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3 листопада — 9 листопада 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ 
ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР 

5 листопада 2014 уряд затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-

подарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визнача-

ється періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою гео-

логії та надр (Постанова № 593). Такими є вид користування надрами та вид корисної копалини. Кри-

терії впливають на віднесення суб’єктів господарювання до одного з трьох ступенів ризику — високо-

го, середнього або незначного –  та періодичність здійснення державного контролю – одного разу 

відповідно на один, три та п’ять років. 

Детальніше див.: http://www.kmu.gov.ua/. 

 

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНПРИРОДИ 

3 листопада 2014 року Мінприроди опублікувало проект Постанови КМУ «Про внесення змін до По-

рядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в 

них». Зміни торкаються щодо підтвердження повноважень місцевих держадміністрацій законодавст-

ва з питань визначення розмірів і меж водоохоронних зон, зокрема погодження проектів водоохо-

ронних зон структурними підрозділами обласної, Київської чи Севастопольської міської державної 

адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища, територіальними органами 

Держводагентства (замість Мінприроди та Держводагентства). 

 Джерело: http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv. 

 

ГРОМАДСЬКІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЄС СТВОРЮЄ ДВОСТОРОННЮ ІНСТИТУЦІЮ В РАМКАХ УГОДИ ПРО  
АСОЦІАЦІЮ 

7 листопада 2014 року у Києві відбулись Установчі збори української частини Платформи громадян-

ського суспільства Україна-ЄС. Ратифікація та початок тимчасового застосування (з 1 листопада) Уго-

ди про асоціацію між Україною та ЄС відкрила для громадянського суспільства цей унікальний інстру-

мент прямої двосторонньої співпраці з ЄС. Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС склада-

тиметься з представників громадянського суспільства України, з одного боку, і членів Європейського 

економічного і соціального комітету, з іншого. Основним завданням цієї структури стане сприяння 

виконанню Угоди шляхом здійснення моніторингу, незалежної експертизи, консультацій і співпраці з 

двосторонніми міжурядовими (Рада асоціації, Комітет асоціації) та міжпарламентськими 

(Парламентський комітет асоціації) органами.  

Джерело: http://eap-csf.org.ua/gromadskist-ukrayini-ta-yes-stvoryuye-dvostoronnyu-institutsiyu-v-
ramkah-ugodi-pro-asotsiatsiyu/ . 

Україна 

Щоб отримувати огляди, надішліть  листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua   
Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/dijalnist/weekly/archive/   
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 Інформаційний огляд тижня “Екологічна політика та право” 

ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІ-
ЛЬСТВА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

8 листопада 2014 р. у Києві відбулась щорічна конференція Української національної платформи Фо-

руму громадянського суспільства Східного партнерства. Конференцію відкрила пленарна сесія щодо 

перспектив безпекової політики країн Східного Партнерства та проведення реформ в Україні. Під час 

засідань річної конференції було обрано нове керівництво Національної платформи, а також обгово-

рені плани та пріоритети роботи Української національної платформи на наступний рік в контексті під-

писання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та перегляду пріоритетів Східного партнерства.  

Джерело: http://eap-csf.org.ua/ . 

http://eap-csf.org.ua/

