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25 травня — 31 травня 2015 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ДОВКІЛЛЯ 

26 травня 2015 року Президент України затвердив Стратегію національної безпеки України (Указ 

№ 287/2015). Стратегія визначає цілі свого ухвалення, окреслює актуальні загрози національній без-

пеці України та основні напрями державної політики національної безпеки України. Стратегія приді-

ляє увагу й екологічним проблемам та шляхам їх вирішення. Так, серед пріоритетів забезпечення 

екологічної безпеки вказується на: збереженні природних екосистем, підтримці їх цілісності та фун-

кцій життєзабезпечення; створенні ефективної системи моніторингу довкілля; ресурсозбереженні, 

забезпеченні збалансованого природокористування; зниженні рівня забруднення довкілля, забез-

печенні контролю джерел забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, зни-

женні рівня забруднення та відтворенні родючості ґрунтів; очистці територій від промислових і по-

бутових відходів тощо. 

Стратегія є основою для розроблення галузевих стратегій. Її реалізація передбачає спрямування 

щорічно на бюджетне фінансування сектору безпеки і оборони не менше 5 відсотків від валового 

внутрішнього продукту. За результатами аналізу виконання цієї Стратегії Рада національної безпеки 

і оборони України заслуховуватиме щорічні доповіді та прийматиме рішення щодо стану її реаліза-

ції. Детальніше див.: http://www.president.gov.ua/documents/19521.html.  

 

ПИТАННЯ РАТИФІКАЦІЇ УГОДИ ПРО ПЕРЕЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

27 травня 2015 року уряд України вирішив повторно подати ВРУ на ратифікацію Імплементаційну 

угоду між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоро-

нення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишньо-

го СРСР в Україні, підписану 8 лютого 2013 року у м. Капеллені та 18 вересня 2013 року у м. Брюсселі. 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248200976.  

 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

Минулого тижня у парламенті зареєстровано декілька законопроектів з питань охорони довкілля, 

зокрема: 

– про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) за обігом генетично модифікованих організмів (реєстр. № 2977 від 29.05.2015). Джере-

ло: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55395, 

– про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідаль-

ності за правопорушення у сфері поводження з відходами (реєстр. № 2973 від 29.05.2015). Джере-

ло: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55389, 

– про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо удосконалення роботи центрального ор-

гану виконавчої влади, що забезпечує державну політику у сфері лісового господарства) (реєстр. 

Україна 
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 Інформаційний огляд тижня “Екологічна політика та право” 

№ 2957 від 25.05.2015). Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55348.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПРОФІЛЬНИМ КОМІТЕТОМ ВРУ З ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ ВИСНОВКІВ РАХУНКО-

ВОЇ ПАЛАТИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ  

Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорно-

бильської катастрофи розглянув висновки Рахункової палати України про результати аудиту ефек-

тивності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію положень Кіотсь-

кого протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, у тому числі отриманих від продажу 

частин установленої кількості викидів парникових газів і відзначає. За результатами розгляду Комі-

тет вирішив: 

– створити робочу групу зі сприяння виконанню Україною зобов’язань за Рамковою конвенцією 

ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї та недопущення передумов виникнення не-

гативних наслідків під час їх виконання, 

– рекомендувати Кабінету Міністрів України створити та забезпечити функціонування окремого 

структурного підрозділу у структурі центрального апарату Мінприроди, 

– рекомендувати Мінприроди підготувати Концепцію роботи Міністерства у частині реалізації по-

ложень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Детальніше див.: 

http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/

article;jsessionid=8C790AAFC30655C360894922E9EDAED3?art_id=56321&cat_id=48830.  

 

 

ВІДБУЛОСЬ 4-Е ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ СТОРІН З ОВД ТА СЕО 

26-28 травня 2015 р. в м.Женева відбулось 4-е засідання Робочої групи сторін з ОВД та СЕО 

(Конвенція Еспо та Проткол зі стратегічної екологічної оцінки). Окрім поточних питань виконання 

робочої програми конвенції та протоколу, Робоча група затвердила технічне завдання на розроб-

ку рекомендацій з найкращої практики із застосування Конвенції Еспо до проектів у сфері ядерної 

енергії. Редакційна група, до якої входять представники держав та інших зацікавлених сторін, 

здійснюватиме нагляд за розробкою рекомендацій. 

Світ 
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