EU4Environment в Україні:
Досягнення в 2019-20 рр. і плани до кінця 2020 р.

Результат 1. Зеленіше ухвалення рішень (Програма ООН з
довкілля)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)

Плани на 2020 р.

 Визначені установи для організації, анонсування та
проведення ввідного курсу «Зелена економіка» (ЗЕ)
 Призначення кандидатів від різних державних
органів для участі в поглибленому курсі
формування політики ЗЕ
 Поточні консультації для визначення міжвідомчого
органу щодо підтримки діалогу ЗЕ
 Поточні консультації задля визначення напрямку та
обсягу кампанії з інформування/освіти
громадськості з питань переходу до ЗЕ

 Переклад, організація, анонсування та проведення
ввідного курсу ЗЕ для різних державних службовців
 Проведення оцінки потреб у підготовці серед
призначених учасників курсу
 Проведення індивідуально складеного
інтерактивного підготовчого вебінару для
призначених учасників (із країн Східного
партнерства ЄС)
 Визначення механізму міжвідомчої координації
задля майбутньої підтримки діяльності
 Визначення місцевих партнерів та способів
взаємодії з іншими проектами задля початку
розробки кампанії з підвищення поінформованості
громадськості

Результат 1. Зеленіше ухвалення рішень (ЄЕК ООН: стратегічна екологічна оцінка/оцінка
впливу на довкілля в транскордонному контексті)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)
 Координаційна зустріч із 6-ма країнами-бенефіціарами,
включно з Україною, в рамках Робочої групи ЄЕК ООН із
питань стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на
довкілля (26-28 листопада 2019, Женева)
 Перегляд плану роботи EU4Environment (компоненту
стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на
довкілля в транск. контексті) колишнім Міністерством
енергетики та захисту довкілля
 Розробка керівних принципів (методологічних
рекомендацій) щодо стратегічної екологічної оцінки
документації з міського планування (підготовча фаза)
-

Підготовка технічних завдань, вибір консультантів,
укладення договорів

Плани на 2020 р.
 Повторне підтвердження плану роботи (компоненту стратегічної
екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля в транск.
контексті) в новоствореному Міністерстві захисту довкілля та
природних ресурсів України (липень-серпень 2020 р.)
 Розробка керівних принципів (методологічних рекомендацій)
щодо стратегічної екологічної оцінки документації з міського
планування (написання, включно з консультаціями із
зацікавленими особами)
 Семінар-тренінг із питань стратегічної екологічної оцінки (підлягає
уточненню) як віртуальний або гібридний захід
 Вибір – у тісній співпраці з Міністерством – проекту плану або
програми уряду, яка підлягатиме стратегічній екологічній оцінці
(для пілотного проекту з питань стратегічної екологічної оцінки в
рамках EU4Enviroment – підлягає уточненню)
 Початок розробки керівних принципів транскордонних
консультацій в рамках процедури стратегічної екологічної оцінки
(підлягає уточненню)

Результат 2. Економіка замкнутого циклу та нові можливості
зростання (Програма ООН з довкілля)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)

Плани на 2020 р.

 Сприяння сталим державним закупівлям і
екологічному маркуванню (наразі з цього питання
проводяться консультації з ключовими
 Презентація та підтвердження висновків оцінки, а
зацікавленими особами): допомога з розробки
також обговорення наступних кроків (10 липня
процедури визначення критеріїв сталості, розробка
2020 р.)
критеріїв сталості для пріоритетних груп продукції,
 Консультації з ключовими міністерствами, Світовим
розвиток спроможності сталих державних
банком, GIZ щодо наступних кроків
закупівель і екологічного маркування (націлювання
 Розпочато консультації задля виявлення місцевого
на державних замовників, бізнес/МСП) тощо.
партнера, а також пріоритетних секторів/асоціацій
 Участь у регіональному заході для МСП з обміну
для підготовки МСП з питань екологічних інновацій
досвідом стосовно екологічних інновацій
 Оцінка поточного стану та досягнень у сфері сталих
державних закупівель і екологічного маркування

Результат 2. Економіка замкнутого циклу та нові можливості
зростання (ЮНІДО)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)



Ресурсоефективність і чистіше виробництво Укладено договір із
національним партнером з імплементації (Центром ресурсоефективного та
чистого виробництва)



Вісім показових МСП проекту «Екологізація економіки в країнах Східного
партнерства ЄС» (EaP Green) здійснюватимуть моніторинг імплементації
Центром ресурсоефективного та чистого виробництва)
Вибираються основні галузі промисловості для здійснення оцінок Центру
ресурсоефективного та чистого виробництва і відбору показових МСП
У розширеному тренінгу Центру ресурсоефективного та чистого
виробництва взяли участь 17 експертів (2019 р.)
У Полтаві та Хмельницькому проводяться клуби Центру ресурсоефективного
та чистого виробництва, членами яких є 16 МСП, що беруть участь у
програмі
Взяти участь у заході «Складання карти відходів» висловили зацікавленість
17 регіонів (об’єднаних територіальних громад, ОТГ)
Веб-сторінка й канали проекту в соціальних мережах регулярно
оновлюються
Заходи Центру ресурсоефективного та чистого виробництва з підвищення
поінформованості проводяться в різних регіонах країни
Підготовлено й опубліковано в журналі «Екологія підприємства» (випуск за
2020 р.) огляд практики маркування
Запущено платформу для мережі експертів Центру ресурсоефективного та
чистого виробництва










Плани на 2020 р.

 За результатами моніторингу МСП, що беруть участь у проекті
«Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС» (EaP
Green), передбачається розробити 10 бізнес-моделей
 У 12 МСП почалося проведення оцінок Центром
ресурсоефективного та чистого виробництва
 Для 20+ експертів передбачається провести тренінги Центру
ресурсоефективного та чистого виробництва
 Шістнадцять членів клубів завершили плани роботи Центру
ресурсоефективного та чистого виробництва та почали
імплементацію
 Дослідження зі складання карти відходів розпочато в двох регіонах
 Початкова зустріч групи зацікавлених осіб Центру
ресурсоефективного та чистого виробництва
 Рекламні заходи та поточна стрічка новин із питань Центру
ресурсоефективного та чистого виробництва та економіки
замкнутого циклу на веб-сторінці та в соціальних мережах
 Запущено заходи з підвищення поінформованості про Єдиний
ринок зеленої продукції

Результат 3. Справедливі правила гри в сфері екології (ОЕСР)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)

Плани на 2020 р.

 Семінар з питань найкращих наявних технологій (best available
techniques, BAT) у країнах Східного партнерства ЄС (жовтень
2019 р., Сеул)



Місія зі збирання фактів до України за проектами «Реформування регуляторних
режимів великих джерел викидів у атмосферу» та «Зміцнення систем та
інструментів забезпечення нормативно-правової відповідності» (із урахуванням
політики послаблення обмежень на подорожування)

 Екологічний вимір індексу політики щодо МСП (включно з
главою про Україну)



Звіт про включення «зелених» компонентів до стратегії розвитку МСП



Регіональне засідання з питань найкращих наявних технологій (BAT) (листопад 2020
р.)



Регіональний семінар із питань переходу МСП до «зелених» методів роботи



Два звіти про оцінку: про систему забезпечення нормативно-правової відповідності
та про адміністративні санкції, грошові платежі та штрафи за невідповідність

 Проект концептуальної записки проекту з реформи
енергетичних субсидій в Україні



Регіональне засідання з питань забезпечення нормативно-правової відповідності



Аналітичний звіт про субсидії на викопне паливо, включно з Україною

 Початок підготовчої роботи за
проектом зеленого фінансування та інвестицій (зелених
облігацій) (проект технічного завдання)



Збирання даних про податки на енергоносії



Місія зі збирання фактів за проектом зелених облігацій (із урахуванням політики
послаблення обмежень на подорожування)



Регіональне засідання з питань зелених фінансів (жовтень 2020 р.)



Аналітичний звіт про наявну/необхідну адміністративну спроможність у
екологічному секторі

 Проекти оцінок субсидій на викопне паливо у 2016-2019 рр.
бази даних Міжнародного енергетичного агентства Організації
економічного співробітництва та розвитку

 Початок підготовчої роботи з побудови адміністративної
спроможності для проекту екологічного управління
(консультації із SIGMA, проект технічного завдання, чернетка й

Результат 5. Моніторинг прогресу на перетині між економікою та
довкіллям (ОЕСР) (5.3 Показники зеленого зростання)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)
 Огляд наявних показників зеленого зростання в
базі даних ОЕСР для України та початкові
внутрішні обговорення щодо її розширення
 Характеристика країни

Плани до кінця 2020 р.
 Критичний обсяг роботи щодо показників
зеленого зростання заплановано на 2021-22 рр.
 Відео про показники зеленого зростання (у
регіонах)
 Нова редакція характеристики країни

Заходи 5.1 і 5.2 щодо координації та обміну
інформацією обговорюватимуться за пунктами 4 і
5 порядку денного.

Обговорення
1. Доцільність використання альтернативних режимів роботи
(наприклад, віртуальних засідань, веб-тренінгів, використання
місцевих консультантів)
2. Підтримка/перенесення/удосконалення заходів

Пункт 4: Координація (результат 5.1)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)

Плани до кінця 2020 р.

 Захід старту проекту в Україні (березень 2019,  Шість віртуальних консультацій країн
Київ)
Східного партнерства ЄС (EaP) (травеньчервень 2020 р.)
 Вступне засідання Регіональної асамблеї
(червень 2019 р., Брюссель)
 Друге засідання Регіональної асамблеї:
 Віртуальне засідання (за допомогою
системи Zoom) 22-23 вересня 2020 р.
 особиста зустріч у листопаді-грудні 2020
р., якщо буде скасовано обмеження на
подорожі, можливо, в Києві, Україна

Пункт 5: Обмін інформацією (результат 5.2)
Досягнення в 2019-20 рр. (травень)
 Брошура програми
 Характеристика країни
 Веб-сайт (OECD domain:
http://www.oecd.org/site/eu4environment/

Плани до кінця 2020 р.
 Інформаційний бюлетень виходить щомісяця
(розширення списку передплатників)
 Розробка та запуск нового веб-сайту (більше
інтерактивних функцій)

 Вступний інформаційний бюлетень, із кількістю
передплатників понад 200 осіб*

 Виробництво нових відео (Регіональна асамблея,
тематичні відео, інтерв’ю)

 Відео “Про EU4Environment” і “Про вступне засідання
асамблеї”

 Регулярно користуйтеся соціальними мережами
 Працюйте з «Послами європейської молоді»

 Використовуйте соціальні мережі (YouTube, Flickr,
наявні канали Twitter)

 Анонсування на національних і міжнародних заходах
(включно з Міністерською зустріччю Східного
партнерства ЄС (EaP), 22 жовтня 2020 р, Люксембург)

 Загальні моделі оцінки для засідань
* Зареєструйтеся для отримання інформаційного
бюлетеню EU4Environment тут

 Переклад моделей оцінки/вибраних документів на
національні мови
 Посилена координація з іншими програмами
(наприклад, Програмою OPEN, EU4Business тощо)

