою КМУ (№ 1360 від 31.08.1998 р. зі змінами і доповненнями від 2002 і 2013). Санітарні вимоги представлені у
державних санітарних правилах і нормах 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та
визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення».
У 2010 р. вийшли нові «Правила експлуатації полігонів побутових відходів», а у 2016 — нові ДБН-В.2.4-2-2005 «Полігони
твердих побутових відходів. Основні положення проектування». Нові нормативи значно підсилюють норми безпеки полігонів
твердих побутових відходів, зменшують їх шкоду для довкілля та ризик виникнення на них надзвичайних ситуацій (пожеж,
витоків фільтрату, обвалів та зсувів тощо).
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Пройшов обговорення з громадськістю проект Національної стратегії поводження з відходами.82
Втім, місцева влада нехтує існуючу нормативну базу та вимоги Договору про асоціацію та відповідні директиви й конвенції.
Якщо вірити офіційній статистиці, у Харківській області у 20 населених пунктах діють елементи роздільного збору відходів у
населення. Нажаль, мова йде не про провадження системи цивілізованого поводження з непотребом, а про героїчний прорив
небайдужими активістами спротиву існуючої системи.
У Харківській області існує 77 звалищ і 2 полігони ТПВ, наповненість яких - 60-85%. У більшості цих місць відсутні
дозвільні документи, тобто мова йде фактично про несанкціоновані звалища, небезпечні для довкілля. Пакет дозвільної
природоохоронної документації мають тільки Роганський і Дергачівський полігони ТПВ, але й вони роками не виконують
приписи держекоінспекції та інших контролюючих органів, не усуваючи порушення екологічного законодавства83. На більшій
частині сільських територій Харківщини взагалі не організована робота по збору та вивозу ТПВ, або така робота здійснюється
не в повному обсязі. Результат — несанкціоновані звалища виникають майже на всіх берегах місцевих річок та озер, в
більшості лісів області тощо. Не організовано навіть вивезення відходів з околиць міст, в тому числі і самого обласного центру.
Окремо слід розглянути ситуацію з небезпечними відходами, яка на Харківщині є вкрай тривожною. Збір батарейок та
акумуляторів, ртутних ламп, азбестомістких продуктів тощо — скоріше спирається на ініціативи місцевих активістів, ніж на
якусь створену державою або місцевою владою систему. Влада ніяк не реагує ані на громадську активність в цьому питанні.
Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Імплементаційні закони та підзаконні акти, їх виконання та застосування в повсякденній роботі місцевих органів влади
та органів місцевого самоврядування мають бути під постійним контролем з боку держави. Проекти, які не відповідають
вимогам Угоди про асоціацію або директивам, міжнародним конвенціям, які стали частиною Угоди, не мають отримувати
державне фінансування або фінансування міжнародних донорів. Роздільний збір відходів не може бути відданим на волю
місцевих рад або керівництва окремих населених пунктів. Це має бути загальнодержавна програма, принаймні освітня
частина (навчання населення з дошкільного віку роздільно збирати та здавати на утилізацію компоненти), бо сама по собі
установка контейнерів для різних компонент відходів не веде до вирішення проблеми, що вже доведено досвідом багатьох
країн. Держава має стимулювати проведення по регіонах масових заходів, присвячених цій темі, з залученням досвіду
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держав, які вже впровадили найкращі методи поводження з відходами, для поширення у суспільстві розуміння необхідності
роздільного збору сміття та вторинного використання максимальної його частини. Виконання імплементаційних нормативів
має впливати на отримання тим або іншим населеним пунктом або районом, областю, коштів та інвестиційних можливостей
в інших сферах. Наприклад, при виявленні подібних порушень, реалізація усіх інших програм, пов’язаних з євроінтеграцією,
призупиняється до виправлення припущених помилок. Тільки тоді під тиском громад, які очікують виконання грантових
програм, влада схаменеться і почне діяти в рамках закону, а не в рамках десятиріччями відпрацьованих корупційних схем.
Європейським та міжнародним донорам слід ретельніше перевіряти проекти потенційних інвестицій, вводити додаткові
заходи по попередженню реалізації екологічно небезпечних, корупційних, таких, що не відповідають вимогам Угоди про
асоціацію проектів, наполягати на обов’язковій відкритості усієї документації, належному врахуванню громадської думки при
їх плануванні та реалізації.
Велотранспорт та велоінфраструктура
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Угода про асоціацію неодноразово згадує співробітництво в галузі екології та транспорту. Зокрема, ст.369 констатує: «розвиток
сталої національної транспортної політики, яка буде охоплювати всі види транспорту, зокрема з метою забезпечення
ефективних і безпечних транспортних систем, і сприяти інтеграції ініціатив у сфері транспорту в інші напрями політики».
Додаток ХХХІІІ до глави 7 «Транспорт» у статті 1 містить пункт g): «Сторони визнають важливість поліпшення транспортних
сполучень, щоб зробити їх безперешкодними, безпечнішими та надійнішими. Це принесе взаємну вигоду ЄС та Україні.
Сторони співпрацюватимуть з метою подальшого розвитку транспортних сполучень, зокрема через: … g) урахування у певних
випадках положень, викладених в частині цієї Угоди щодо навколишнього середовища, зокрема, щодо оцінок стратегічного
впливу та впливу на навколишнє середовище, актів законодавства, пов’язаних із охороною природи, якістю повітря».
Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
Імплементація транспортної складової Угоди про асоціацію більше стосується авіаційного, морського та залізничного
транспорту, є реформи і в галузі автомобільного транспорту, зокрема, внесені деякі зміни до Правил дорожнього руху України.
Втім, велосипедний транспорт залишився поза увагою законодавців та виконавчої влади держави, наприклад, навіть у проекті
Транспортної стратегії України до 2030 року цей вид транспорту не згадується84.
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Втім, велосипедний транспорт є дуже важливим для сільської місцевості, а в деяких випадках він залишається єдиним
доступним видом транспорту, який забезпечує зв’язок з іншими населеними пунктами віддалених сіл, хуторів тощо. Сьогодні
бути велосипедистом на Харківщині дуже незручно та небезпечно. Майже не існує інфраструктури велотуризму, яка б
охоплювала хоча б частину передмість Харкова, а існуючі велодоріжки більш призначені для дозвілля, ніж для транспортного
сполучення. Дорожні аварії за участю велосипедистів трапляються у Харкові та області практично щодня. Але ці трагедії
не змушують владу створювати безпечну інфраструктуру для велотранспорту, знов майже все, що робиться — робиться за
ініціативою громадських активістів або бізнесу, який добровільно встановлює велопарковки біля закладів торгівлі або місць
дозвілля, щоб привабити велосипедистів.
Разом з тим, велотранспорт є найбільш екологічно чистим, він дозволяє значно знизити викиди в атмосферу парникових газів,
знизити забруднення повітря в історичних центрах міст тощо. В усьому світі велотранспорт має державну та муніципальну
підтримку, розвивається при сприянні органів місцевого самоврядування.
Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Під час реалізації будь-яких структурних проектів в галузі транспорту, будівництва або стратегічного планування, європейські
партнери мають вимагати від українських виконавців вирішення проблем велотранспортної мережі: від закладки
велопарковок біля запланованих будівель до виділення конкретної смуги руху на дорогах загального користування, створення
безпечних велодоріжок тощо. Створення вимог щодо усіх імплементаційних документів України, за якими велотранспорт
має бути відокремлений від інших видів транспорту, звітувати про його розвиток посадовці мають окремо, а не в комплексі з
іншими видами транспорту, як зараз.
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Зелені насадження, вирубка дерев
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Угода про асоціацію неодноразово згадує дбайливе ставлення до природних багатств та їх збереження, зокрема, зелених
зон, лісів, зелених насаджень. Ст. 360 Угоди вимагає: «Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони
навколишнього середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки.
Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні
та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних ресурсів, підвищення економічної та
природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня
виробництва завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності
та взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього
середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері». Ст. 361 в якості мети співробітництва наводить такі цілі: «охорона природи,
зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі)» та «міське середовище». А стаття 294
присвячена лісовій продукції: «З метою сприяння сталому управлінню лісовими ресурсами Сторони зобов’язуються працювати
разом для покращення правозастосування та управління в лісовій галузі та сприяти торгівлі легальною і сталою лісовою
продукцією».
Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
Масштаби вирубки зелених насаджень населених пунктів та вирубки лісів на Харківщині просто вражають. За показниками
Харківщина входить у перелік областей України, де площі вирубаних лісів є найбільшими, що призводить до негативних
екологічних наслідків. Це призводить до опустелювання, ерозійних процесів, зменшення родючості ґрунтів на прилеглих
сільгоспугіддях. Дуже страшні наслідки матиме вирубка полезахисних лісосмуг, яка призводить навіть до погіршення
кліматичних умов в масштабах окремих районів та населених пунктів. Харківська обласна рада навіть зверталася до ВРУ з
проханням збільшити розмір штрафів за незаконну вирубку лісу85.
Втім, деякі закони і нормативні акти, спрямовані на захист лісонасаджень, в Україні приймалися. 26 жовтня 2016 року були
внесені зміни у «Санітарні правила в лісах України»86 , які збільшують контроль за збереженням лісів, зменшують можливості
зловживань. Втім, практика суцільних санітарних рубок цілих лісових масивів за рішенням однієї особи, яка не несе ніякої
відповідальності за свої висновки, залишається.
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ВРУ прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних
норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин» 87, який у 5 разів збільшив штрафи за засмічення лісів
відходами, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та інші подібні дії. Втім, у більшості випадків винуватці підпалу або
засмічення лісів залишаються без покарання. Також була прийнята ціла низка імплементаційних законів, які покращують
ту чи іншу ситуацію зі збереженням дикої природи, зокрема, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат»88 та деякі інші
нормативні акти.
Разом з тим, ціла низка громадських ініціатив щодо покращення законодавства у сфері охорони зелених насаджень України,
владою проігнорована89.
В Україні продовжується закладене в радянські часи існування особливої «лісової науки» з окремою «Лісівнича академія наук
України»90, яка спростовує висновки українських та європейських вчених-біологів, протиставляючи їм власні висновки, які
чомусь збігаються з інтересами лісозаготівлі та максимального комерційного використання лісових ресурсів.
Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
При підписанні будь-яких угод, які стосуються використання деревини українського походження, окремою частиною цих
домовленостей має бути сувора перевірка походження деревини, дійсного виконання компенсуючих лісовідновлювальних
заходів та дотримання природоохоронного законодавства. Це має стосуватися і купівлі пелетів для опалення, які нерідко
виготовляються на замовлення європейських споживачів з деревини, незаконно вирубаної на вулицях міст, зокрема, міста
Харкова. Деревина, яка походить від рослин 150-річного віку та більше, не має бути предметом торгу на міжнародному
рівні. Деревина рослин, які занесені до Червоної книги України, не має бути предметом купівлі-продажу. Деревина рослин,
які занесені до Червоної книги Харківської області, не має купуватися на території Харківської області міжнародними
організаціями та європейськими структурами.

87
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Несанкціоновані будівництва
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Угода про асоціацію містить декілька згадувань про боротьбу зі злочинністю та правопорушеннями: ст. 3: «Верховенство
права, належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами транснаціональної організованої злочинності
й тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності є головними принципами для посилення відносин
між Сторонами». Ст. 22: «Сторони співробітничають у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою
діяльністю, а також з метою її попередження».
Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
Несанкціоновані будівництва — це приклад невдалої роботи контролюючих та правоохоронних органів, правоохоронної та
судової системи в цілому. Якщо для законного будівництва того чи іншого об’єкту необхідно виконати певний обсяг роботи,
зокрема, для виявлення та врахування громадської думки, то при незаконному, несанкціонованому будівництві можна
уникнути цих вимог, потім легалізувавши свою будівлю через суд або іншим способом.
Згідно зі ст. 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в залежності від самого виду порушення будівельних
норм, правил, стандартів, проектних рішень, а також від категорії складності об’єкта, на особу може бути накладений штраф
від 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) до 900 мінімальної заробітної плати (1032300 грн.). Більшість
власників земельних ділянок, які самовільно будують нерухомий об’єкт, вважають, що навіть максимально можливий штраф
обійдеться їм дешевше, ніж виконання усіх нормативів та вимог законодавства.
Правоохоронці лише під тиском громади помічають у Харкові незаконні будівництва, наприклад, декількох багатоповерхових
будинків, церков, інших об’єктів. При цьому суттєво порушуються екологічні вимоги, права громадян на безпечне довкілля,
ведеться масштабна вирубка зелених насаджень тощо.
Нещодавно ВРУ прийняла закон, покликаний боротися з самовільним будівництвом91, втім, навряд чи ситуація суттєво
зміниться, адже обсяги самовільного будівництва відіграють суттєву роль у статистичних показниках як усієї держави, так і
окремих областей92.
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Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Будь-які інвестиційні проекти за участю європейських донорів мають стосуватися лише законно збудованих об’єктів та
підприємств, які не приймають участь у самовільному будівництві. Європейські партнери мають гостро реагувати на подібні
масові правопорушення, вимагати покарання винних та дотримання прав громадян від місцевих органів влади.

Стан електротранспорту
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Угода про асоціацію неодноразово згадує співробітництво в галузі екології та транспорту. Зокрема, ст.369 констатує: «розвиток
сталої національної транспортної політики, яка буде охоплювати всі види транспорту, зокрема з метою забезпечення
ефективних і безпечних транспортних систем, і сприяти інтеграції ініціатив у сфері транспорту в інші напрями політики».
Додаток ХХХІІІ до глави 7 «Транспорт» у статті 1 містить пункт g): «Сторони визнають важливість поліпшення транспортних
сполучень, щоб зробити їх безперешкодними, безпечнішими та надійнішими. Це принесе взаємну вигоду ЄС та Україні.
Сторони співпрацюватимуть з метою подальшого розвитку транспортних сполучень, зокрема через: … g) урахування у
певних випадках положень, викладених в частині цієї Угоди щодо навколишнього середовища, зокрема, щодо оцінок
стратегічного впливу та впливу на навколишнє середовище, актів законодавства, пов’язаних із охороною природи, якістю
повітря». Електротранспорт є найбільш екологічним з усіх видів міського, залізничного та іншого масового транспорту (окрім
велосипедного та гужового).
Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
За останні 15 років на 11% скоротилася мережа електротранспорту міста Харкова (здебільшого за рахунок скорочення
трамвайної мережі). Майже щороку в місті відбувається скорочення маршрутів електротранспорту, демонтування трамвайних
рейок або тролейбусних мереж. Майже не розвивається і КП «Харківський метрополітен», який міг би суттєво знизити трафік
на вулицях міста93. Вкрай низькими темпами проводиться й електрифікація українських залізних доріг, більше половини
яких придатні лише для дизельного сполучення94. Впровадження легкового електротранспорту та електроавтобусів в Україні
не має суттєвої державної підтримки, воно суцільно залежить від приватної ініціативи та позиції бізнесу. Є побоювання,
що процес поширення електроавтівок на Харківщині може бути загальмований монополізацією послуг з зарядження авто
93
94

http://moralnaya-initsiativa.org.ua/priyihali-chi-doyizdilisya/
http://zbk.org.ua/2016/12/22/150-miljoniv-yevro-kreditu-na-elektrifikaciyu-dilyanki-dolinska-mikola%D1%97v-kolosivka/

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

139

Додатки

однією фінансово-промисловою групою та завищенням нею цін на зарядку автомобілів, оскільки майже всі зарядні станції
на Харківщині сьогодні належать одному підприємству95. Держава або місцева влада ніяким чином поки що не регулюють
цей процес, не створюють більш сприятливих умов ані для власників електроавтівок, ані для тих підприємств та компаній, які
надають їм послуги з зарядження акумуляторів.
В останні роки деяких змін зазнали закони України «Про міський електричний транспорт»96, прийнято Закон №4121 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в
міському пасажирському транспорті», який дозволить електротранспорту вирішити проблему неплатежів.
Але й до підписання Угоди про асоціацію в Україні приймалися нормативні акти, програми та плани дій, які гарантували
розвиток електротранспорту. Втім, місцеві органи самоврядування та органи місцевої влади, зокрема, харківські, ігнорували ці
нормативи. А лобі автовиробників моделей з двигунами внутрішнього згорання завжди має суттєвіший вплив на посадовців,
ніж екологічне лобі або лобі виробників електротранспорту.
Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
В межах Угоди про асоціацію слід вимагати від місцевих органів влади реальних результатів по зменшенню викидів
забруднюючих речовин, реальних кроків зі збільшення як кількості одиниць електротранспорту, так і мереж
електротранспорту, маршрутів тощо. Інвестиційні або грантові програми в галузі транспорту мають поширюватися в першу
чергу на електротранспорт, його розвиток на Харківщині.

Екологічні правопорушення та злочини
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Угода про асоціацію містить декілька згадувань про боротьбу зі злочинністю та правопорушеннями: ст. 3: «Верховенство
права, належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами транснаціональної організованої злочинності
й тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності є головними принципами для посилення відносин
між Сторонами». Ст. 22: «Сторони співробітничають у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою
діяльністю, а також з метою її попередження».
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Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
Прийнята низка імплементаційних законів, які збільшують відповідальність за екологічні правопорушення та злочини,
зокрема, за спалювання та засмічення лісів, знищення місць проживання рідкісних та зникаючих тварин, що занесені
до Червоної Книги Україні тощо. Разом з тим, у державі відсутній спеціалізований орган, який би боровся з екологічною
злочинністю, фахово попереджав її прояви та на належному рівні протидіяв транскордонним організованим злочинним
угрупуванням, що діють у цій сфері.
Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Нажаль такі злочини мають не місцевий, а загальноукраїнський характер, а місцева влада не має повноважень у боротьбі
зі злочинністю. Отже, потрібні реформи на державному рівні. Зокрема, відновлення територіальних органів Мінприроди,
створення екологічної поліції, яка б була обізнана в екологічному законодавстві та могла якісно оцінити правопорушення
та злочини у цій сфері, зняття мораторію на перевірки підприємств та організацій у разі скоєння екологічних злочинів та
правопорушень загальнонебезпечного характеру, створення міжвідомчих оперативно-розшукових груп для розслідування
найбільш масштабних та резонансних екологічних злочинів з залученням фахівців різних галузей, які можуть встановити,
виявити та довести злочинні дії та їхні наслідки для довкілля.

Збереження природно-заповідного фонду Харківщини
Чи дані проблеми підпадають під сферу регулювання Угоди про асоціацію?
Охорона дикої природи широко прописана в Угоді про асоціацію та додатках до неї, відповідних директивах ЄС. Так, ст. 360
зазначає: «Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й таким чином
сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки». А стаття 361 у пункті f) зазначає як мету
співробітництва: «охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі)».
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Чи прийняте/запропоноване законодавство на виконання Угоди про асоціацію відповідає місцевим викликам?
Ціла низка інших законів дещо призупинила суцільні рубки у національних парках та заказниках Харківщини (нажаль, такі
випадки все ще мають місце). Але ще досі мають місце і забудови заповідних територій, і засмічення їх земель, і незаконне
полювання на таких територіях. Дуже важко і повільно іде процес створення нових природоохоронних територій, відсоток
заповідності, притаманний для Європи (15% від загальної площі) у Харківській області сягає лише 2,4%. 97
Можливі механізми використання Угоди про асоціацію на місцевому рівні
Лише резонанс виявлених порушень, гостре реагування на бездіяльність влади області та окремих районів або населених
пунктів зможуть змусити посадовців виконати свої обов’язки щодо охорони довкілля, створення нових природоохоронних
територій та збереження вже існуючих. Тільки постійний громадський моніторинг може зупинити негативний процес
знищення дикої природи.
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Додаток ІІ. Витяг з Угоди про асоціацію

Глава 6
Навколишнє середовище
Стаття 360
Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й таким чином сприяють
реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної
діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через покращення системи
охорони здоров’я, збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції
екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям.
Співробітництво здійснюється з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги
взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері.

Стаття 361
Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист
громадського здоров’я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному
рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
a) зміна клімату;
b) екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань
навколишнього середовища та процесу прийняття рішень;
c) якість атмосферного повітря;
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d) якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;
e) управління відходами та ресурсами;
f) охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі);
g) промислове забруднення і промислові загрози;
h) хімічні речовини;
i) генетично-модифіковані організми, в тому числі у сільському господарстві;
j) шумове забруднення;
k) цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози;
l) міське середовище;
m) екологічні збори.

Стаття 362
1. Сторони, inter alia:
a) обмінюються інформацією та досвідом;
b) здійснюють спільну дослідну діяльність i обмінюються інформацією про екологічно чисті технології;
c) планують подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;
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d) здійснюють спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівнях, в тому числі згідно з багатосторонніми угодами
у сфері охорони навколишнього середовища, ратифікованими Сторонами, та, у разі доцільності, спільну діяльність в рамках
відповідних агентств.
2. Особливу увагу Сторони приділяють питанням, що мають транскордонний характер.

Стаття 363
Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного
середовища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди.

Стаття 364
Співробітництво у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом імплементації окремих угод в цій галузі, укладених між
Сторонами згідно з відповідними владними повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та відповідно до
правових процедур кожної зі Сторін. Воно, зокрема, буде спрямоване на:
a) сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій;
b) цілодобовий обмін найостаннішими повідомленнями і оновленою інформацією про транскордонні надзвичайні ситуації,
зокрема запити та пропозиції щодо допомоги;
c) оцінку впливу наслідків надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище;
d) залучення експертів до участі у специфічних технічних семінарах та симпозіумах з питань цивільного захисту;
e) залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення окремих навчань i тренінгів, що організовуються Україною
та/або ЄС;
f) посилення існуючого співробітництва щодо найефективнішого використання наявних можливостей цивільного захисту.
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Стаття 365
Співробітництво охоплює, inter alia, такі цілі:
a) розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища, яка включатиме заплановані інституційні реформи
(з визначеними термінами) для забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства; розподіл
повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях; процедури прийняття рішень
та їх виконання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави; визначення
необхідних людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду;
b) розвиток галузевих стратегій в галузях покращення якості повітря; якості води та управління водними ресурсами,
включаючи морське середовище; управління відходами та ресурсами; захист природи; промислове забруднення та
промислові аварії; хімічні речовини, зокрема чітко визначені терміни і основні етапи імплементації, адміністративну
відповідальність, а також фінансові стратегії залучення інвестицій в інфраструктуру й технології;
c) розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату, зокрема, як
визначено у Додатку ХХХІ до цієї Угоди.

Стаття 366
Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 6 Розділу V («Економічне та галузеве співробітництво») цієї
Угоди.
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Додаток ІІІ. Перелік екологічних директив та регламентів, які Україна повинна
імплементувати
ДОДАТОК ХХХ
ДО ГЛАВИ 6 «НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»
РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»
І. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики:
1. Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище
(кодифікація)
2. Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
3. Директива № 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви № 90/313/ЄЕС
4. Директива № 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються
навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості
та доступ до правосуддя
ІІ. Якість атмосферного повітря:
1. Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
2. Директива № 2004/107/ЄC про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі
3. Директива № 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви № 93/12/ЄЕС,
що доповнена Директивами №№ 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і Регламентом (ЄС) № 1882/2003
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4. Директива № 1999/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до
Директиви № 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою № 2005/33/ЄС
5. Директива № 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та при її
транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003
6. Директива № 2004/42/ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук за рахунок використання органічних
розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до
Директиви № 1999/13/ЄС
ІІІ. Управління відходами та ресурсами:
1. Директива № 2008/98/ЄС про відходи
2. Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003
3. Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви
№ 2004/35/ЄС
IV. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище:
1. Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і
доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС
2. Директива № 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення
3. Директива № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського
середовища
4. Директива № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС
та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008
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5. Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009
6. Директиви № 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі
змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003
V. Охорона природи:
1. Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів
2. Директива № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами і
доповненнями, внесеними Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003
VI. Промислове забруднення та техногенні загрози:
1. Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) (переглянута)
2. Директива № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і
доповненнями, внесеними Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003
VII. Зміна клімату та захист озонового шару:
1. Директива № 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення
змін і доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою № 2004/101/ЄС
2. Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази
3. Регламент (ЄС) № 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями, внесеними
Регламентами (ЄС) №№ 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС)
1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899, та Рішеннями №№ 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС
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VIII. Генетично модифіковані організми:
Відповідний acquis ЄС, що стосуються ГМО, передбачені також у Главі 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV «Торгівля
і питання, пов’язані з торгівлею».
1. Директива № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про вивільнення у навколишнє
середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС зі змінами і
доповненнями, внесеними Рішеннями № 2002/623/ЄС та № 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) № 1829/2003 та (ЄС)
№ 1830/2003 та Директивою № 2008/27/ЄС
2. Регламент (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про транскордонні перевезення
генетично модифікованих організмів
3. Директива № 2009/41/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 травня 2009 року про використання генетично
модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі
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Додаток ІV. Перелік заходів, передбачених Планом заходів з імплементації Угоди
про асоціацію, виконавцями яких визначено місцеві державні адміністрації

Положення
Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк ви- Відповідальний за виконання (з
конання Української Сторони)

Партнери із Сторони ЄС

4.

Стаття
4

Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом
прав національних меншин, у тому числі в рамках
виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України

20142017 рр.

Мінкультури
Мінсоцполітики
МОН 
МОЗ
МЗС 
Мінфін
Мінекономрозвитку
МВС 
Держкомтелерадіо
ДМС 
інші центральні та
місцеві органи виконавчої влади

Європейська служба
зовнішньої діяльності
Генеральний
директорат
Європейської Комісії
“Внутрішні справи”

7.

Статті
4, 14

Організація та проведення тренінгів, семінарів,
конференцій, засідань за круглим столом з питань
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони
(далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення
рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно
до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

20152017 рр.

Нацдержслужба
МЗС 
Мінекономрозвитку
інші центральні та
місцеві органи виконавчої влади

Європейська служба
зовнішньої діяльності
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22.

Стаття
9

Поглиблення співпраці з державами - членами ЄС
Чорноморського та Дунайського регіонів з метою
забезпечення регіональної стабільності, безпеки та довіри

20142017 рр.

МЗС 
Міноборони
СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші органи державної влади

Європейська служба
зовнішньої діяльності
Військовий штаб ЄС

48.

Стаття
16

Утворення центру прийому та перебування дітей-біженців,
дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового
захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про
визнання біженцем або особою, що потребує додаткового
захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у
м. Яготині Київської області

грудень
2015 р.

ДМС 
МВС 
Мін’юст
Мінфін
Київська облдержадміністрація

Генеральні директорати
Європейської Комісії
“Внутрішні справи” і
“Розвиток та
співробітництво –
Євродопомога”
Європейська служба
зовнішньої діяльності

49.

Стаття
16

Утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які грудень
потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі 2015 р.

ДМС 
МВС 
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Київська міська, Харківська та
Одеська обласні держадміністрації

Генеральний
директорат
Європейської Комісії
“Внутрішні справи”
Європейська служба
зовнішньої діяльності

50.

Статті
18, 22

Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану
дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України

Нацдержслужба
інші центральні та
місцеві органи виконавчої влади
Національна академія державного
управління при Президентові
України

Генеральні директорати
Європейської Комісії
“Внутрішні справи” та
“Юстиція”
Європейська служба
зовнішньої діяльності

20142017 рр.
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60.

Стаття
19

Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання
Національного плану заходів з виконання другої фази Плану
дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України

до
запровадження
безвізового режиму

МЗС 
ДМС 
МВС 
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація
Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань
електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)
інші заінтересовані органи
державної влади

Генеральний
директорат
Європейської Комісії
“Внутрішні справи”

62.

Стаття
19

Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку
національних меншин шляхом проведення культурномистецьких та культурно-просвітницьких заходів

20142017 рр.

Мінкультури
Мінфін
Держкомтелерадіо
інші центральні та
місцеві органи виконавчої влади

Генеральний
директорат
Європейської Комісії
“Освіта та культура”

474.

Стаття
453

Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої
інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та
забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA

20142017 рр.

Нацдержслужба Мінекономрозвитку
МЗС 
Урядовий офіс з питань європейської
інтеграції
інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

Європейський офіс по
боротьбі з шахрайством
Європейська служба
зовнішньої діяльності
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483.

Стаття
470

Забезпечення доступу громадськості та засобів масової
постійно
інформації до актуальної інформації з питань імплементації
Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення
та систематичного оновлення відповідних розділів
на офіційних сайтах центральних та місцевих органів
виконавчої влади, інших державних органів, залучених до
формування та реалізації державної політики європейської
інтеграції; створення спеціального інтернет-порталу
із залученням технічної допомоги в рамках Програми
Всеохоплюючої інституційної розбудови (СIВ)

Урядовий офіс з питань європейської Європейська служба
інтеграції
зовнішньої діяльності
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС 
Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)
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Додаток V. Перелік заходів, передбачених Планом заходів з імплементації розділу V
«Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію, виконавцями
яких визначено місцеві державні адміністрації

Найменування
завдання

Найменування заходу

Строк виконання за
Угодою про
асоціацію/
планом
імплементації

Відповідальні
за виконання

Індикатори виконання

Фінансування

винесення на розгляд Уряду законопроекту

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

Глава 6. Навколишнє середовище
Сталий розвиток та зелена економіка (статті 338, 360, 361, 362, 364, 365)
26. Забезпечення
сталого розвитку
зеленої економіки та виконання
зобов’язань у рамках Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства

9) розроблення та погодження вересень
законопроекту про збережен- 2017 р.
ня природних оселищ та видів
природної флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі

Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Національна академія
наук (за згодою)
обласні держадміністрації

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва
Покращення умов для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання з особливою увагою до малих та середніх підприємств
(статті 378, 379)
40. Створення кращих умов для сприяння підвищенню
конкурентоспроможності

розроблення механізму по2017 р.
легшення доступу малого та
середнього підприємництва до
кредитних ресурсів

Мінекономрозвитку
Національний банк (за
згодою)
Мінфін
Мінагрополітики
Мін’юст
обласні держадміністрації

створення схеми гарантування кредитів для малих та середніх підприємств, щоквартальний звіт про виконання заходів у рамках програм ЄС
COSME та EU SURE

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги
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Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій
Співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 404)
57. Забезпечення
співробітництва у
сфері сільського
господарства та
розвитку сільських
територій

2) укладення договорів про
2017 р.
двостороннє співробітництво з
питань розвитку сільського зеленого туризму між областями
України та відповідними адміністративно-територіальними
одиницями держав - членів ЄС

3) організація та проведен2017 р.
ня тренінгів для сільського
населення з питань розвитку
сільського зеленого туризму,
відповідних конференцій, засідань за круглим столом із
залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до
держав - членів ЄС
6) вивчення європейського
2017досвіду місцевого самовряду- 2018 рр.
вання, організація семінарів в
Україні, навчальних поїздок до
держав - членів ЄС

7) укладення угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення
секторального діалогу

20172018 рр.

місцеві держадміністрації
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Спілка сприяння сільському зеленому
туризму в Україні (за
згодою)
Асоціація індустрії гостинності України (за
згодою)
Українська асоціація
активного та екологічного туризму (за згодою)
місцеві держадміністрації
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінрегіон

укладення договорів про двостороннє співробітництво між Полтавською, Чернігівською, Волинською,
Херсонською, Івано-Франківською,
Одеською областями та відповідними адміністративними одиницями
Республіки Польща та Литовської
Республіки у частині сприяння розвитку сільського туризму та агрорекреаційних кластерів, запровадження на пілотних територіях проектів з
розвитку агрорекреаційних кластерів

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги Twinning,
Taiex

кількість проведених заходів, кількість осіб, які пройшли навчання

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги Twinning,
Taiex

місцеві держадміністрації
МЗС
Мінагрополітики
Мінрегіон

імплементація європейського досвіду місцевого самоврядування під час
розроблення нового та удосконалення законодавства з питань розвитку
сільських територій, зокрема з урахуванням положень законодавства з
децентралізації влади

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги Twinning,
Taiex
місцеві держадмініукладення Угоди з Всеукраїнською
у межах видатків,
страції
асоціацією сільських та селищних
передбачених у
Мінагрополітики
рад (ВАССР) про співробітництво з
державному бюМінрегіон
питань розвитку сільських територій; джеті відповідним
Всеукраїнська асоціастворення нового комплексного туорганам, кошти міжція сільських та селищ- ристичного продукту із залученням
народної технічної
них рад (за згодою)
територіальних громад, сільськодопомоги Twinning,
господарських виробників та ресурс- Taiex
ного потенціалу територій
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Глава 19. Ріка Дунай
Сталий розвиток р. Дунай (ст. 414)
63. Співробітництво 2) забезпечення ефективної
із Стороною ЄС
реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського
регіону

Мінекономрозвитку
реалізація спільних з країнами Мінрегіон
учасницями Стратегії проектів, участь
Мінприроди
представників Української Сторони в
МВС
спільних робочих та наглядових груАдміністрація Дерпах пріоритетних напрямів Стратегії
жприкордонслужби
та інших заходах, пов’язаних з реаліДержводагентство
зацією Стратегії
Держрибагентство
Закарпатська,
Івано-Франківська,
Чернівецька та
Одеська обласні держадміністрації
3) забезпечення реалізації
2017Мінекономрозвитку
реалізація спільних з країнами Дунайської транснаціональної 2019 рр.
Мінрегіон
учасницями Стратегії проектів
програми на 2014-2020 роки
Закарпатська,
Івано-Франківська,
Чернівецька та
Одеська обласні держадміністрації
Глава 21. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей
Забезпечення гідної праці, політики зайнятості, соціального захисту, гендерної рівності та недискримінації (статті 419-423)

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

69. Посилення рівня
соціального захисту та модернізації
систем соціального
захисту

3) реформування iнтернатних
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування; профілактика та
попередження підліткової злочинності, потрапляння у складні життєві обставини шляхом
створення та організації діяльності центрів соціальної
підтримки дітей та сімей в адміністративно-територіальних
одиницях
4) забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
осіб з їх числа

20172019 рр.

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

травень
2017 р.

Мінсоцполітики
МОН
МВС
Національна поліція
Генеральна прокуратура України (за згодою)
обласні держадміністрації

впровадження програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей, програм та методичних рекомендацій за
напрямами роботи таких центрів

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

20172019 рр.

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінфін
обласні держадміністрації

збільшення кількості забезпечених
житлом зазначених категорій осіб

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги
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Глава 23. Освіта, навчання та молодь
Сприяння інтеграції молоді в суспільство, заохочуючи її активну громадську позицію та ініціативність (стаття 434)
77. Реформування
молодіжної політики з урахуванням
практики і досвіду
держав - членів ЄС
та сприяння молоді
в отриманні знань,
навичок та професійних умінь

1) запровадження нових ін2017струментів та механізмів щодо 2018 рр.
роботи з молоддю шляхом
удосконалення законодавства
у молодіжній сфері

Мінмолодьспорт
обласні держадміністрації

прийняття нормативно-правових
актів

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

2) розвиток мережі молодіжних центрів

20172019 рр.

Мінмолодьспорт
Мінрегіон
Мінфін
обласні держадміністрації

забезпечення діяльності мережі молодіжних центрів

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

3) реалізація програми «Моло- 2017діжний працівник» з підготов- 2019 рр.
ки працівників, які працюють
з молоддю, із залученням
державних службовців молодіжної сфери та представників
молодіжних громадських організацій

Мінмолодьспорт
обласні держадміністрації

кількість підготовлених працівників

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

Мінкультури
Держкомтелерадіо
Держкіно
МІП 
обласні держадміністрації

кількість проектних заявок, поданих у межах видатків,
представниками України або за учас- передбачених у
тю представників України
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

Глава 24. Культура
Співробітництво в галузі культури (статті 437-440)
79. Забезпечення імплементації
Угоди про участь
України у програмі
ЄС «Креативна Європа»

2) сприяння участі представників України в реалізації проектів програми ЄС «Креативна
Європа»

20172019 рр.
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Мобільність об’єктів мистецтва (стаття 437)
85. Забезпечення
охорони та збереження об’єктів
культурної спадщини

1) включення заходів з охорони культурної спадщини до
плану заходів на регіональному та місцевому рівні

20172019 рр.

Мінкультури
включення заходів з охорони кульобласні та Київська
турної спадщини до відповідних пламіська держадміністра- нів на регіональному рівні
ції

у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті
відповідним органам

2) розроблення порядку визна- 2017 р.
чення меж і режимів використання зон охорони пам’яток
культурної спадщини з визначенням таких зон, історичних
ареалів населених місць та
включення зазначених відомостей до історико-архітектурних
опорних планів історичних
населених місць; визначення у
містобудівній документації на
регіональному та місцевому
рівні планувальних обмежень
з урахуванням зон охорони
пам’яток культурної спадщини,
історичних ареалів населених
місць

Мінкультури
затвердження порядку використанобласні та Київська
ня зон охорони пам’яток культурної
міська держадміністра- спадщини
ції

у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті
відповідним органам

4) вивчення та впровадження 2017найкращих методів управління 2019 рр.
об’єктами всесвітньої культурної спадщини, що застосовуються в ЄС

Мінкультури
обласні та Київська
міська держадміністрації

у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті
відповідним органам

впровадження програми стажування
представників України з метою ознайомлення з європейським досвідом
проведення моніторингу стану збереження об’єктів всесвітньої спадщини; затвердження планів управління
об’єктами всесвітньої спадщини;
визначення відповідальних за проведення моніторингу стану збереження
об’єктів всесвітньої спадщини
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86. Імплементація Конвенції про
охорону та заохочення розмаїття
форм культурного
самовираження

2) організація заходів з метою 2017підвищення рівня обізнаності 2019 рр.
про Конвенцію ЮНЕСКО про
охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

Мінкультури
Укрдержархів
обласні та Київська
міська держадміністрації

кількість проведених навчальних заходів, підвищення рівня обізнаності
щодо завдань та інструментів практичного впровадження Конвенції,
збільшення кількості поданих проектних заявок на отримання фінансової
допомоги та підвищення їх результативності

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

Глава 25. Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури
Сприяння розвитку здорового способу життя, просування соціальних функцій та освітніх цінностей спорту, боротьба із загрозами для спорту (стаття
441)
87. Реформування
політики у сфері
фізичної культури
та спорту з урахуванням практики
та досвіду держав
- членів ЄС

2) прийняття нормативно-правових актів у сфері розвитку
спортивних споруд

2017 р.

89. Популяризація
фізичної культури і
спорту

3) проведення в Україні міжна- 2017родних фізкультурно-оздоров- 2019 рр.
чих та спортивних заходів

Мінмолодьспорт
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
обласні держадміністрації

прийняття нормативно-правових
актів

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

Мінмолодьспорт
Мінінфраструктури
Мінрегіон
обласні держадміністрації

кількість проведених заходів

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги
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Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво
Зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв’язків та ділового партнерства (статті 446-448)
91. Сприяння взаєморозумінню та
двосторонній взаємодії у сфері регіональної політики
та транскордонного
співробітництва

1) залучення місцевих та регіональних органів влади до транскордонного та регіонального
співробітництва і відповідних
управлінських структур та створення сприятливої законодавчої бази, підтримки та нарощування потенціалу розвитку, а
також забезпечення зміцнення
транскордонних та регіональних економічних зв’язків і ділового партнерства
3) участь у виконанні програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки

20172019 рр.

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС
обласні держадміністрації

посилення співробітництва з відповідним розробленням нормативно-правової бази

20172019 рр.

імплементація заходів в рамках Єву межах видатків,
ропейського інструменту сусідства на передбачених у
2014-2020 рр.
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги

5) сприяння розвитку агенцій
регіонального розвитку, що
повинні стати осередками
співпраці між державним,
приватним та громадським
секторами та працюватимуть
як офіс з надання практичної
допомоги щодо підготовки та
реалізації програм і проектів
регіонального розвитку

20172019 рр.

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Львівська,
Волинська,
Закарпатська,
Рівненська,
Тернопільська,
Івано-Франківська,
Чернівецька,
Одеська,
Миколаївська,
Херсонська,
Запорізька і
Донецька обласні держадміністрації
Мінрегіон
обласні та Київська
міська держадміністрації

посилення інституційної спроможності регіонів щодо досягнення цілей їх
розвитку, підвищення інвестиційної
привабливості та конкурентоспроможності

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги Європейського інструменту
сусідства (ENI)

у межах видатків,
передбачених у
державному бюджеті відповідним
органам, кошти міжнародної технічної
допомоги
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Додаток VI. Перелік планів імплементації директив та регламентів Додатку ХХХ
до Глави 6 «Навколишнє природне середовище» Розділу V «Економічне та
галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики:
1. План імплементації Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу
окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація) // Розпорядження КМУ від 15 квітня
2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС»
2. План імплементації Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу
окремих планів та програм на навколишнє середовище // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення
розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
3. План імплементації Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. про доступ
громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС // Розпорядження КМУ від 15 квітня
2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС»
4. План імплементації Директиви 2003/35/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. про забезпечення
участі громадськості у розробленні деяких планів та програм, що стосуються навколишнього природного середовища, та
внесення змін і доповнень до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя //
Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
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Якість атмосферного повітря:
5. План імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість
атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення
розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
6. План імплементації Директиви 2004/107/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. про миш’як,
кадмій, ртуть, нікель та полі циклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі // Розпорядження КМУ від 15 квітня
2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС»
7. План імплементації Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про якість бензину та
дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 93/12/ЄЕС // Розпорядження КМУ від 8 квітня 2015 р.
№ 346-р «Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС в енергетичній сфері»
8. План імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого
палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС // Розпорядження КМУ від 4 березня 2015 р. № 164-р «Про
схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
9. План імплементації Директиви 94/63/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. про обмеження
викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що утворюються у сховищах нафти та під час її транспортування з терміналів до
сервісних станцій // Розпорядження КМУ від 8 квітня 2015 р. № 346-р «Про схвалення розроблених Міністерством енергетики
та вугільної промисловості планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері»
10. План імплементації Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про обмеження
викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції
полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС // Розпорядження КМУ від 4
березня 2015 р. № 164-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації
деяких актів законодавства ЄС»
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Управління відходами та ресурсами:
11. План імплементації Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи
та скасування окремих Директив // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених
Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
12. План імплементації Директиви 1999/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 квітня 1999 р. про захоронення
відходів із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015
р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС»
13. План імплементації Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про управління
відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС // Розпорядження КМУ
від 8 квітня 2015 р. № 346-р «Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері»

Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище:
14. План імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення
рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС
і Директивою 2009/31/ЄС // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством
екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС».
15. План імплементації Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та
управління ризиками затоплення // Розпорядження КМУ від 25 лютого 2015 р. № 132-р «Про схвалення розроблених
Державною службою з надзвичайних ситуацій планів імплементації деяких актів законодавства ЄС».
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16. План імплементації Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення
рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (Рамкова Директива морської
стратегії) // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та
природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
17. План імплементації Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод //
Розпорядження КМУ від 4 березня 2015 р. № 162-р «Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС».
18. План імплементації Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 р. про якість води, призначеної для споживання
людиною, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 // Розпорядження КМУ від 26
листопада 2014 р. № 1141-р «Про схвалення розроблених Міністерством охорони здоров’я планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС»
19. План імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого
нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 //
Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Охорона природи:
20. План імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист
диких птахів // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та
природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
21. План імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища
існування, дикої флори та фауни // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених
Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
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Промислове забруднення та техногенні загрози:
22. План імплементації Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради про промислові викиди (комплексне
запобігання і контроль забруднень) (переглянута) // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення
розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
23. План імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних
аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни та скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС // Розпорядження
КМУ від 25 лютого 2015 р. № 132-р «Про схвалення розроблених Державною службою з надзвичайних ситуацій планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Зміна клімату та захист озонового шару :
24. План імплементації Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р. про встановлення
схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/
ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства
ЄС»
25. План імплементації Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. про певні
фторовані парникові гази // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством
екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
26. План імплементації Регламенту (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 р. про
речовини, які руйнують озоновий шар // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених
Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
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Генетично модифіковані організми:
27. План імплементації Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення
у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС //
Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
28. План імплементації Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про
транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів // Розпорядження КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про
схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»
29. План імплементації Директиви 2009/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про використання
генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі // Розпорядження від 4 лютого 2015 р. № 74-р «Про
схвалення розробленого Міністерством освіти і науки плану імплементації Директиви 2009/41/ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 6 травня 2009 р. про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі»
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Додаток VII.
Плани імплементації директив та заходи,
в яких місцеві державні адміністрації є виконавцями
Тема
Стратегічна
екологічна
оцінка

Захід
Розроблення (вдосконалення) веб-сторінок
відповідних органів з метою інформування
у процесі СЕО та забезпечення доступу
до інформації, пов’язаної з СЕО, а також
інформування про прийняті остаточні рішення

Виконавці
Мінприроди
МОЗ
обласні державні
адміністрації

Атмосферне
повітря

Розроблення порядку підготовки планів
поліпшення якості повітря для зон та
агломерацій, в яких рівні забруднювачів
перевищують будь-яку з граничних величин чи
будь-який цільовий показник або існує ризик
такого перевищення
Розроблення порядку підготовки
короткострокових планів дій для зон та
агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення
Розроблення планів поліпшення якості
повітря для зон та агломерацій, в яких рівні
забруднювачів перевищують будь-яку з
граничних величин чи будь-який цільовий
показник або існує ризик такого перевищення
Розроблення короткострокових планів дій для
зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення

Мінприроди
ДСНС
МОЗ
місцеві органи
виконавчої влади

План імплементації
П. 1.3.2. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 2001/42/ЄC про
оцінку впливу окремих планів
та програм на навколишнє
середовище
П. 1.1.4 «Нормотворчі заходи»
ПІ,
Директива № 2008/50/ЄС про
якість атмосферного повітря та
чистіше повітря для Європи

Строк виконання
протягом 9-ти
місяців з дня
опублікування
Закону «Про
стратегічну
екологічну оцінку»
грудень 2019 р.

Мінприроди
ДСНС
МОЗ
місцеві органи
виконавчої влади
Мінприроди
ДСНС
МОЗ
місцеві органи
виконавчої влади
Мінприроди
ДСНС
МОЗ
місцеві органи
виконавчої влади

П. 1.1.6 «Нормотворчі заходи»
ПІ,
Директива № 2008/50/ЄС про
якість атмосферного повітря та
чистіше повітря для Європи
П. 1.3.7 «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 2008/50/ЄС про
якість атмосферного повітря та
чистіше повітря для Європи
П. 1.3.8 «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 2008/50/ЄС про
якість атмосферного повітря та
чистіше повітря для Європи

грудень 2019 р.

грудень 2019 р.

грудень 2019 р.
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Відходи

Вдосконалення інституційної структури
видачі дозволів на поводження з відходами з
урахуванням вимог Директиви

Мінприроди
обласні державні
адміністрації

П. 1.2.1. «Інституційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003

Проведення інвентаризації існуючих місць
захоронення відходів включаючи їх технічну
характеристику, а також інформацію стосовно
розміщених на них відходів, та підготовка на її
основі Переліку місць захоронення відходів

Мінприроди
Мінрегіон
місцеві органи влади
обласні державні
адміністрації

Проведення класифікації місць захоронення
відходів (на основі даних інвентаризації,
передбаченої п. 1.3.1.)

Мінприроди
Мінрегіон
обласні державні
адміністрації

Розроблення окремих переліків відходів, що
можуть прийматися на полігони різних видів для
функціонуючих місць захоронення

місцеві органи влади
власники місць
захоронення
обласні державні
адміністрації у
координації з
Мінприроди та
Мінрегіоном
Мінприроди
Мінрегіон
обласні державні
адміністрації
місцеві органи влади

П. 1.3.1. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003
П. 1.3.2. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003
П. 1.3.3. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003

Оцінка стану та визначення доцільності
приведення у відповідність до вимог Директиви
існуючих місць захоронення відходів або їх
закриття (за результатами інвентаризації,
передбаченої п. 1.3.1.)
Розроблення планів приведення у відповідність
до вимог Директиви місць захоронення відходів
(включаючи переліки необхідних заходів) (за
результатами реалізації заходів, передбачених
пунктами 1.3.1., 1.3.2. та 1.3.4.)

місцеві органи влади
власники місць
захоронення
обласні державні
адміністрації у
координації з
Мінприроди

П. 1.3.4. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003
П. 1.3.5. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003

протягом 3-х
місяців з дня
набрання чинності
технічним
регламентом
«Про захоронення
відходів»
грудень 2016 р.

червень 2017 р.

червень 2017 р.

грудень 2017 р.

грудень 2018 р.
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Вода

Визначення черговості закриття місць
захоронення (враховуючи можливості
фінансування їх рекультивації та наявність
альтернативи щодо захоронення відходів, що
утворюються у регіоні)

Мінприроди
Мінрегіон
обласні державні
адміністрації
місцеві органи влади

Розроблення на регіональному рівні детальних
заходів з поетапного практичного впровадження
норми щодо обов’язкового попереднього
оброблення відходів перед їх захороненням
(направленням на полігони)

Мінприроди
Мінрегіон
обласні державні
адміністрації
місцеві органи влади

Реформування системи видачі дозволів на
функціонування об’єктів/місць розміщення
відходів

Мінприроди
Міненерговугілля
Державна служба з
питань праці
Мінекономрозвитку
обласні державні
адміністрац
Мінприроди
Держводагентство
заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
наукові установи та
громадські організації

Забезпечення міжвідомчої взаємодії та
координації діяльності з імплементації
Директиви на загальнодержавному та
регіональному рівнях

Проведення аналізу нормативно-правових актів
України на предмет повноти змісту їх положень
для гарантування досягнення цілей, закріплених
у статті 2 Директиви, та розробка проектів
нормативно-правових актів:
— проекту Закону України «Про водовідведення
та очищення стічних вод населених пунктів»

Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба
Держводагентство
ДСНС
Мін’юст
місцеві державні
адміністрації

П. 1.3.6. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003
П. 1.3.7. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 1999/31/ЄС про
захоронення відходів зі змінами
і доповненнями, внесеними
Регламентом (ЄС) № 1882/2003
П. 1.2.1. «Інституційні заходи»
Директива № 2006/21/ЄС
про управління відходами
видобувної промисловості та
внесення змін і доповнень до
Директиви № 2004/35/ЄС
П. 1.4.1. «Координаційні
заходи» ПІ,
Директива № 2000/60/ЄС про
встановлення рамок діяльності
Співтовариства у сфері
водної політики зі змінами і
доповненнями, внесеними
Рішенням № 2455/2001/ЄС і
Директивою 2009/31/ ЄС

П. 1 «Нормотворчі заходи» ПІ,
Директива № 91/271/ЄЕС про
очистку міських стічних вод
зі змінами та доповненнями,
внесеними Директивою
№ 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС)
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС)
№ 1137/2008

червень 2019 р.

грудень 2018 р.

у тримісячний
строк з моменту
набрання чинності
Законом України
«Про відходи
видобувної
промисловості»
травень 2015 р.

2015-2016 рр.
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— порядку визначення популяційного
еквіваленту населеного пункту

— критеріїв щодо визначення уразливих та менш
уразливих зон

— порядку очищення стічних вод, які
утворюються в населених пунктах з популяційним
еквівалентом понад 10 000, перед скидом в
уразливих зонах

Проведення аналізу нормативно-правових актів
України на предмет повноти змісту їх положень
для гарантування досягнення цілей, закріплених
у статті 2 Директиви, та внесення змін до:
Правил приймання стічних вод у комунальні та
відомчі системи каналізації міст і селищ України,
затверджених наказом Державного комітету
з питань житлово-комунального господарства
України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованих в
Мін’юсті 26.04.2002 за № 402/6690

Мінприроди
Мінрегіон
Держсанепідслужба
Держводагентство
ДСНС
Мін’юст
місцеві державні
адміністрації
Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба
Держводагентство
ДСНС
Мін’юст
місцеві державні
адміністрації
Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба
Держводагентство
ДСНС
Мін’юст
місцеві державні
адміністрації

П. 1 «Нормотворчі заходи» ПІ,
Директива № 91/271/ЄЕС про
очистку міських стічних вод
зі змінами та доповненнями,
внесеними Директивою
№ 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС)
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС)
№ 1137/2008
П. 1 «Нормотворчі заходи» ПІ,
Директива № 91/271/ЄЕС про
очистку міських стічних вод
зі змінами та доповненнями,
внесеними Директивою
№ 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС)
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС)
№ 1137/2008
П. 1 «Нормотворчі заходи» ПІ,
Директива № 91/271/ЄЕС про
очистку міських стічних вод
зі змінами та доповненнями,
внесеними Директивою
№ 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС)
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС)
№ 1137/2008

2017 р.
(розроблення
проектів актів
та винесення
на громадське
обговорення)

Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба
Держводагентство
місцеві державні
адміністрації

П. 2 «Нормотворчі заходи» ПІ,
Директива № 91/271/ЄЕС про
очистку міських стічних вод
зі змінами та доповненнями,
внесеними Директивою
№ 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС)
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС)
№ 1137/2008

2015-2016 рр.

-

-
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Морське
середовище

Розроблення законопроекту про внесення
змін до Закону України «Про затвердження
Загальнодержавної програми охорони та
відтворення довкілля Азовського та Чорного
морів» (актуалізація цілей і завдань державної
політики на коротко- та довгострокову до
2025 року перспективу; визначення переліку
першочергових природоохоронних заходів
з охорони довкілля Азовського та Чорного
морів, визначення джерел фінансування та
відповідальних виконавців)

Забезпечення міжвідомчої взаємодії та
координації діяльності з імплементації
Директиви на загальнодержавному та
регіональному рівнях

Підготовка проекту Національної доповіді про
стан довкілля Чорного та Азовського морів

Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
МОЗ
Мін’юст
Рада міністрів АРК
Донецька, Запорізька,
Одеська, Миколаївська,
Херсонська обласні
державні адміністрації,
Севастопольська
міськдержадміністрація
Мінприроди
заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
наукові та
громадські організації
Мінприроди
Держсанепідслужба
ДСНС
Мінагрополітики
заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

П. 1.1.1. «Нормотворчі заходи»
ПІ,
Директива № 2008/56/ЄС
про встановлення рамок
діяльності Співтовариства у
сфері екологічної політики щодо
морського середовища

березень 2016 р.

П. 1.4.1. «Координаційні
заходи» ПІ,
Директива № 2008/56/ЄС
про встановлення рамок
діяльності Співтовариства у
сфері екологічної політики щодо
морського середовища
П. 1.5.1. «Спільні заходи» ПІ,
Директива № 2008/56/ЄС
про встановлення рамок
діяльності Співтовариства у
сфері екологічної політики щодо
морського середовища

травень 2015 р.

2015-2017 рр.
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Промислові
викиди

Розроблення нормативних документів щодо
створення та функціонування баз даних (реєстрів)
інтегрованих дозволів

Мінприроди
МОЗ
обласні державні
адміністрації

Створення окремого структурного підрозділу,
шляхом оптимізації структури без зміни
граничної чисельності апарату Мінприроди, до
компетенції якого буде відноситися питання
видачі інтегрованого дозволу

Мінприроди
обласні державні
адміністрації

Розроблення програмного забезпечення
створення та функціонування баз даних (реєстрів)
інтегрованих дозволів

Мінприроди
МОЗ
обласні державні
адміністрації

П. 1.1.14. «Нормативні заходи»
ПІ,
Директива № 2010/75/
ЄС про промислові викиди
(всеохоплююче запобігання
і контроль забруднень)
(переглянута)
П. 1.2.1. «Інституційні заходи»
ПІ,
Директива № 2010/75/
ЄС про промислові викиди
(всеохоплююче запобігання
і контроль забруднень)
(переглянута)
П. 1.3.7. «Організаційні заходи»
ПІ,
Директива № 2010/75/
ЄС про промислові викиди
(всеохоплююче запобігання
і контроль забруднень)
(переглянута)

протягом 9-ти
місяців з дня
опублікування
Закону про
інтегрований
дозвіл
протягом 6-ти
місяців з дня
опублікування
Закону про
інтегрований
дозвіл
протягом 9-ти
місяців з дня
опублікування
Закону про
інтегрований
дозвіл
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Додаток VIII.
Опитувальник для обласних державних адміністрацій
1. Чи залучений Департамент екології і природних ресурсів до процесу імплементації Угоди про асоціацію у сфері
довкілля? Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 0 – зовсім не залучений, 5 – залучений з усіх можливих питань.
0

1

2

3

4

5

2. Яким чином Департамент екології і природних ресурсів залучається до наближення національного законодавства до
права ЄС у сфері довкілля? (можна обрати декілька варіантів відповідей)
участь у розроблені державних планів та програм
участь у розроблені проектів законів, нормативно-правових актів КМУ/ЦОВВ
консультування
надання пропозицій до проектів державних планів та програм, нормативно-правових актів
___________________________________________________________(власна відповідь)
3. Чи має Департамент екології і природних ресурсів достатньо інформації про Угоду про асоціацію та реформи, які
проводяться на її виконання. Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 0 – зовсім не має інформації, 5 – має усю необхідну
інформацію.
0

1

2

3

4

5
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4. Чи, на Вашу думку, достатньо уваги приділяється регіональним проблемам в процесі імплементації Угоди про асоціацію?
Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 0 – зовсім не приділяється, 5 – приділяється максимально багато.
0

1

2

3

4

5

5. Чи, на Вашу думку, в регіональній політиці відображені зобов’язання за Угодою про асоціацію в екологічній сфері?
Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 0 – зовсім не відображені, 5 – відображені максимально повно.
0

1

2

3

4

5

6. Чи, на Вашу думку, існує потреба ефективнішого залучення Департаменту до процесу імплементації Угоди про асоціацію
у сфері довкілля?
Так
Ні
Важко відповісти
7. Які, на Вашу думку, можуть бути використані механізми взаємодії центральної та регіональної влади для ефективної
імплементації Угоди про асоціацію у сфері довкілля? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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8. Які виклики перешкоджають державним адміністраціям виконувати екологічну складову Угоди про асоціацію? (можна
обрати декілька варіантів відповідей)
Назва нормативно-правового акту (проекту)

ТАК

1

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII

2

Проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (у будь-якій редакції)

3

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в
управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» від 04.10.2016 № 1641-VIII

4

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням
документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 07.02.2017 № 1830-VIII

5

Проект Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

НІ

10. Зазначте, чи надавали Ви пропозиції або зауваження до проектів наступних нормативно-правових актів:
Назва нормативно-правового акту (проекту)

Зауваження
чи пропозиції
надавали

Якщо «ТАК», чи
були враховані ваші
пропозиції чи зауваження
(виділіть необхідне):
Враховані повністю

1

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII

так

ні

Враховані частково
Не враховані
Враховані повністю

2

Проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (у будь-якій редакції)

так

ні

Враховані частково
Не враховані
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Враховані повністю
3

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» від 04.10.2016
№ 1641-VIII

так

ні

Враховані частково
Не враховані
Враховані повністю

4

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини,
пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування»
від 07.02.2017 № 1830-VIII

так

ні

Враховані частково
Не враховані

5

Проект Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

так

ні

Ј

ЗМІСТ

Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

177

Додатки

Додаток IX. Опитувальник для регіональних громадських організацій

1. Чи, на Вашу думку, органи регіональної влади залучені до процесу реалізації Угоди про асоціацію на регіональному
рівні? Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 1 – зовсім не залучені, 5 – залучені з усіх можливих питань (0 – важко відповісти).
0

1

2

3

4

5

2. Яким чином, на Вашу думку, органи регіональному влади найчастіше залучається до наближення національного
законодавства до права ЄС у сфері довкілля? (можна обрати декілька варіантів відповідей)
участь у розроблені державних планів та програм
участь у розроблені проектів законів, нормативно-правових актів КМУ/ЦОВВ
консультування
надання пропозицій до проектів державних планів та програм, нормативно-правових актів
не залучаються
важко відповісти
__________________________________________________________ (власна відповідь)
3. Чи маєте Ви/Ваша організація достатньо інформації про Угоду про асоціацію та реформи, які проводяться на її
виконання. Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 1 – зовсім не маю інформації, 5 – маю усю необхідну інформацію (0 – важко
відповісти).
0

1

2

3

4

5
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4. Чи маєте Ви/Ваша організація достатньо інформації про реалізацію Угоди про асоціацію на місцевому рівні. Оцініть за
п’ятибальною шкалою, де 1 – зовсім не маю інформації, 5 – маю усю необхідну інформацію (0 – важко відповісти).
0

1

2

3

4

5

5. Чи, на Вашу думку, достатньо уваги приділяється регіональним проблемам в процесі імплементації Угоди про асоціацію?
Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 1 – зовсім не приділяється, 5 – приділяється максимально багато (0 – важко відповісти).
0

1

2

3

4

5

6. Чи, на Вашу думку, в регіональній політиці відображені зобов’язання за Угодою про асоціацію в екологічній сфері?
Оцініть за п’ятибальною шкалою, де 1 – зовсім не відображені, 5 – відображені максимально повно (0 – важко відповісти).
0

1

2

3

4

5

7. Чи, на Вашу думку, існує потреба ефективнішого залучення органи регіональної влади та громадськість до імплементації
Угоди про асоціацію у сфері довкілля?
Так
Ні
Важко відповісти
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8. Які, на Вашу думку, можуть бути використані механізми взаємодії центральної та регіональної влади для ефективної
імплементації Угоди про асоціацію у сфері довкілля? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

9. Чи Ваша організація реалізовує проекти/здійснює діяльність у сфері євроінтеграції на місцевому рівні
Так
Ні
Ні, але плануємо
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Додаток Х. Опитувальник для об’єднаних територіальних громад

1. Наскільки актуальними для Вашої громади є екологічні проблеми?
Дуже актуальні
Актуальні
Посередньо
Швидше не актуальні
Зовсім не актуальні
Важко відповісти

2. Чи є в апараті управління Вашої громади структурний підрозділ (службовець) відповідальний за екологію?
Так, є структурний підрозділ
Так, є службовець
Ні

Якщо Ви обрали "так" вище, вкажіть кількість штатних одиниць підрозділу або назву підрозділу, у якому працює службовець.
____________________________________________________________________________________________________________
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3. Чи є у Вашій громаді актуальна екологічна програма?
Так, стосується управління відходами
Так, стосується іншої сфери екології
Ні
4. Чи використовує Ваша громада кошти екологічного фонду області (реалізовує проекти за ці кошти)
Так, щороку
Так, але не щороку
Ні
Якщо Ви відповіли "так" вище, опишіть коротко на які цілі (проекти) використовувались кошти.
______________________________________

5. Чи потрібні органу управління Вашої громади додаткові повноваження у сфері довкілля (можливо, контроль
за стихійними сміттєзвалищами, вирубкою лісів, викидами каналізаційних відходів тощо)?
Так
Ні
Якщо Ви відповіли "так" вище, вкажіть які саме додаткові повноваження потрібні Вашій громаді?
_____________________________________

6. Вкажіть назву Вашої громади (за бажанням)
_____________________________________
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Додаток XI Зведена таблиця оцінки актуальності,
виявлених основних зацікавлених осіб та суб’єктів владних повноважень,
що зазнають впливу від євроінтеграційних реформ у сфері довкілля
Реформа (н/п акт, проект н/п акту, прогноз)

Актуальність на
місцевому рівні

Основні зацікавлені особи на місцях,
що зазнають впливу

Ключові суб’єкти владних
повноважень, які
отримують нові функції та
повноваження

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики
Закон України про «Оцінку впливу на довкілля»

Висока

(а) Суб’єкти господарювання, що
планують здійснювати діяльність,
яка може мати вплив на довкілля (як
правило, великі промислові чи с/г
проекти)
(б) Проектні організації, що
здійснюють проектування об’єктів
будівництва

ОДА
ОМС
Територіальні органи ДАБІ
чи суб’єкти, яким передані
повноваження щодо видачі
дозволів на будівництво

(в) Обласні адміністрації
(г) ОМС
(д) громадяни та їх об’єднання
Проект Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку»

Висока

(а) ОДА, РДА, обласні, районі, міські
та селищні ради
(б) Громадяни та їх об’єднання
(в) Бізнес

ОДА
РДА
ОМС

Якість атмосферного повітря
Проект розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції
реформування державної системи моніторингу
довкілля”

Висока

ОДА
Населення

Невідомо.
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Проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанов
КМУ від 1 червня 2011 року №573 і від 1 серпня 2013
року №927”

Середня

Прогноз (щодо Директиви 2008/50/ЄС)

Висока

Населення

Немає

Бізнес

Населення

Невідомо

ОДА
ОМС
Управління відходами та ресурсами
Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону
України «Про поводження з радіоактивними відходами»
щодо удосконалення механізму фінансування
поводження з радіоактивними відходами»
Національна стратегія управління відходами в Україні
до 2030 року

Низька

Немає

Немає

Висока

(а) громадяни,
(б) ОДА,
(в) ОМС,
(г) бізнес, компанії, що здійснюють
діяльність у сфері поводження
з відходами.
(а) Населення
(б) ОМС
(в) Бізнес
Громадяни,
суб’єкти господарювання,
органи державної влади,
ОМС.

ОДА

Проект Закону України «Про упаковку та відходи
упаковки» (№4028)

Висока

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про відходи» (щодо імплементації вимог
директив ЄС у сфері поводження з відходами) (№6602)

Висока

ОМС

ОМС
ОДА
ОМС

Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами
за басейновим принципом»

Висока

Місцеві органи виконавчої влади,
Органи місцевого самоврядування,
Басейнові ради,
Громадськість

ОДА
ОМС
Басейнові ради
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Порядок розроблення плану управління річковим
басейном (Постанова КМУ від 18.05.2017 №336)

Типове положення про басейнову раду (Наказ
Мінприроди від 26.01.2017 №23)

Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про питну воду та питане водопостачання» від
18.05.2017 №2047-VIII

Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, що регулюють відносини,
пов’язані з одержанням документів дозвільного
характеру щодо спеціального водокористування» від
07.02.2017 №1830-VIII

Висока

Висока

Висока

Середня

Місцеві органи виконавчої влади,
Органи місцевого самоврядування,
Басейнові ради,
Громадськість
Басейнові ради,
Місцеві органи виконавчої влади,
Органи місцевого самоврядування,
Заінтересовані організації, установи,
підприємства,
Громадськість

ОДА
ОМС
Басейнові ради
ОДА
ОМС
Басейнові ради

ОДА

ОДА

ОМС

ОМС

Підприємства водопровідноканалізаційного господарства
Споживачі
Громадськість
Суб’єкти господарювання

Обласні ради

ОДА

ОДА

Обласні ради, Громадяни

територіальні органи
Державодагнества,
Мінздоров’я та
Держгеонадр.

Територіальні підрозділи
Держводагенства
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Проект Морської стратегії України (анонований зміст)

Висока (для
окремих регіонів)

Суб’єкти моніторингу стану Чорного та
Азовського морів,
Наукові установи,
Місцеві органи виконавчої влади
регіону Чорного та Азовського морів,
Органи місцевого самоврядування
регіону Чорного та Азовського морів,
Бізнес,
Місцеве населення областей регіону
Чорного та Азовського морів

Місцеві органи виконавчої
влади регіону Чорного та
Азовського морів,

Низька

Немає

Немає

Висока

ОМС

Невідомо

Органи місцевого
самоврядування регіону
Чорного та Азовського
морів

Охорони природи
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо охорони фауни та
флори згідно міжнародних угод)» (№3445)
Прогноз (щодо пташиної та оселищної директив
2009/147/ЄС та 92/43/ЄЕС відповідно)

Населення
Суб’єкти господарювання
Промислове забруднення та техногенні загрози
Проект Національного плану скорочення викидів
від великих спалювальних установок (станом на
02/12/2016)

Висока (для
окремих регіонів)

Прогноз (щодо Директиви 2010/75/ЄС)

Висока

(а) ОМС, комунальні підприємства,
які є операторами ТЕЦ номінальною
тепловою потужністю понад 50 МВт)
(б) Населення
ОДА
Населення

Немає

Невідомо
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Зміна клімату та захист озонового шару
Концепція реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року

Середня

(а) Суб’єкти господарювання,
в результаті діяльності яких
здійснюються викиди парникових
газів

Невідомо

(б) Обласні адміністрації
(в) ОМС

Генетично модифіковані організми
Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про державну систему біобезпеки
при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів»
(щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації
на території України ГМО та продукції, виробленої з
їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському
Союзі)» (№1844)

Низька

Суб’єкти господарювання, громадяни

Немає
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Додаток ХІІ. Інформація на веб-сторінках державних обласних адміністрацій
про євроінтеграцію

Наявність
Область

Наявність інформації про євроінтеграцію/Угоду про асоціацію

інформації про
екологічну складову
євроінтеграції

1

Вінницька

+ Окремий розділ (короткий опис різних питань, включаючи Угоду + корисні посилання)

-

2

Волинська

+ Окремий розділ (питання виконання Угоди про асоціацію в області, двосторонні органи

-

асоціації, виконання Угоди)
3

Донецька

+ (текст Угоди, план на виконання Угоди, посібник про Угоду)

-

4

Дніпропетровська

+ (Угода, план заходів, обласний план заходів, історія відносин, безвіз, Саміти Україна-ЄС, Східне

-

партнерство)
5

Житомирська

-

(лише розділ про безвіз)

6

Закарпатська

+ (відносини Україна-ЄС, порядок денний асоціації, проте інформація застаріла (2013 рік

-

оновлення, про Угоду нема інформації)
7

Запорізька

+ (відносини Україна-ЄС, порядок денний асоціації, проте інформація не оновлюється, про Угоду

-

нема інформації)
8

Івано-Франківська

+ (історія відносин, порядок денний асоціації, Угода про асоціацію, ЗВТ)

-

9

Київська

-

-

10

Кіровоградська

+ (відносини Україна-ЄС, ЗВТ, Угода, регіональний рівень)

(розділ є, проте інформація відсутня)

-
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11

Луганська

-

(розділ є, проте нема в ньому інформації)

-

12

Львівська

+ (текст Угоди, плану заходів, виконання на обласному рівні)

-

13

Миколаївська

+ (відносини Україна-ЄС, перелік офіційних документів, інформаційні матеріали)

-

14

Одеська

-

-

15

Полтавська

+ (зона вільної торгівлі, проекти)

-

16

Рівненська

+ ( Угода про асоціацію, план заходів, інформація про ЄС)

-

17

Сумська

+ (Угода, відносини Україна-ЄС, ЗВТ)

-

18

Тернопільська

+ (відносини Україна-ЄС, безвіз, діяльність ОДА у сфері євроінтеграції)

-

19

Харківська

-

-

20

Херсонська

-

-

21

Хмельницька

-

-

22

Чернівецька

+ (діяльність ОДА у сфері євроінтеграції, Угода, про ЄС)

-

23

Чернігівська

-

-

24

Черкаська

+ (Угода, заходи, про ЄС)

-
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Додаток XIII.
Перелік проаналізованих нормативно-правових актів
та проектів нормативно-правових актів
1. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”
2.	Проект Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”
3.	Проект Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля”
4.	Проект Постанови КМУ “Про внесення змін до Постанов КМУ від 1 червня 2011 року №573 і від 1 серпня 2013 року №927”
5. Закон України “Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами”
6.	Проект Закону України “Про упаковку та відходи упаковки”
7.	Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про відходи” (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері
поводження з відходами)
8.	Проект Національної стратегії управління відходами в України до 2030 року
9. Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в
управління водними ресурсами за басейновим принципом”
10.	Постанова КМУ “Про порядок розроблення плану управління річковим басейном”
11.	Типове положення про басейнову раду
12. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”
13. Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням
документів дозвільного характеру щоо спеціального водокористування”
14.	Проект Морської стратегії України (анотований зміст)
15.	Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно
міжнародних угод)”
16.	Проект Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок
17.	Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року
18.	Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

