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ЦИФРА ТИЖНЯ 

БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

4 
 березня 2020 року Парламент України прийняв 
відставку попереднього та призначив нового Пре-
м’єр-міністра України і сформував новий склад 
уряду.* Незадовго до відставки колишній уряд 

відзвітувався про свою діяльність у 2019 році. На його мізе-
рні досягнення в екологічній сфері ми звертали увагу рані-
ше. 

Як відомо,** у строк до одного місяця з дня формування 
уряд має подати до парламенту Програму діяльності КМУ. 
Тому зацікавленість викликала інформація Прем’єр-
міністра України Д. Шмигаля про затвердження урядом 
своєї програми діяльності. Текст документу на офіційній 
веб-сторінці уряду наразі відсутній, але його розмістили 
деякі ЗМІ (зокрема РБК-Україна). 

Що є характерним для проекту цієї програми, у т. ч. і в еко-
логічній сфері? Нові глобальні виклики вплинули на зміст 
Програми діяльності. Документ передбачає короткостро-
кові пріоритети діяльності уряду, основною метою яких є 
вжиття заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID
-19 та її наслідків, а також чотири довгострокові пріоритети: 
стимулювання економіки в період постпандемії, підвищен-
ня стандартів життя, розбудова безпечної країни та ефекти-
вна держава. 

Документ підтримує подальше впровадження раніше 
визначених принципів та напрямів державної діяльності. 
Зокрема підтверджується незмінний курс на європейську 
та євроатлантичну інтеграцію України. З окремих питань 
прямо вказується на врахування європейських стандартів, 
наприклад, формування державної системи моніторингу 
стану довкілля відповідно до європейських критеріїв. 

Основною рисою проекту цієї програми є те, що останню 
не можна вважати і розглядати як повноцінний програм-
ний документ діяльності вищого органу виконавчої влади. 
Вкотре суспільству пропонують ерзац Програми діяльності 
уряду. 

Так, сфера охоплення екологічних проблем, на вирішення 
яких спрямовуватиметься діяльність уряду, є мізерною. 
Підрозділ 7 «Забезпечення екологічної безпеки» пріорите-
ту «Підвищення стандартів життя» визначає три напрями 
діяльності уряду: промислове забруднення та мінімізація 
екологічних ризиків; природні екосистеми та моніторинг 
стану довкілля; використання природних ресурсів. Окремі 
екологічні питання згадують через призму інших напрямів 
діяльності. Наприклад, забезпечення екологічності енергії 
для споживачів, впровадження енергоефективних та інно-
ваційних технологій. Поза увагою уряду залишена глобаль-
на проблема – зміна клімату. 

Проект програми позбавлений чіткості та вимірюваності 
діяльності уряду, відсутні критерії, показники та індикатори 
виконання документу чи досягнення поставлених цілей. 
Тому передчасно говорити про об’єктивність та обґрунто-
ваність подальшого звітування урядом про виконання своєї 
програми діяльності. 

* Міністра енергетики та захисту довкілля України не 
призначено, 10 березня тимчасове виконання його обов’я-
зків покладено на Шубіна В. М.  

**Ч. 2 ст. 11 Закону України «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни» (№ 794-VII від 27.02.2014).  
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

ПРО ДОВКІЛЛЯ НЕ ГОВОРИЛИ 

3  березня 2020 року Уряд презентував результати ви-
конання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2019 
році. Прогрес виконання у сфері “Навколишнє природне 
середовище та цивільний захист” у 2019 році склав лише 
28%, а загальний прогрес, починаючи з 2014 року, - 46%. 

Відповідно до звіту, основним досягненням 2019 року 
стало прийняття законів щодо озоноруйнівних речовин і 
фторованих парникових газів, а також щодо моніторингу, 
звітності та верифікації викидів парникових газів. Доку-
мент наголошує на важливості прийняття Стратегії держа-
вної екологічної політики України до 2030 року, хоча Мі-
некоенерго ігнорує цей стратегічний документ – план дій 
на виконання стратегії так і не був прийнятий.  

У звіті вказано низку заходів, які “переходять” зі звіту в 
звіт, проте так і не знаходять свого логічного завершення, 
зокрема, розробка змін до законодавчих актів щодо дос-
тупу до екологічної інформації, розробка структури Стра-
тегії морської політики, розробка законопроекту про ГМО 
тощо. У сфері промислового забруднення не згадано про 
відкладення виконання в часі Національного плану ско-
рочення викидів від великих спалювальних установок.  

Серед ключових завдань на 2020 рік визначено оновлен-
ня Додатків ХХХ та ХХХІ, розробку Національного плану з 
енергетики та зміни клімату, стратегії з адаптації до зміни 
клімату, завершення підготовки Другого НВВ України, а 
також прийняття відповідних законодавчих актів у сфері 
відходів, промислового забруднення, ГМО, доступу до 
екологічної інформації тощо.  

Зменшення прогресу у виконанні екологічної складової 
Угоди не може не насторожувати, адже саме Угодою 
визначаються ключові зобов’язання в реформуванні еко-
логічної політики і права України. Нові умови імплемента-
ції Угоди, як-от переміщення фокусу з євроінтеграції на 
національний порядок денний реформ, ігнорування ви-
конання державної екологічної стратегії, об’єднання Міні-
стерств екології та енергетики, поява нових зовнішніх 
факторів впливу (наприклад, Європейський зелений курс) 
вимагають перегляду підходів до виконання Угоди. Беру-
чи до уваги вплив різних факторів, можна запропонувати 

декілька механізмів покращення імплементації Угоди 
про асоціацію:  

(1) СТВОРЕННЯ “РАМОК АПРОКСИМАЦІЇ” – створення 
уніфікованого механізму імплементації екологічного та 
кліматичного законодавства, який можна закріпити через 
прийняття спеціального нормативного акта.  

(2) ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЄС - окрім “домашнього завдання” 
України є сфери, в яких потрібен постійний діалог та спів-
праця між Україною та ЄС (наприклад, НАТУРА 2000, змі-
на клімату, Чорне море). 

(3) ПРО-АКТИВНА ПОЗИЦІЯ УРЯДУ УКРАЇНИ – Уряд Украї-
ни повинен бути активно залучений до формулювання 
пріоритетів міжнародної технічної допомоги, яка нада-
ється Європейським Союзом.  

(4) ПРАКТИЧНИЙ ФОКУС ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ – 
імплементація директив і регламентів не має завершува-
тись чи обмежуватись етапом транспозиції. Проте для 
практичної реалізації майбутнього законодавства процес 
має супроводжуватись детальним економічним і соціаль-
ним прогнозом, а також підкріплюватись впровадженням 
конкретних фінансових інструментів.  

(5) ПОСИЛЕННЯ ІНШИХ РЕФОРМ – проведення реформ у 
сфері довкілля та зміни клімату не може бути успішним 
без посилення інших горизонтальних реформ, таких як 
децентралізація, судова реформа, боротьба з корупцією, 
діджиталізація.  

(6) СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТ-
ВА І ПОЛІТИКИ – для забезпечення перекладів актуально-
го європейського законодавства, узгодження терміноло-
гії, відслідковування останніх тенденцій європейської 
політики і законодавства.  

(7) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІА-
ЦІЮ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ – необхідно 
системно вирішити питання оновлення тих чи інших по-
ложень Угоди про асоціацію, а також питання контролю 
за виконанням положень Угоди. 

Детальніше  за посиланням. 

ТУРБУЄМОСЬ ПРО ДОВКІЛЛЯ НА 28%  

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

НЕМАЄ 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf
https://www.rac.org.ua/uploads/content/567/files/aafuturebriefukr.pdf

