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4
Резюме

Ця аналітична записка містить результати дослі-
дження екологічної складової місцевих виборів 2020 
року в Україні. 

Предметом дослідження була екологічна складова 
програм політичних партій на виборах до міських 
рад обласних центрів. Програми були проаналізо-
вані на предмет наявності таких елементів: зміна 
клімату, енергоефективність, ВДЕ, нульове забруд-
нення, відходи, стала мобільність, стале харчування, 
біорізноманіття. Ці елементи були обрані на основі 
тематичних пріоритетів Європейського зеленого 
курсу ЄС.

Ключові отримані висновки ми поділили на спеці-
альні (ті, що стосуються основної мети дослідження) 
та загальні (ті, що стосуються виборчого процесу 
загалом). 

Спеціальні висновки:

  Партії демонструють певні особливості участі у 
місцевих виборах з точки зору екологічної складо-
вої їх програм. Спеціалізовані зелені партії (їх три) 
представлені лише на рівні 5 обласних міст. Партії, які 
представлені в парламенті, більше схильні говорити 
про зміну клімату. Третина партій пропонують лише 
червоні програми (тобто програми, де практично від-
сутні екологічні положення).

  Тематично у програмах переважають питання 
відходів, нульового забруднення та біорізнома-
ніття. Відходи – найбільш представлена тема на 
місцевих виборах. Трійка топ питань– це відходи, 
нульове забруднення, біорізноманіття. Група пи-
тань-аутсайдерів включає зміну клімату, стале 
харчування та ВДЕ.

Загальні висновки:

  Лише половина програм політичних партій на ви-
борах до міських рад адаптовані до конкретного 
міста, а адаптовані програми не мають єдиної 
«партійної» лінії. 

  У програмах часто спостерігаються положення 
чи обіцянки, які не стосуються повноважень рад 
місцевого рівня. 

  Відсутність конкретних положень у програмі 
веде до неможливості прослідкувати її виконан-
ня у майбутньому.

  Електронна система місцевих виборів ЦВК не 
забезпечує можливості зробити усвідомлений 
вибір. 

Дослідження проводилось Ресурсно-аналітичним 
центром «Суспільство і довкілля» у жовтні 2020 року 
та охоплювало передвиборні програми політичних 
партій, що брали участь у виборах міських рад об-
ласних центрів України. Усього було проаналізовано 
346 програм політичних партій у 21 обласному центрі 
України (усі програми, що були доступі на сайті Цен-
тральної виборчої комісії станом на 12 жовтня 2020 
року).

РЕЗЮМЕ
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Вступ

Питання охорони довкілля стають все більш акту-
альними у сучасному світі. Вони є важливими не 
лише на глобальному чи національному рівні. Ба-
гато екологічних проблем мають місцевий харак-
тер і їх можна вирішити на рівні місцевої влади. Це 
проблеми, з якими мешканці мають справу у своє-
му повсякденному житті – що робити зі сміттям, чи 
безпечно користуватись велосипедом, яка якість 
питної води в крані, до якого парку піти з дітьми на 
прогулянку, як зберегти кошти і водночас довкілля, 
сплачуючи за опалення чи воду, як врятуватись від 
екстремальних температур влітку?

Новою тенденцію в ЄС є погляд на усі сфери суспіль-
ного життя через призму кліматичних та екологіч-
них цілей. Це чітко видно із прийнятого у грудні 2019 
року Європейського зеленого курсу (ЄЗК), амбітною 
метою якого є кліматично нейтральна Європа до 
2050 року. Багато елементів ЄЗК  мають регіональ-
ний вимір і вони є дуже важливими і для місцевої 
влади, і для самих міст. Перш за все, мова йде про 
питання адаптації до зміни клімату, енергоефектив-
ності, розвитку ВДЕ, транспорту в містах, збережен-
ня біорізноманіття, сталого харчування, зменшення 
забруднення довкілля. Міста можуть вже сьогодні 
орієнтуватись у своєму стратегічному розвитку на 
останні європейські тенденції щодо озеленення усіх 
сфер суспільного життя, та робити відповідні прак-
тичні кроки. 

Вибори до місцевої влади – гарна нагода для зеле-
ної трансформації українських міст, для того, щоб 
мешканці почали жити в екологічно чистому та ком-
фортному оточенні, а довкілля в містах стало без-
печним для життя та здоров’я. 

Відповідно до опитування соціологічної групи Рей-
тинг, найбільшим пріоритетом для місцевої влади 
має бути медицина – 58% респондентів та економі-
ка/створення нових робочих місць – 33%. Лише 16% 
громадян вважають, що сфера довкілля повинна 
бути пріоритетною в роботі місцевої влади, для 11% 
– це транспорт, для 6% – парки, сфери.

І хоча питання довкілля для українських вибор-
ців не є першочерговим пріоритетом, тенденція до 
включення екологічних питань до програм партій чи 
окремих кандидатів посилюється. З метою виявити 
основні тренди та дискурс із зелених питань на ви-
борах до міських рад у 2020 році, ми проаналізува-
ли програми політичних партій, що балотуються до 
міських рад обласних центрів України, на предмет 
наявності основних елементів ЄЗК (зміна кліма-
ту, енергоефективність, ВДЕ, нульове забруднення, 
відходи, стала мобільність, стале харчування, біо-
різноманіття), наповненості екологічного виборчо-
го порядку денного, актуальних питань для того чи 
іншого міста. 

Це дослідження є власною ініціативою Ресурсно- 
аналітичного центру «Суспільство і довкілля». Воно 
не фінансується жодною політичною партією, до-
норською організацією чи іншою групою. Висновки 
та міркування, викладені в аналітичному документі, 
є незалежною та неупередженою позицією експер-
тів Центру. 

ВСТУП
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МЕТОДОЛОГІЯ

Для проведення дослідження та підготовки аналітичної записки наші експерти розробили методологію, яка б 
дозволила отримати цілісні та неупереджені  результати щодо присутності питань Європейського зеленого 
курсу на місцевих виборах 2020 року.

Результати дослідження, презентовані в аналітичній записці, базуються на аналізі передвиборних програм по-
літичних партій, що балотуються до міських рад обласних центрів України. Програми використано із веб-сто-
рінки Центральної виборчої комісії України (https://www.cvk.gov.ua/ ). До дослідження не увійшли програми 
партій, що балотуються до Миколаївської та Хмельницької міської ради, у зв’язку з тим, що на веб-сторінці 
ЦВК була відсутня необхідна інформація станом на 12 жовтня 2020 р., а також до міської ради Сєверодонецька 
(рішення про непроведення там виборів). 

Для цілей дослідження під «компонентами Європейського зеленого курсу» ми розуміємо комплекс актуальних 
питань у восьми сферах:

1.  ЗМІНА КЛІМАТУ  
(зменшення викидів парникових газів, озоновий шар, адаптація до зміни клімату, посухи, повені, 
підтоплення, рішення для адаптації до зміни клімату, тощо).

2.  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  
(зменшення споживання енергії, утеплення будинків, термомодернізація, теплі кредити, тощо).

3.  ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ  
(підтримка зеленої енергетики, енергія сонця, вітру, теплові насоси, дахові електростанції, 100% 
ВДЕ, тощо).

4.  НУЛЬОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ  
(забруднення повітря, шумове забруднення, очисні споруди, викиди, скиди, забруднення води, 
рекультивація земель, ґрунти, тощо).

5.  ВІДХОДИ  
(побутові відходи, утилізація відходів, сортування, переробка відходів, сміттєзвалища, сміттєпере-
робні відходи, нуль відходів, компостування, запобігання утворенню відходів, тощо).
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Методологія

6.  СТАЛА МОБІЛЬНІСТЬ  
(електротранспорт, зменшення викидів від транспорту, розвиток громадського тран-
спорту, регулювання руху транспорту, цифрове управління транспортом, розширення 
пішохідних зон, велодоріжки, електромобілі, сервіси для електромобілів, тощо).

7.  СТАЛЕ ХАРЧУВАННЯ  
(органічні продукти, зменшення харчових відходів, підтримка місцевих виробників, ве-
гетаріанство, здорове шкільне харчування, безпечні/екологічні продукти харчування, 
тощо).

8.  БІОРІЗНОМАНІТТЯ  
(зелені насадження, зелені зони, парки, природно-заповідний фонд, озера, річки, висад-
ка дерев, міські городи, тощо). 

Програми кожної партії, яка балотується на виборах до міської ради обласних центрів, оці-
нювались на наявність вказаних вище питань. Була створена база даних, куди вносилась 
інформація щодо кожного міста та кожної програми політичної партії. 

Для цілей поділу партій відповідно до їх підтримки екологічних питань за результатами аналізу про-
грам ми поділили усі програмні документи на три категорії:

  ЗЕЛЕНІ ПРОГРАМИ  
(програми, в яких відображено п’ять і більше компонентів ЄЗК)

  ЖОВТІ ПРОГРАМИ  
(програми, в яких відображено менше п’яти компонентів ЄЗК)

  ЧЕРВОНІ ПРОГРАМИ  
(програми, в яких не відображено жодного компонента ЄЗК)



Відходи
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1.1.  Загальний огляд

Екологічні та кліматичні проблеми, бачення їх вирі-
шення не є серед пріоритетів партій та їх команд на 
місцевих виборах 2020 року. Увага до екологічної 
проблематики різниться, але питання поводження 
з відходами залишається найбільш затребуваним 
на місцевому рівні.

Найбільше згадуються проблеми поводження з 
відходами (44% від усіх програм), охорони біо-
різноманіття (43%) та нульове забруднення (40%). 
Лише третина програм містить положення щодо 
сталої мобільності та енергоефективності. 

Не зважаючи на глобальну тенденцію щодо бороть-
би зі зміною клімату, суттєвим впливом її наслідків 
на розвиток та стійкість міст, фактичними катакліз-
мами, які спостерігаються зараз в українських мі-
стах, проблема зміни клімату не є у порядку денному 
майбутніх обранців. Тільки 6% програм містять пряму 
чи опосередковану згадку про зміну клімату. ВДЕ та 
стале харчування – це питання, які також найменше 
викликають турботу майбутніх обранців на місцях, 
відповідно відображені лише у 5% програм.

РОЗДІЛ І.  
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНИХ ПИТАНЬ  
У ПРОГРАМАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,  
ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ  
ВИБОРАХ 2020 РОКУ

Діаграма 1. Відображення тематичних питань на місцевих виборах, 2020.
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1.2.  Тенденції відображення тематичних питань у 
програмах

Не зважаючи на існуючі відмінності програм, які 
спостерігаються як всередині партій між їхніми 
осередками, так і між самими партіями, можна 
простежити певні тенденції щодо відображення 
тематичних питань у програмах на місцевих вибо-
рах 2020 року:

1) змістовне наповнення програм варіюється, почина-
ючи від тверджень, які містять гасла чи загальновідомі 
факти, до пропозицій щодо вжиття конкретних дій та 
розроблення програмних документів для вирішення 
екологічної та кліматичної проблематики на місцях;

2) подекуди у програмах не враховується компетен-
ція міських рад, а запропоновані дії та заходи нале-
жать до повноважень ВРУ чи обласних рад, рад інших 
рівнів. Наприклад, у програмах даються зобов’язання 
щодо прийняття державних природоохоронних про-
грам, підвищення юридичної відповідальності за по-
рушення екологічного законодавства;

3) акцентування уваги на вирішенні загальнонаціо-
нальних екологічних проблем, залишаючи поза ува-
гою місцеву проблематику, вирішенням якої мали б 
займатися в подальшому обранці;

4) більшість програм містять зобов’язання, які склад-
но оцінити з точки зору їх подальшого виконання. 
Водночас, у частині програм пропонуються кількісні 
вимірювання та індикатори екологічних зобов’язань. 
Наприклад, створити 8 нових парків, очистити та 
облаштувати понад 5 гектарів нових озер, висадка 
1000 сакур, закупівля 50 нових тролейбусів.

1.3.  Характеристика тематичних питань, відобра-
жених у програмах

Відходи

Відходи – тематичне питання, яке найчастіше зу-
стрічається в програмах партій, що беруть участь у 
місцевих виборах 2020 р. У той же час, переважна 
більшість програм розглядає лише окремі/точкові 
питання поводження з відходами і не містить комп-
лексного бачення управління відходами на місцях, 
враховуючи ієрархію поводження з відходами.

Мало хто акцентує увагу на попередженні утворення 
відходів. Найчастіше у програмах зустрічаються за-
клики до сортування та переробки побутового сміт-
тя, запуску сортувальних ліній та сміттєпереробних 
заводів, повторного використання відходів, побудови 
сміттєспалювальних заводів. 

У деяких програмах пропонується:

  впровадити окремі практики поводження з відхо-
дами (як-от введення депозитної системи прийому 
відходів; відмови від пластику, заборони продажу 
та розповсюдження поліетиленових пакетів, плас-
тикових стаканчиків та трубочок; встановлення 
за бюджетний кошт контейнерів для сортування 
сміття);

  застосувати економічні методи у сфері поводжен-
ня з відходами (зокрема встановлення різних та-
рифів на вивіз сміття, для утилізації посортованого 
встановити дешевші тарифи);
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  посилити поінформованість населення та культуру 
поводження з відходами (наприклад впровадити 
просвітницькі програми для популяризації серед 
населення правил сортування та поводження з 
відходами).

Поодинокі програми зазначають необхідність ух-
валення програмних документів для врегулювання 
проблем поводження з відходами на місцевому рівні.

Біорізноманіття

Біорізноманіття – ще одне тематичне питання, 
якому найчастіше приділялася увага у виборчих 
програмах. Водночас, такий інтерес викликаний не 
повнотою розуміння біорізноманіття та екосистем 
міста, їх охорони та відновлення, а турботою про 
збереження його однієї складової – лісів та зеле-
них насаджень.

Збереження та відновлення лісів, парків, скверів, 
зелених насаджень – основний ракурс програм 
на виборах 2020 року. Часто-густо озеленення міст 
пов’язують із забезпеченням рекреаційного функціо-
налу (інфраструктури) та відпочинку населення. Крім 
традиційних обіцянок, які давалися і на попередніх 
місцевих виборах (заборона вирубування та нищен-
ня зелених насаджень, введення мораторію на ви-
рубування лісів тощо), декілька програм враховують 
сучасні тенденції діджиталізації (зокрема, створення 
інтерактивної мапи зелених насаджень, внесення 
даних про озеленення до геоінформаційних систем, 
картування та створення реєстрів дерев, зелених на-
саджень).

Не зважаючи на таку тенденцію у розумінні пробле-
матики біорізноманіття, наявні поодинокі програми, 
які ширше підійшли до вирішення цього тематичного 
питання. Так, в одній програмі пропонується викори-
стати сучасні методи для перетворення міст у цілісні 
екосистеми. Інші пропонують заходи щодо віднов-
лення екосистем конкретних річок (наприклад, Дні-
пра), боротьби з інвазійними, карантинними видами 
рослин (зокрема з амброзією).

Нульове забруднення

Нульове забруднення – одне з трьох тематичних 
питань, які найбільше турбують партії та їх коман-
ди на місцевих виборах 2020 року. Найчастіше під-
німаються проблеми забруднення вод, дещо мен-
ше – атмосферного повітря.

Прагнення до нульового забруднення води в програ-
мах розглядається через призму модернізації систе-
ми водовідведення, каналізації та очисних споруд, а 
також відновлення та збереження існуючих водних 
об’єктів, поліпшення їх гідрологічного стану. Сто-
совно атмосферного повітря передвиборчі обіцян-
ки торкнулися закликів до зменшення забруднення 
промисловими підприємствами (проведення еко-
аудиту та екомодернізації підприємств, укладення 
екологічних меморандумів із забруднювачами пові-
тря, перетворення топ-забруднювачів міста на еко-
логічно безпечні об’єкти, зменшення використання 
сільськогосподарськими підприємствами хімічних 
добрив), забезпечення моніторингу якості повітря 
(здійснення такого на постійній та он-лайн основі, 
розширення мережі стаціонарних та пересувних по-
стів, збільшення незалежних лабораторій тощо).

Іншим важливим напрямом просування сталої 
мобільності у містах, підтриманим у виборчих 
програмах, є розвиток електричного громадського 
транспорту, пропонується розширити його мережу та 
оновити парк тролейбусів, трамваїв тощо.
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Деякі програми передбачають прийняття цільо-
вих програмних документів, зокрема: стратегій 
зі зменшення промислового забруднення міста; 
програм щодо стимулювання зменшення шкід-
ливих викидів, програм «Чисте повітря», «Чисте 
довкілля».

Стала мобільність

Стала мобільність присутня у третині програм на 
місцевих виборах 2020 року. Основними питання-
ми, які викликали турботу партій, є пріоритетність 
розвитку велосипедної інфраструктури та елек-
тричного громадського транспорту.

Розвиток велосипедної інфраструктури – один з на-
прямів, який все частіше знаходить підтримку серед 
виборчих обіцянок партій на місцевому рівні. Впро-
вадження сталої мобільності у містах вони вбачають 
у будівництві велодоріжок, велопарковок, велосто-
янок та велогаражів у багатоповерхових будинках, 
обов’язковому врахуванні велодоріжок в інфра-
структурі міста при реконструкції вулиць, розвитку 
системи велопрокату. Іншим важливим напрямом 
просування сталої мобільності у містах, підтрима-
ним у виборчих програмах, є розвиток електричного 
громадського транспорту, пропонується розширити 
його мережу та оновити парк тролейбусів, трамваїв 
тощо.

Окремі програми розглядають й інші складові ста-
лої мобільності, зокрема розвиток пішохідної інфра-
структури, створення пішохідних зон у містах, змен-
шення пасажирських перевезень малогабаритним 
транспортом, автобусами на викопному паливі, за-

міна останніх електробусами, відновлення морської 
логістики та річкового транспорту, розвиток інфра-
структури для приватного електро-транспорту. Наяв-
ні, хоча і поодинокі, пропозиції щодо впровадження 
смарт мобільності, а саме використання можливо-
стей цифровізації для управління транспортними 
потоками у місті.

Енергоефективність

На місцевих виборах 2020 року проблеми енерго-
ефективності відображені у третині програм, що 
підтверджує тенденцію її актуальності протягом ос-
танніх років. В основному увага в програмах акцен-
тується на енергоефективності житлового фонду.

Пріоритетним напрямом енергоефективності у ви-
борчих програмах партій є енергоефективність жит-
лового фонду, що передбачає проведення утеплення 
будинків та дахів, заміни вікон, здійснення ремонту 
будівель з врахуванням енергоефективних префе-
ренцій, оновлення систем опалення, встановлення 
індивідуальних теплових пунктів тощо. Пропонується 
також охопити енергоефективними заходами бю-
джетні установи, комунальні підприємства, соціальні, 
освітні та культурні заклади. Окремо приділяється 
увага енергоефективності в житлово-комунальному 
секторі, в основному в розрізі модернізації мереж 
енерго- та теплопостачання.

У програмах приділена увага і фінансовим механіз-
мам стимулювання та сприяння енергоефективнос-
ті. Пропонується і надалі впроваджувати програми 
кредитування громадян, ОСББ, підтримувати інвес-
тування в енерго- та теплозбереження будинків, за-

Часто-густо озеленення міст пов’язують із 
забезпеченням рекреаційного функціоналу 
(інфраструктури) та відпочинку населення. 
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провадити коригуючі тарифи з метою зацікавлення 
споживачів в переході на енерефективні та енергоз-
берігаючі технології, можливості використання част-
ки тарифів на проведення необхідної модернізації.

Зміна клімату

Проблеми зміни клімату нема у порядку денному 
майбутніх обранців. Тенденція відсутності чи мі-
зерної наявності положень про зміну клімату у ви-
борчих програмах простежується на всіх виборах в 
Україні, проведених в останні роки.

Питання, які розглядалися у програмах, стосувалися:

  впровадження заходів адаптації інфраструктури 
міст до зміни клімату (реалізація концепції «мі-
сто-губка», проектів вертикального озеленення, 
збільшення площ та якості зелених і блакитних 
зон, пристосування вуличного простору до ано-
мальної спеки тощо);

  прийняття в містах різного роду планів (кліматич-
них планів, планів адаптації до зміни клімату, пла-
нів дій для перетворення у вуглецево-нейтральні 
міста, планів озеленення міст для зменшення СО2).

Порушувалися також проблеми підтоплення міст, 
повеней та зсувів ґрунтів, необхідності вжиття ско-
ординованих дій (як от, модернізації інфраструктури 
водовідведення та формуванню відповідної системи 
зелених насаджень, будівництва протизсувних і про-
типаводкових споруд).

Стале харчування

Стале харчування не викликало інтересу серед 
партій та їхніх команд, разом з проблематикою ВДЕ 
найменше представлене у виборчих програмах. У 
тих програмах, де стале харчування присутнє, най-
частіше обговорювалися питання якості та безпеч-
ності продуктів, а також підтримка виробництва та 
споживання місцевих продуктів/товарів.

Порушувалася проблематика харчового ланцюга 
вартості – виробництва безпечної, чистої та ор-
ганічної продукції, переробка залишків сільсько-
господарської продукції. Також приділялася увага 
і заохоченню як виробництва (надання підтримки 
для виробників, відведення спеціальних місць для 
торгівлі), так і споживання сталої продукції, про-
веденню широких інформаційних кампаній на під-
тримку споживання місцевих товарів, прийняттю 
спеціальної програми виробництва екологічно чи-
стих продуктів харчування.

Розвиток велосипедної інфраструктури –  
один з напрямів, який все частіше знаходить підтримку 
серед виборчих обіцянок партій на місцевому рівні. 
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ВДЕ

ВДЕ – одне з питань‑аутсайдерів на місцевих ви-
борах 2020 року. Це різко дисонує з тенденціями 
місцевих виборів 2015 року1, як і зрештою з вибо-
рами 2019 року до ВРУ*, де питання відновлюваної 
енергетики знаходилося у центрі уваги багатьох 
програм.

1  Екологічна складова програм політичних партій, що беруть участь 
у місцевих виборах в Україні у 2015 році. – Львів: РАЦ «Суспільство і 
довкілля», 2015. – С. 7.

Незначні програми, в яких наявні положення про 
ВДЕ, рясніють гаслами-закликами щодо розвитку 
відновлюваної енергетики у містах. Поодинокі про-
грами передбачають прийняття місцевих програм-
них документів чи впровадження конкретних захо-
дів на рівні міст (наприклад, встановлення сонячних 
батарей у багатоповерхових будинках, будинках, де 
створені ОСББ, створення комунальних підприємств 
для виробництва альтернативних джерел енергії, 
перехід дитячих садків/шкіл/державних установ на 
чисту енергію).

Тенденція відсутності чи мізерної наявності положень 
про зміну клімату у виборчих програмах простежується 
на всіх виборах в Україні, проведених в останні роки.

https://www.rac.org.ua/uploads/content/206/files/localelections2015parties.pdf
https://www.rac.org.ua/uploads/content/206/files/localelections2015parties.pdf
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Усього у виборах 2020 року до 21 міської ради обласних центрів України взяла участь 101 партія. З них 12 партій 
взяли участь у виборах до міських рад 10 та більше обласних центрів, включаючи усі п’ять партій, що представ-
лені у ВРУ за результатами останніх виборів 2019 року. 

Усі партії

Аналіз усіх програм свідчить, що четверта частина з них не має екологічної складової, 64% - містять окремі 
положення щодо охорони довкілля і лише 11% мають повноцінну екологічну складову. Лише 56% програм є 
адаптовані до конкретного міста, усі інші не мають місцевої складової (обласні або взагалі шаблонні). 

РОЗДІЛ ІІ.  
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОГРАМ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ВИБОРАХ ДО 
МІСЬКИХ РАД ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ 
У 2020 РОЦІ

ПРОГРАМИ УСІХ ПАРТІЙ НА ВИБОРАХ ДО МІСЬКИХ РАД ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ (2020)
 

Діаграма 2. Розподіл програм політичних партій на виборах до міських рад обласних центрів, 2020.
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Майже третина (30) партій мають змішані програми, тобто віднесені до червоних, жовтих чи зелених (в залеж-
ності від міста). Наприклад, Європейська солідарність є як лідером за кількістю «зелених» програм (5), так і за 
кількістю «червоних» програм (10). 

ПАРТІЇ НА ВИБОРАХ ДО МІСЬКИХ РАД ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ, 2020
 

Діаграма 3. Розподіл партій до міських рад обласних центрів, 2020.

Партії, що мають лише зелені 
програми 

(7%)

Партії, що мають лише жовті 
програми 
(44%)

Партії, що мають лише 
червоні програми 

(19%)

Партії, що мають змішані 
програми 
(30%)
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Лише 7 партій пропонують на виборах виключно «зелені» програми, кожна з яких представлена лише в одно-
му місті (наприклад, Екологічна альтернатива у Києві). Партія Зелених України не увійшла до цієї сімки через 
«жовту» програму у м.Херсон.

Парламентські партії

П’ятірка партій, що пройшли до ВРУ у 2019 році – це 97 програм у 21 місті на місцевих виборах 2020 року. Еко-
логічна складова програм, з якими вони йдуть до міських рад, доволі неоднорідна, проте найдовший «слід» 
екологічних обіцянок у Голосу (усього 50 екологічних положень у 17 містах, тоді як інші партії представлені у 20 
містах кожна). 

 

Лише 7 партій пропонують на виборах виключно 
«зелені» програми, кожна з яких представлена лише 
в одному місті (наприклад, Екологічна альтернатива у 
Києві).

КІЛЬКІСТЬ ПРОГРАМ ПАРТІЙ, ЩО МІСТЯТЬ ТЕМАТИЧНІ «ЗЕЛЕНІ» ЕЛЕМЕНТИ (2020)
 

Діаграма 4. Наявність «зелених» елементів у програмах партій, 2020.
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Серед основних тематичних питань цієї п’ятірки – відходи, забруднення, охорона біорізноманіття та енерго-
ефективність. Кожна з партій має хоча б одну програму, у якій йдеться про зміну клімату (найбільше – Голос, 
у трьох програмах), що демонструє обізнаність парламентських партій про проблему зміни клімату. Проте за-
галом, лише 8 (із 97) програм мають положення про зміну клімату (що складає 8,2%). Слід зауважити, що 
до охорони біорізноманіття ми віднесли положення щодо міських парків та зелених зон, які часто подаються 
партіями як рекреаційні пріоритети.

Жодна партія з парламентської п’ятірки не охопила усі 8 зелених елементів, проте найбільше у програмах бра-
кує ВДЕ: лише Європейська солідарність в одній програмі відобразила цей пріоритет у своїй майбутній роботі 
на місцевому рівні.

Діаграма 5. Відображення зелених елементів у програмах парламентських партій, 2020.

Зміна 
клімату

Енерго-
ефективність

ВДЕ Нульове 
забрудення

Відходи Стала 
мобільність

Стале 
харчування

Біорізноманіття

Батьківщина 1 9 0 7 7 6 2 6

Голос 3 4 0 10 10 12 1 10

Європейська 
солідарність

2 6 1 7 7 6 0 8

ОПЗЖ 1 14 0 5 11 4 0 5

Слуга народу 1 4 0 11 11 2 0 8

Усього програм 8 37 1 40 46 30 3 37

Майже третина (30) партій мають змішані програми, 
тобто віднесені до червоних, жовтих чи зелених 
(в залежності від міста). Наприклад, Європейська 
солідарність є як лідером за кількістю «зелених» 
програм (5), так і за кількістю «червоних» програм (10). 
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Участь у місцевих виборах спонукала партії до локалізації програм (хоча лише 53 із 97 мають виражену місцеву 
складову), що мало наслідком їх значні відмінності між містами. У підсумку, Слуга народу – єдина партія з п’я-
тірки, яка не має «зелених» програм. Окрім Європейської солідарності, партії пропонують переважно «жовті» 
програми. Європейська солідарність одночасно очолює рейтинг «зелених» програм (5 із 20) та антирейтинг 
«червоних» (10 із 20).

Діаграма 6. Розподіл програм парламентських партій за категоріями, 2020.

Зелені програми Жовті програми Червоні програми

Батьківщина 1 16 3

Голос 4 11 2

Європейська солідарність 5 5 10

ОПЗЖ 1 17 2

Слуга народу 0 15 5

Усього програм 11 64 22

Жодна партія з парламентської п’ятірки не охопила  
усі 8 зелених елементів, проте найбільше у програмах 
бракує ВДЕ: лише Європейська солідарність в одній 
програмі відобразила цей пріоритет у своїй майбутній 
роботі на місцевому рівні.
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Партії, що змагаються за більшість міст

Окремий інтерес представляють партії, які беруть участь у виборах міських рад у багатьох містах. Для цілей 
цього дослідження ми виділили партії, які беруть участь на виборах у 10 та більше містах. Таких партій усього 12, 
і вони включають парламентську п’ятірку, про яку йшлось вище. Таким чином, цей підрозділ охоплює сім партій: 
За Майбутнє, Наш край, Перемога Пальчевського, Пропозиція, Радикальна партія Олега Ляшка, Сила і Честь та 
Свобода. 

ПАРТІЇ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ ДО МІСЬКИХ РАД 10+ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ  
(ОКРІМ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ) (2020)

Діаграма 7. Тематичні положення у програмах політичних партій, що беруть участь до міських рад 10+  
обласних центрів, 2020

Зміна клімату відображена лише в одній програмі партії 
Наш край, усі інші партії проігнорували це питання.
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Зміна клімату відображена лише в одній програмі партії Наш край, усі інші партії проігнорували це питання. 
ВДЕ відображене лише у трьох програмах із 105 цієї групи партій. Це ключова відмінність від парламентських 
партій. Найбільше представлені питання відходів, біорізноманіття та забруднення (відповідно 41%, 37% та 35% 
усіх програм цієї групи).

Серед партій цієї групи немає партій, які б мали лише «зелені», лише «жовті» чи лише «червоні» програми. 
Таким чином, усі вони мають змішані типи програм. 28% усіх програм цієї групи – «червоні», тобто не мають 
жодних положень з питань довкілля. Лише три партії пропонують «зелені» програми в окремих містах: Свобода 
(3 міста), Наш край (1) та За Майбутнє (2). 

«Зелені» партії

Як зазначалось, сім партій пропонують лише «зелені» програми. Проте, лише три з них позиціонують себе як 
«зелені» партії: Екологічна альтернатива (Київ), ЕКО ПАРТІЯ Берези (Київ та Луцьк) та Партія зелених України 
(Дніпро, Запоріжжя та Херсон). Таким чином, лише у п’яти обласних центрах «зелені» партії представлені на 
виборах до міських рад.

Партія зелених України має дві наповнені екологічними елементами програми, проте у м.Херсон вона не про-
понує цілісного бачення вирішення екологічних питань.

Діаграма 8. Тематичне відображення зелених питань у програмах Партії зелених України, 2020.

ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ НА ВИБОРАХ ДО МІСЬКИХ РАД, 2020

 

Слуга народу – єдина партія з п’ятірки, яка не має 
«зелених» програм. 
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Екологічна альтернатива пропонує цілісну і збалансовану програму, що відповідає її позиціонуванню як зеленої 
партії. 

ЕКО ПАРТІЯ Берези пропонує насичену і збалансовану зелену програму у Києві, проте зовсім недостатню для 
зеленої партії програму у Луцьку.

Зелена складова на виборах  

до міських рад обласних центрів України у 2020 році
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Діаграма 9. Тематичне відображення зелених питань  у програмі партії «Екологічна альтернатива», 2020

ПАРТІЯ «ЕКОЛОГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА» НА ВИБОРАХ ДО МІСЬКОЇ РАДИ М.КИЇВ, 2020

ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ НА ВИБОРАХ ДО МІСЬКИХ РАД, 2020

Діаграма 10. Тематичне відображення зелених питань у програмі ЕКО Партії Берези, 2020.

Європейська солідарність одночасно очолює рейтинг 
«зелених» програм (5 із 20) та антирейтинг «червоних» 
(10 із 20).
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РОЗДІЛ ІII.  
«ЗЕЛЕНІ» МІСТА УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Незважаючи на певні тенденції у відображенні пи-
тань ЄЗК у програмах політичних партій на виборах 
до міських рад обласних центрів України, кожне мі-
сто має свої особливості, свої питання, які його ха-
рактеризують. 

Вінниця. Топ три питання для Вінниці – нульове за-
бруднення, енергоефективність та біорізноманіття. 
Жодна з партій не звертає увагу на зміну клімату чи 
стале харчування. Питання забруднення, головним 
чином, представники партій пов’язують із якістю пит-
ної води та очищенням водних об’єктів. Сфера біо-

Діаграма 11. Відображення  зеленої складової програм у містах, 2020.

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕЛЕНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У МІСТАХ, 2020

різноманіття представлена питаннями озеленення, 
відновлення парків і скверів. 

Дніпро. Найбільш популярне питання політичних 
партій Дніпра – нульове забруднення, а саме про-

мислове забруднення, екологічний моніторинг, змен-
шення шкідливих викидів в атмосферу. Досить до-
бре представленими є питання відходів (сортування, 
побудова сортувальних та переробних заводів) та 
сталої мобільності (велодоріжки, громадський елек-
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тротранспорт). Багато уваги приділяється також пи-
танню озеленення, парків. 

Житомир. Топ три питання у програмах для Житоми-
ра – нульове забруднення, відходи, енергоефектив-
ність. Нульове забруднення представлено питаннями 
якості питної води та очищення водойм, відходи – 
ліквідацією незаконних сміттєзвалищ, будівництвом 
сміттєпереробних заводів. 

Запоріжжя. Топ тема для Запоріжжя – нульове за-
бруднення, яке, головним чином, включає питання 
якості повітря, моніторинг забруднення повітря та 
екологічну модернізацію підприємств. Також широ-
ко відображене питання поводження з відходами – 
сортування, сміттєпереробні заводи. Представлено і 
питання зміни клімату, і ВДЕ, у зв’язку з тим, що до 
міської ради подається Партія зелених України, яка 
має досить широкий порядок денний з екологічних 
питань.

Івано‑Франківськ. Політичні партії на виборах до 
міської ради Івано-Франківська не мають якогось 
пріоритетного питання, а представлені широким 
спектром питань – від зміни клімату до сталого хар-
чування. У контексті зміни клімату Українська галиць-
ка партія пропонує продовження реалізації стратегії 
«місто-губка». У сфері відходів традиційно представ-
лене сортування та сміттєперобка, у сфері біорізно-
маніття – озеленення міста. 

Київ. Три топ екологічні теми для Києва – біорізнома-
ніття, відходи та нульове забруднення. Також добре 
представлена сфера сталої мобільності, головним 
чином питаннями розвитку велоінфраструктури та 
громадського транспорту. У секторі нульового забруд-
нення велика увага звертається на питання водних 
об’єктів міста, а реконструкція Бортницької станції 

аерації в топ пріоритетах не на одних виборах. Сфе-
ра біорізноманіття пропонує заходи із озеленення та 
заборону забудови у зелених зонах міста. Найбільш 
повною з екологічної точки зору є програма партії 
«Екологічна альтернатива», що балотується до Київ-
ської міської ради. Особливої уваги заслуговує кліма-
тична складова програми, яка пропонує перетворити 
Київ у вуглецево-нейтральне місто до 2050 року. 

Краматорськ. Найбільш відображеним у програмах 
політичних партій Краматорська є питання біорізно-
маніття, а саме озеленення, створення парків і скве-
рів, збільшення об’єктів ПЗФ, заборона вирубки лісів. 

Кропивницький. Топ три пріоритети для Кропив-
ницького – біорізноманіття, відходи та енергоефек-
тивність. Біорізноманіття представлено питаннями 
озеленення, створення парків, маркування дерев 
для протидії вирубці. Сфера відходів стосується сор-
тування, популяризації серед населення сортування 
відходів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, тощо. 
Енергоефективність стосується, головним чином, 
термомодернізації будинків.

Луцьк. Найбільш актуальні питання для Луцька – 
відходи, біорізноманіття та нульове забруднення. У 
сфері нульового забруднення найбільше уваги при-
ділено модернізації очисних споруд, у сфері відходів 
– запровадження ефективної системи сортування та 
переробки сміття, розробка стратегії поводження з 
відходами. Біорізноманіття представлено розвитком 
зелених зон міста.

Львів. Топ темою для Львова залишається питання 
відходів – вирішення проблеми Грибовицького смітт-
єзвалища, побудова сміттєпереробного заводу, про-
грама поводження з відходами, тощо. Активно підні-
маються також питання біорізноманіття та нульового 
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забруднення. Досить мало уваги приділено питанням 
сталої мобільності, проте є програми, що містять за-
ходи з адаптації міста до зміни клімату.

Одеса. Популярними питаннями в програмах партій 
Одеси є відходи (сортування, утилізація, сміттєпере-
робні заводи, відмова від пластику), стала мобіль-
ність (велоінфраструктура, громадський транспорт, 
електротранспорт) та нульове забруднення (питна 
вода, водопостачання). Багато програм вказує на 
питання забезпечення вільного доступу до узбе-
режжя.

Полтава. Топ три теми для Полтави – стала мобіль-
ність (велодоріжки, громадський транспорт), відходи 
(роздільний збір відходів, сортування, сміттєперероб-
ні заводи), біорізноманіття (озеленення, парки, ПЗФ).  

Рівне. Три найпопулярніших сфери у Рівному – стала 
мобільність, біорізноманіття та нульове забруднення. 
Традиційно багато програм мають положення щодо 
збереження та очищення річки Усті. Більшість питань 
у сфері сталої мобільності стосуються розвитку вело-
інфраструктури та електротранспорту. Також велика 
увага приділяється питанням енергоефективності, а 
саме енергомодернізації, енероощадному освітлен-
ню будівель, утепленню фасадів, тощо. 

Суми. Найбільш популярними питаннями у програ-
мах партій в Сумах є біорізноманіття, нульове за-
бруднення, стала мобільність, енергоефективність. 
Питання нульового забруднення, головним чином, 
представлено питанням модернізації очисних спо-
руд міста. Питання зміни клімату представлені бо-
ротьбою з глобальними кліматичними змінами та 
підтопленнями у місті. 

Тернопіль. У політичних програмах для Тернополя 
представлено весь спектр питань зеленого порядку 
денного – від зміни клімату до сталого харчування. 

Найбільш популярними питаннями є нульове забруд-
нення, стала мобільність та біорізноманіття. 

Ужгород. Для Ужгорода топ питанням, відображе-
ним у програмах політичних партій, є відходи. 13 із 25 
програм містять положення, що стосуються цієї те-
матики – сортування відходів, сміттєпереробний за-
вод, розробка і впровадження стратегії, формування 
культури поводження з відходами. Низка програм 
має положення щодо зміни клімату, зокрема проти-
паводкових заходів, адаптації до зміни клімату, тощо. 

Харків. Політичні партії у Харкові найбільше уваги 
звертають на питання відходів (роздільний збір, кон-
троль за незаконними сміттєзвалищами, побудова 
заводів з переробки сміття) та сталої мобільності (пі-
шохідна та велоінфраструктура, електротранспорт, 
громадський транспорт). 

Херсон. Найбільш гострими зеленими питаннями 
для Херсона є відходи (утилізація відходів, очищення 
міста від сміття, побудова сміттєпереробного заводу) 
та біорізноманіття (озеленення, нові паркові зони). 
Стала мобільність представлена питаннями розвитку 
велосипедного та громадського транспорту.

Черкаси. Для Черкас топ темою є нульове забруднен-
ня, що представлене питанням модернізації водоо-
чисних споруд. Питання відходів стосується сортуван-
ня та утилізації, біорізноманіття – озеленення міста.

Чернівці. Топ три теми для Чернівців – біорізнома-
ніття, відходи та стала мобільність. Сфера біорізно-
маніття представлена питаннями збереження лісів, 
створення нових зелених зон, збереження парків. 
Питання відходів стосуються збору та вивезення 
відходів, будівництва сучасного сміттєпереробного 
заводу, розробки стратегії/програми поводження з 
відходами. Стала мобільність зачіпає питання гро-
мадського електротранспорту та велодоріжок.

Сфера відходів стосується сортування, популяризації 
серед населення сортування відходів, ліквідації стихійних 
сміттєзвалищ, тощо. Енергоефективність стосується, 
головним чином, термомодернізації будинків.
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Чернігів.  Програми політичних партій для Черніго-
ва головну увагу зосереджують на питаннях відходів 
(будівництво сміттєпереробного заводу, розробка 
стратегії поводження з відходами) та енергоефек-
тивності (термомодернізація будівель, міська про-
грама енергоефективності). 

Якщо порівнювати з питаннями, які піднімались на 
рівні областей на виборах до Верховної Ради у 2019 
році, то питання відходів та води традиційно залиша-
ються популярними, а питання зміни клімату – знову 
без уваги. Різниться ситуація щодо енергетики. Якщо 

на виборах до ВРУ у 2019 році питання розвитку зе-
леної енергетики було надзвичайно актуальним, то 
на рівні міст партії не демонструють готовності пра-
цювати над просуванням ВДЕ. 

Лідерами за кількістю зелених програм на рівні міст 
стали Тернопіль (39%) та Рівне (38%). Низка міст 
взагалі не має зелених програм – Чернігів, Чернів-
ці, Черкаси, Краматорськ, Житомир. Лише Рівне не 
має на виборах до міської ради червоних програм, 
а лідерами по кількості червоних програм є Черкаси 
(45%), Чернігів та Полтава (по 42%). 

Топ темою для Львова залишається питання відходів 
– вирішення проблеми Грибовицького сміттєзвалища, 
побудова сміттєпереробного заводу, програма 
поводження з відходами, тощо. 

ЧАСТКА ЗЕЛЕНИХ ТА ЧЕРВОНИХ ПРОГРАМ У МІСТАХ, 2020

Діаграма 12. Частка зелених та червоних програм у містах, 2020.
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РОЗДІЛ ІV.  
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИСНОВКИ ЩОДО 
ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ПИТАНЬ НА 
МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ

Можна виділити такі загальні особливості місцевих 
виборів 2020 року:

  Лише половина програм політичних партій на ви-
борах до міських рад адаптовані до конкретного 
міста, а адаптовані програми не мають єдиної 
«партійної» лінії. 

Наявність адаптованих до конкретного міста про-
грам - позитивне явище, яке, по-суті, відрізняє їх 
від популістичних програм, де навіть не згадується 
саме місто. Такий підхід дозволяє врахувати місце-
ві особливості, потреби та виклики. З іншого боку, 
якщо партія йде на вибори у кількох містах (12 партій 
беруть участь у виборах до міських рад у 10 та біль-
ше обласних центрах), необхідно забезпечити відо-
браження основних позицій партії у кожному місті. З 
екологічних питань ми спостерігаємо відсутність та-
кого підходу. Навіть якщо програма політичної партії 
містить екологічний компонент, але є однаковою для 
всіх міст, це можна вважати популістських підходом, 
оскільки не всі міста мають однакові екологічні про-
блеми і, відповідно, шляхи їх вирішення є різними.

  У програмах часто спостерігаються положення 
чи обіцянки, які не стосуються повноважень рад 
місцевого рівня. 

Деякі програми піднімають проблеми загальнонаціо-
нального, чи навіть глобального рівня. Це різко кон-
трастує із виборами до ВРУ 2019 року, коли мажо-
ритарні кандидати масово пропонували у програмах 
вирішення місцевих проблем.

  Відсутність конкретних положень у програмі 
веде до неможливості прослідкувати її виконан-
ня у майбутньому.

На виборах присутня значна кількість нечітких про-
грам – це означає, що важко простежити їх виконан-
ня у майбутньому. Одночасно, деякі партії «грішать» 
популізмом, звертаючи увагу на свою позицію щодо 
членства в ЄС чи НАТО.

  Електронна система місцевих виборів ЦВК не 
забезпечує можливості зробити усвідомлений 
вибір. 

Ми виявили дві системні проблеми із організацією 
виборчого процесу. Електронна система місцевих 
виборів ЦВК не функціонує належним чином. Так, 
станом на 19 жовтня 2020 року (за 6 днів до виборів), 
були відсутні програми партій на виборах до міських 
рад у двох обласних центрах (Миколаїв та Хмель-
ницький). Друга проблема пов’язана із положеннями 
Виборчого кодексу, який не вимагає подання про-
грам кандидатами на мерів міст. Це унеможливлює 
їх системний аналіз і, зрештою, ускладнює усвідом-
лений вибір виборцями та сприяє популізму.
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  Партії демонструють певні особливості участі у 
місцевих виборах з точки зору екологічної скла-
дової їх програм. 

  Спеціалізовані зелені партії (їх три) представлені 
лише на рівні 5 обласних міст (Дніпро, Запоріжжя, 
Київ, Луцьк та Херсон).

  Партії, які представлені в парламенті, більше 
схильні говорити про зміну клімату, ніж інші (8,2% 
їх програм містять згадку про зміну клімату).

  Партія влади «Слуга народу» – єдина з парламент-
ських, яка не має жодної зеленої програми на міс-
цевих виборах 2020 року. Водночас, Європейська 
солідарність є як лідером за кількістю зелених 
програм (5), так і червоних (10).

  Третина партій пропонують лише червоні програ-
ми (тобто програми, де практично відсутні еколо-
гічні положення).

  Тематично у програмах переважають питання 
відходів, нульового забруднення та біорізнома-
ніття. 

Щодо тематичних питань ми дійшли низки цікавих 
висновків:

  Відходи – найбільш представлена тема на місце-
вих виборах. У 2020 році акцент чітко змістився на 
переробку та сортування сміття, що говорить про 
більш практичний підхід до проблем. Водночас, у 
програмах практично відсутній базовий компо-
нент ієрархії поводження з відходами - попере-
дження їх утворення.

  Трійка топ питань – це відходи, нульове забруд-
нення, біорізноманіття. Боротьба із забрудненням 
в основному представлена питаннями питної води 
та очистки стічних вод. Охорона біорізноманіт-
тя переважно сприймається як рекреаційна ціль 
(розвиток парків, скверів).

  Група питань-аутсайдерів включає зміну клімату, 
стале харчування та ВДЕ (відповідно 6%, 5% та 5% 
програм мають згадку про ці питання). Зміна клі-
мату, якщо і згадується, то не у контексті адаптації 
до її наслідків, що мало б найбільше турбувати мі-
ста. Місцеві вибори 2020 року продемонстрували 
повне ігнорування питання ВДЕ.
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