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Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

МІНПРИРОДИ ЗАПРОШУЄ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ  

РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2015 РІК 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо-

дарської діяльності», з метою досягнення ефективності, стабільності, передбачуваності та збалансо-

ваності нормативно-правової бази, що регулює господарську діяльність в Україні, Мінприроди Украї-

ни розробило проект Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.  

Міністерство екології та природних ресурсів України повідомляє про початок  проведення консуль-

тацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення шляхом електронних консу-

льтацій щодо вищевказаного Проекту плану. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/index.php/

press-center/news/123-news1/3314-zaproshuiemo-do-obhovorennia-proektu-planu-diialnosti-z-pidhotovky-

proektiv-rehuliatornykh-aktiv-minpryrody-na-2015-rik 

 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

19 грудня у ВРУ зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері охоро-

ни природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини. Законопроектом 

пропонується посилення адміністративної відповідальності за окремі правопорушення у сфері охо-

рони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини. Детальніше див.: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52999. 

 

ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ДИКОЇ ПРИРОДИ ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ АДАПТУВАТИ ЗАКОНОДАВСТВО ДО НОРМ ЄС 

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) допоможе адаптувати  українське законодавство до норм 

європейського права в галузі охорони навколишнього природного середовища. Відповідний Мемо-

рандум про взаєморозуміння між Дунайсько-Карпатською програмою Всесвітнього фонду природи 

підписав Міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко. 

Особливу увагу в співпраці приділяється двом директивам ЄС щодо збереження оселищ та збере-

ження птахів. Планується, що спільну учать у цьому процесі візьмуть і представники міністерств еко-

логії країн, що також підписали Угоду про асоціацію з ЄС - Молдови та Грузії. Детальніше див.:  http://

www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-news1/3301-vsesvitniy-fond-dykoyi-pryrody-

dopomozhe-ukrayini-implementuvaty-zakonodavstvo-do-norm-yes 

Україна 
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ТРЕТЯ НАРАДА ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ ПО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В РАМКАХ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 

3 - 5 грудня 2014 року в м. Женева відбулася Третя нарада Цільової групи по доступу до інформації в 

рамках Орхуської конвенції. У заході взяли участь національні координатори Орхуської конвенції, 

представники національних урядів, керівники Орхуських центрів, члени неурядових організацій з 20 

країн, Секретаріат Орхуської конвенції, Європейський омбудсмен, спеціальний доповідач ООН з прав 

людини, міжнародні організації та експерти.   

Від України участь у засіданні Цільової групи з доступу до інформації  взяли представники Мінприро-

ди України - відповідальна контактна особа (Focal Point) з питань впровадження Конвенції про дос-

туп до публічної інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з пи-

тань, що стосуються навколишнього середовища Шимкус Марина, директор Інформаційно-

просвітницького Орхуського центру Державної екологічної академії післядипломної освіти та управ-

ління Сєрова Галина та представник НУО директор інформаційного центру міжнародної організації 

«Зелене досьє» Малькова Тамара. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/

news/150-news28/3313-tretia-narada-tsilovoi-hrupy-po-dostupu-do-informatsii-v-ramkakh-orhuskoi-

konventsii 
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