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Підстави для внесення змін

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС
Прийняття цілей сталого розвитку на період до 2030 року (затверджено на 70-й сесії
Генеральної асамблеї ООН 25-27 вересня 2015 р. у м. Нью-Йорк, США)
Програма діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку
“Україна—2020”.
План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік
Закінчення терміну реалізації першого Національного плану
навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки (НПД)

дій

з

охорони

Міжнародна практика передбачає (в середньому раз на 5 років) регулярне оцінювання і
відповідне корегування політики з метою її удосконалення
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Підготовка змін включала

Аналіз ефективності впровадження Стратегії та Національного плану дій за період
2011- 2014 роки
Діагностика Стратегії, в якій містилися аналіз ефективності системи державного
екологічного управління, фінансова оцінка впровадження Стратегії
Підготовка проекту змін до Стратегії
Громадське обговорення та громадські слухання:
проведено 5 регіональних семінарів з обговорення змін до Стратегії
брали участь більше 250 науковців та представників бізнесу, екологічних
громадських організацій, підрозділів екології обласних державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування
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Основні положення змін до Стратегії

Запропоновано подовжити термін дії Стратегії до 2030 року
Сформовано бачення стану довкілля та суспільно-економічних відносин, якого Україна
має досягнути в 2030 році
Спрямовано цілі та стратегічні завдання на ліквідацію причин, а не наслідків
Зменшено кількість цілей за рахунок перерозподілу завдань та агрегації завдань
Оптимізовано кількість індикаторів шляхом вибору найбільш інтегрованих з них і
таких, що відповідають можливостям української системи збору та надання щорічної
інформації.
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Нові підходи, запропоновані в проекті Стратегії

Аспекти апроксимації законодавства
Відмова від концепції нульового ризику та перехід до науково
обґрунтованих методологій оцінки ризиків та управління ризиками
Максимальне залучення зацікавлених сторін
до процесу
природоохоронного управління, шляхом формування спільних
суспільно погоджених цілей та формування програмних документів з
управління щодо їх досягнення
Сприяння розвитку екологічно орієнтованого та соціально
відповідального бізнесу
Розвиток галузевих стратегій
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Нові підходи, що запропоновані в проекті Стратегії

Зміна та вдосконалення підходів щодо розвитку системи
природоохоронного управління, зокрема:
● територіального управління

● відродження моніторингу та його
програмно-технічного й
інформаційного наповнення

● розмежування природоохоронних
функцій від функцій
господарюючих державних органів

Конкретні заходи щодо залучення громадськості на усіх важливих
напрямах формування (реформування) екологічної політики та до
механізмів оцінки успішності її реалізації.
Перегляд концептуальних основ освіти та підготовки спеціалістів
природоохоронної галузі
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Cтратегічних цілі

Ціль №1 Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та

виробництва (7 стратегічних завдань): забезпечення дієвості освіти для сталого розвитку,
екологічної освіти та виховання, просвітницької діяльності, інформування про стан
навколишнього природного середовища та діяльність органів виконавчої влади, участь
громадськості у прийнятті управлінських рішень.

Ціль №2

Забезпечення сталого розвитку та використання природно-ресурсного
потенціалу України (12 стратегічних завдань): упровадження екосистемного підходу в
управлінську діяльність, розширення територій природно-заповідного фонду та формування
екологічної мережі, забезпечення збалансованого розвитку рослинного світу України та
інтегрованого управління водними ресурсами на основі екосистемного підходу за басейновим
принципом.

Ціль №3

Забезпечення інтеграції екологічної політики в процес соціально-економічного
розвитку України (11 стратегічних завдань): ліквідація залежності економічного зростання від
збільшення використання природних ресурсів і енергії та підвищення рівня забруднення довкілля,
розвиток систем екологічного управління, добровільної екологічної сертифікації та маркування
продукції, формування системи захисту критичної інфраструктури України.
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Cтратегічних цілі

Ціль №4 Досягнення стану довкілля, який забезпечить соціально прийнятні рівні ризиків

для цілісності екосистем та здоров'я населення (5 стратегічних завдань): мінімізація екологічних
ризиків, досягнення екологічно безпечного середовища для життя і здоров`я людей, виконання
заходів зі зменшення обсягу винесення радіонуклідів за межі зони відчуження, запобігання
неконтрольованому вивільненню ГМО.

Ціль №5 Удосконалення та розвиток державної системи природохооронного управління (6

стратегічних завдань): посилення спроможностей природоохоронного управління у здійснені
моніторингу навколишнього природного середовища та державного контролю, перетворення сфери
надрокористування у максимально прозору та інвестиційно привабливу галузь.
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Показники впровадження стратегії

У додатку до стратегії по кожній стратегічній цілі та
стратегічному завданню встановлено індикатори та
одиниці виміру: всього 65 показників
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Принципи вибору показників

Актуальність (показник інформує про систему, об`єкт і ця
інформація задовільняє інформаційні потреби);
Зрозумілість (призначення показника легко зрозуміти,
навіть не фахівцеві);

Доступність (інформація про показник доступна, або
може бути зібраною в необхідний термін);

Інтегральність (характеризує стан системи або
об'єкта за комплексом факторів)
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Показник (індикатор) та його трансформація

Дані
Отримання
первинних
данних

(наприклад, у
рамках здійснення
екологічного
моніторингу)

Інформація

перетворення
данних в
інформацію
(в рамках
статистичного
оброблення
данних, їх
верифікації,
систематизації і
т.і.)

Знання

перетворення
інформації в
знання (на основі
виявлення
закономірностей
та визначення
взаємозв`язків)

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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