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Значення
Угода про асоціацію
Адміністративний наказ
Проект «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього
середовища»
Стислий план пропонованих змін до законодавства
Кабінет Міністрів України
Резюме
План заходів з комунікацій та підвищення рівня обізнаності громадськості
Заступник Міністра (МЕПР)
Директива Ради № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною
(Директива про питну воду)
Європейська Комісія
Оцінка впливу на довкілля
Проект «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря»
Європейський Союз
Представництво Європейського Союзу
Директива № 2007/60/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про оцінку і управління
ризиками, пов’язаними з повенями (Директива про повені)
Географічна інформаційна система
Гідроморфологічний моніторинг
Міжнародна комісія із захисту ріки Дунай
Звіт про хід виконання Проекту
Ключовий експерт
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство юстиції України
Протоколи зустрічей і засідань
Народний депутат України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
Директива № 2008/56/ЄС Європейського парламенту і Ради, що встановлює рамки
діяльності Співтовариства у сфері політики з морського середовища (Рамкова
директива про морську стратегію)
Директива про нітрати
Неурядова організація
Неключовий експерт
Попередня оцінка ризику затоплення
Плани управління річковими басейнами
Державне агентство водних ресурсів
Стратегічна екологічна оцінка
План залучення заінтересованих осіб
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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ВРД (Водна
рамкова
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РГ

Короткостроковий експерт
Технічна допомога
Керівник Проекту
Технічне завдання
Україна

Директива Ради № 91/271/ЄЕС про очищення міських стічних вод (Директива про
очищення міських стічних вод)
Робочий день
Директива № 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради про встановлення рамок
діяльності Співтовариства в галузі водної політики (Водна рамкова директива)
Робоча група
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРОЕКТУ
Назва Проекту

Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері
навколишнього середовища

Номер Проекту

EuropeAid/135825/DH/SER/UA

Загальна мета
Проекту

Загальна мета Проекту полягає у сприянні апроксимації законодавства
України до законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища на
виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (Статті 360-366 і
Додаток ХХХ) і відповідних рамкових документів про апроксимацію
екологічного законодавства України.

Основна
діяльність

Для всіх трьох компонентів:
• Обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства та
підтримка розробки нових законодавчих актів (принаймні 20).
• Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань).
• Потреби у навчанні та план тренінгів.
• Профільні робочі групи.
• Навчальні поїздки.
• Навчальні семінари.
• Пілотні проекти.
Компонент з «горизонтального» законодавства (додатковий):
• План дій з імплементації горизонтальних директив.
• Додаткова підтримка у виконанні вимог Додатка ХХХ (в обсязі 15 %).
Компонент з управління водними ресурсами (додатковий):
• Посилення участі у Міжнародній комісії із захисту ріки Дунай (МКЗРД).
• Законодавче визначення територіально-гідрографічних одиниць
країни/річкових басейнів/суббасейнів.
• Відповідне законодавство, яким визначається басейнове управління
водних ресурсів.
• Попередня оцінка ризику затоплення.
• Визначення територій, що наражаються на ризик забруднення
нітратами.
• План дій для територій, що наражаються на ризик забруднення
нітратами.
Компонент з охорони природи (додатковий):
• Оцінка видів птахів, які потребують здійснення спеціальних заходів зі
збереження чи охорони.
• Система моніторингу стану видів флори і фауни та оселищ, що
підлягають збереженню та охороні.
• Запровадження режиму захисту видів флори і фауни під загрозою
вимирання.
• Створення механізму просування просвіти та загального інформування
громадськості.
Інша діяльність (додатково):
• Веб-сайт Проекту.
• Заходи з підвищення рівня обізнаності громадськості відповідно до

ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

СТОРІНКА vii

Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Цільові групи та
основні
зацікавлені
особи:

Плану заходів з комунікацій та підвищення рівня обізнаності
громадськості.
• Поліпшення ситуації із залученням заінтересованих осіб.
• Запровадження процедури прийняття МЕПР стратегічних рішень з
питань охорони природи.
Головну цільову групу Проекту становлять міністерства та інші установи, які
відповідають за апроксимацію законодавства ЄС у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Безпосереднім вигодонабувачем Проекту від імені Уряду України є
Міністерство екології та природних ресурсів України (МЕПР).

Дата початку
діяльності
Проекту:

1 жовтня 2015 року

Тривалість
Проекту:

36 місяців
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1. СТИСЛИЙ ОПИС
Як і було передбачено планом робіт на четвертий проміжний період із квітня по вересень
2017 року, діяльність переважно здійснювалася в таких напрямах:
• розробка текстів законодавчих актів (зокрема великих технічних додатків,
методологій);
• всебічна Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань) проектів
законодавчих актів, зокрема у секторах «горизонтального» законодавства та
управління водними ресурсами;
• проведення тренінгів у рамках компонента «горизонтального» законодавства,
компонента з управління водними ресурсами та з охорони природи;
• підтримка в організації діяльності робочих груп;
• підготовча робота за окремими компонентами, зокрема у напрямку підготовки
проектів законодавчих актів;
• реалізація пілотних проектів за компонентами з охорони природи та управління
водними ресурсами;
• реалізація компоненту з охорони природи у форматі навчальних поїздок;
• підтримка участі призначених експертів у роботі експертних груп МКЗРД;
• доопрацювання Плану заходів з комунікацій та підвищення рівня обізнаності
громадськості та реалізація заходів, передбачених цим планом;
• додаткова підтримка у виконанні вимог Додатка ХХХ.
Основні результати/досягнення протягом звітного періоду:
•

Апроксимація законодавства:
o остаточна версія зі змінами проекту Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» (підготовлений до розгляду на засіданні Комітету Верховної Ради
України з питань екологічної політики, 12.04.2017);
o прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2009 а-d)
(23.05.2017);
o прийняття Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 6106) у
першому читанні (23.05.2017);
o рішення Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики рекомендувати
ухвалення ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 6106) у другому читанні
(08.06.2017);
o проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»;
o проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля»;
o проект Постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв визначення планованої
діяльності та незначних змін, що не підлягають оцінці впливу на довкілля»;
o проект Постанови КМУ «Про затвердження розміру винагороди за проведення
оцінки впливу на довкілля»;
o проект Наказу МЕПР «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо
підготовки звіту про участь громадськості»;
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o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

порівняльні таблиці проектів ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»;
відповідь на зауваження, отримані стосовно проекту ЗУ «Про оцінку впливу на
довкілля» від народних депутатів (аграрне лобі) та Офісу ефективного
регулювання (BRDO);
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення плану управління
річковим басейном»;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного
моніторингу вод»;
Наказ МВС «Про затвердження Методології попередньої оцінки ризику
затоплення»;
Наказ МВС «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків
затоплення»;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення планів управління
ризиками затоплення»;
Наказ Мінрегіону «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем
централізованого водовідведення»;
Наказ МЕПР «Про затвердження Методології визначення територій, що
наражаються на ризик забруднення нітратами»;
Наказ МЕПР «Про затвердження Методології ідентифікації поверхневих та
підземних водних об’єктів»;
Аналітична записка щодо категорій поверхневих вод в Україні (прибережних і
проміжних вод), підготовлена спільно з Проектом «EMBLAS II»;
Проект ЗУ «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і
флори європейського значення в Україні» (робоча назва);
пропозиції щодо апроксимації природоохоронного законодавства ЄС в Україні
(внутрішній документ);
постійна підтримка МЕПР у процесі переговорів, погодження і затвердження
проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та проекту Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку», зокрема й підтримка необхідного
зв’язку з Верховною Радою;
надання підтримки МЕПР і ДАВР у процесі переговорів, погодження і
затвердження проекту Закону України щодо внесення змін до Водного кодексу
України на підтримку транспозиції вимог Водної рамкової директиви та
Директиви про затоплення.

•

Інституційна співпраця:
o підтримка в організації та проведенні регулярних засідань робочих груп усіх
секторів Проекту APENA у тісній співпраці з МЕПР і ДАВР;
o підтримка участі призначених експертів у засіданнях шести експертних груп
МКЗРД;
o регулярні зустрічі експертів Проекту APENA із заступником міністра/персоналом
МЕПР стосовно всіх заходів, які реалізуються в рамках Проекту APENA.

•

Навчальні заходи:
o планування та проведення Навчального семінару з питань оцінки впливу на
довкілля (ОВД) та стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 16-19.05.2017;
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тривала реалізація Програми навчальних заходів у секторі управління водними
ресурсами, зокрема 7-8 червня 2017 р. у Тернополі та 13-14 червня 2017 р. у
Вінниці були проведені семінари щодо розуміння процесу планування та
реалізації моніторингу поверхневих вод, а також створення карт ризиків
затоплення та загрози повеней;
o проведення двох семінарів з оцінки підземних водних об’єктів 21-22 вересня у
Львові та 25-26 вересня в Одесі;
o навчальні матеріали – витяги з Керівних документів № 7, 15, 18, 19, 32 у складі
Спільної стратегії імплементації Водної рамкової директиви перекладено
українською мовою;
o планування та проведення тренінгу/семінару «Імплементація Пташиної
Директиви ЄС» у заповіднику «Асканія-Нова» 19-21 квітня 2017 року;
o планування та проведення тренінгу/семінару «Імплементація вимог Директив
ЄС у сфері охорони природи» у с. Синевир 7-9 червня 2017 року;
o планування та проведення тренінгу/семінару «Імплементація Оселищної
Директиви ЄС – оселища та рослини» у м. Золочів 21-23 червня 2017 року;
o планування та проведення навчальної поїздки в рамках компоненту охорони
природи до Словаччини, Чеської Республіки та Польщі 3-9 вересня;
o звіти про всі тренінги та навчальні поїздки, зокрема моніторинг результатів
навчальних заходів з використанням анонімних анкет та рекомендацій;
o оновлена брошура з ОВД та СЕО;
o навчальні матеріали – витяги з Керівних документів № 13 «Загальний підхід до
класифікації екологічного статусу та екологічного потенціалу» у складі Спільної
стратегії імплементації Водної рамкової директиви перекладено українською
мовою.
o

•

Пілотні проекти:
o реалізація Пілотного проекту 1 у рамках компоненту з управління водними
ресурсами:
створення
програми
гідроморфологічного
моніторингу
(«Гідроморфологічний моніторинг від епізодичного до операційного»), зокрема
переклад відповідних стандартів та тренінгів;
o реалізація Пілотного проекту 2 у рамках компоненту з управління водними
ресурсами: розробка геопорталу «Водні ресурси України»;
o реалізація Пілотного проекту в рамках компоненту з охорони природи:
«Пирятинський природний парк — опис, управління, моніторинг та
інформування громадськості»;
o пошук та відбір КСЕ на посади, необхідні для реалізації усіх трьох пілотних
проектів (див. нижче), проведення тендерної процедури на закупівлю
додаткових послуг та укладання контрактів.

•

Заходи з комунікацій та підвищення рівня обізнаності громадськості:
o доопрацювання ухваленого Плану заходів з комунікацій та підвищення рівня
обізнаності громадськості;
o концепція запровадження Процесу прийняття стратегічних екологічних рішень з
урахуванням пріоритетних напрямів діяльності Проекту APENA;
o святкування 01.07.2017 у м. Тячів Закарпатської обл. Дня Дунаю, друк на
футболках з нагоди цього заходу;
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o

o
o
o

проведення 08.07.2017 у Пирятинському природному парку в Полтавській обл.
акції для підвищення обізнаності громадськості «Найменші – найбільш вразливі
у природі», приуроченої до Дня працівника природно-заповідної справи, друк
на футболках з нагоди цього заходу;
створення восьми слайдів інфографіки для МЕПР;
розробка переліку інфографіки із законодавчих ініціатив МЕПР;
співпраця з іншими проектами ТД (активна участь у зустрічах та засіданнях,
круглих столах, обмін електронною кореспонденцією тощо).

•

Компонент із надання 15-відсоткової допомоги:
o надання підтримки керівником Проекту щодо навчальних семінарів (охорона
природи, ОВД/СЕО), а також щодо концепції апроксимації природоохоронного
законодавства (наразі триває);
o перегляд проекту Закону МЕПР про ГМО (наразі триває).

•

Заміна Ключових експертів APENA:
o КЕ 3 (Елеонора Барткова) у травні 2017 року замінена колишнім КСЕ Олексієм
Ярошевичем.

•

Призначення КСЕ в рамках Проекту APENA продовжено до завершення Проекту в
2018 році:
o КСЕ Олена Марушевська (експерт із комунікацій та підвищення рівня обізнаності
громадськості);
o КСЕ Костянтин Циту (експерт із питань Директиви про повені).

•

Після завершення процедури відбору з МЕПР у звітному періоді з новими КСЕ в рамках
Проекту APENA були укладені контракти на такі посади:
o місцевий старший експерт із проектів Артем Дубовик (12 рд до кінця 2017 року);
o місцевий молодший експерт із супроводу ОВД Єлизавета Алєксєєва (20 рд до
кінця 2017 року);
o місцевий старший експерт із питань оселищ/рослин Оксана Абдулоєва (30 рд до
кінця листопада 2017 року, Пілотний проект «Природа»);
o місцевий молодший експерт із питань оселищ/рослин Олексій Коваленко (10 рд
до кінця вересня 2017 року, Пілотний проект «Природа»);
o місцевий молодший експерт із питань оселищ/рослин Юлія Вашеняк (10 рд до
кінця вересня 2017 року, Пілотний проект «Природа»);
o місцевий старший експерт з іхтіології Анатолій Подобайло (10 рд до кінця
листопада 2017 року, Пілотний проект «Природа»);
o місцевий старший експерт з гідроморфології Юрій Набиванець (50 рд до кінця
листопада 2017 року, Пілотний проект «Гідро»);
o міжнародний старший експерт із питань поверхневих вод Ярміла Маковінська
(20 рд до кінця 2017 року);
o міжнародний старший експерт із питань підземних вод Бернардас Паукстис
(30 рд до кінця 2017 року);
o міжнародний старший експерт із питань нітратів Наталя Осадча (18 рд до кінця
2017 року);
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o
o
o

місцевий старший експерт з гідробіології Оксана Мантурова (24 рд до кінця
2017 року);
місцевий старший експерт з хімії Едуард Осійський (26 рд до кінця 2017 року);
місцевий старший експерт із питань ГІС (25 рд до кінця листопада 2017 року,
Пілотний проект «Геопортал»).

•

Призначення КСЕ в рамках Проекту APENA, що завершилися протягом звітного періоду:
o місцевий старший експерт з водної політики Олексій Ярошевич (став КЕ 3);
o місцевий молодший експерт з питань Водної рамкової директиви Оксана
Коноваленко;
o місцевий старший експерт з питань оселищ/флори Анна Кузьменко
(усі КСЕ надали кінцеві звіти).

•

Інша діяльність:
o оновлення та подання до Представництва ЄС таблиці відстеження
непередбачуваних витрат разом з усіма відповідними оцінками ризику;
o загальні відомості про всіх експертів APENA, з якими були укладені контракти,
для МЕПР (зокрема ТЗ для експертів);
o подання щомісячних інформаційних повідомлень і звітів про хід прийняття
законодавчих актів у Верховній Раді до Представництва ЄС.

Докладна інформація про заходи та результати наведена далі в цьому Звіті, а також у томі
другому цього Звіту про хід виконання Проекту № 4 (додатки).
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2. ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
2.1

Діяльність за компонентом з «горизонтального» законодавства

Діяльність 2.1.1. Аналіз апроксимації та стислий план пропонованих змін до законодавства
Зазначена діяльність була завершена протягом другого звітного періоду.
Діяльність 2.1.2. Інституційний аналіз та План залучення заінтересованих осіб (ПЗЗО)
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Жодних, оскільки інституційний аналіз та конкретні рекомендації можуть та будуть
завершені та надані лише після прийняття ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

Діяльність 2.1.3. Обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства та підтримка
розробки чотирьох нових законодавчих актів
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Розробка Схеми функціонування Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та її
обговорення з МЕПР;

•

розробка таких проектів законодавчих актів:
o проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»;
o проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля»;
o проект Постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв визначення планованої
діяльності та незначних змін, що не підлягають оцінці впливу на довкілля»;
o проект Постанови КМУ «Про затвердження розміру винагороди за проведення
оцінки впливу на довкілля»;
o проект Наказу МЕПР «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо
підготовки звіту про участь громадськості»;

•

розробка та доопрацювання наведених нижче проектів законодавчих актів відкладені
до прийняття Закону «Про стратегічну екологічну оцінку»:
o Зміни до Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо
прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженого
Постановою КМУ від 29 червня 2011 року № 771;
o Постанова КМУ щодо Процедури моніторингу результатів імплементації
національних планових документів з охорони довкілля, зокрема охорони
здоров’я.

Результати:
•

Схема функціонування Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля;

•

проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у
процесі оцінки впливу на довкілля»;
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•

проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля»;

•

проект Постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв визначення планованої діяльності
та незначних змін, що не підлягають оцінці впливу на довкілля»;

•

проект Постанови КМУ «Про затвердження розміру винагороди за проведення оцінки
впливу на довкілля»;

•

проект Наказу МЕПР «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо підготовки звіту
про участь громадськості».

Діяльність 2.1.4. Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань)
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Підтримка МЕПР у процесі переговорів, погодження та затвердження проекту Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» та проекту Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку» на підтримку транспозиції вимог директив про ОВД та СЕО шляхом
ухвалення цих законодавчих актів;

•

участь у парламентських прес-конференціях, присвячених проекту ЗУ «Про оцінку
впливу на довкілля» та проекту ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», у круглих столах,
а також спілкування з НУО та іншими заінтересованимиособами, щоб забезпечити
включення відповідних проектів до порядку денного та позитивні результати
голосування. ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» в остаточному варіанті, а ЗУ «Про
стратегічну екологічну оцінку» у першому читанні були прийняті 23 травня 2017 року;

•

участь у засіданнях та співпраця з Комітетом ВР з питань екологічної політики,
Адміністрацією Президента і МЕПР щодо ветування Президентом ЗУ «Про оцінку
впливу на довкілля» та нового ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»;

•

участь у засіданнях Комітету ВР з питань екологічної політики, на яких обговорювалося
ветування ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та нового ЗУ «Про стратегічну екологічну
оцінку» та внесення до них поправок (4 грудня 2016 року, 12 квітня 2017 року та
7 червня 2017 року), а також надання підтримки при переговорах. У результаті Комітет
ВР з питань екологічної політики розглянув коментарі до проекту Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» (СЕО) (реєстр. № 6106) та рекомендував законопроект до
другого читання (для прийняття в остаточному варіанті);

•

надання підтримки МЕПР у розробці та переговорах щодо нового ЗУ «Про стратегічну
екологічну оцінку». У результаті 8 червня 2017 року новий ЗУ «Про стратегічну
екологічну оцінку» був рекомендований до другого читання;

•

проведення зустрічей і спілкування з народним депутатом Остапом Єднаком для
обговорення зауважень, наданих до проекту ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та
нового проекту ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»;

•

проведення зустрічей з представниками Офісу ефективного регулювання (BRDO) щодо
їхніх зауважень до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»;

•

надання підтримки Секретаріату Комітету ВР з питань екологічної політики в підготовці
остаточних версій проекту ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та нового проекту ЗУ
«Про стратегічну екологічну оцінку» до першого та другого читання, а також надання
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допомоги з підготовки відповідної супровідної документації (пояснювальних записок,
порівняльних таблиць, таблиць із коментарями тощо).
Результати:
•

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII) був прийнятий 23 травня
2017 року і набрав чинності 18 червня 2017 року. Дія Закону розпочнеться протягом 6
місяців
(з
18
грудня
2017 року).
Закон
доступний
за
посиланням
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii);

•

нова остаточна версія проекту Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» та супровідна
документація.
Документація
доступна
за
посиланням
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61186;

•

порівняльні таблиці щодо проекту Закону «Про стратегічну екологічну оцінку»
(надаються APENA на вимогу).

Діяльність 2.1.5. План дій з імплементації «горизонтальних» директив
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Жодних, оскільки План дій з імплементації «горизонтальних» директив буде
розроблений після прийняття ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

Діяльність 2.1.6. Потреби у навчанні та план тренінгів – Компонент 1
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Протягом звітного періоду жодна діяльність не планувалася та не здійснювалася.

Діяльність 2.1.7. Активізація діяльності робочих груп з «горизонтального» законодавства
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

27 липня 2017 року було проведене засідання РГ щодо питань імплементації Директиви
ЄС з ОВД для представлення та обговорення плану розроблення підзаконних актів, що
імплементують Закон «Про оцінку впливу на довкілля».

Результати:
•

Протоколи засідань РГ (надаються APENA на вимогу).

Діяльність 2.1.8. Навчально-ознайомча поїздка
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Підготовлено первинний план та орієнтовний порядок денний Навчальної поїздки з
питань ОВД. Підготовка ТЗ та відбір Міжнародного КСЕ, який допоможе в проведенні
Навчальної поїздки.

Діяльність 2.1.9. Навчальні семінари
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

16-19 травня 2017 року в Одесі був проведений семінар з ОВД та СЕО.

Результати:
•

Звіт про результати семінару (див. Додаток);
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•

оновлена брошура з ОВД та СЕО (надається APENA на вимогу);

•

презентації (доступні на веб-сайті Проекту APENA, у розділі «Події»).

Діяльність 2.1.10. Додаткова підтримка у виконанні вимог Додатка ХХХ (в обсязі 15 %) з боку КП
Проекту APENA
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Надання допомоги керівником Проекту в семінарі з ОВД та СЕО в Одесі та семінарі з
питань охорони довкілля в Синевирі (презентації, практичні приклади);

•

розробка проекту «Пропозиції щодо апроксимації природоохоронного законодавства
ЄС в Україні»;

•

детальний аналіз проекту Закону про ГМО у світлі вимог Угоди про асоціацію та
відповідності стандартам Верховенства права (наразі триває).

Результати:
•

Презентації (доступні на веб-сайті Проекту APENA, у розділі «Події»);

•

Документ «Пропозиції щодо апроксимації природоохоронного законодавства ЄС в
Україні» (див. Додаток №).

Діяльність 2.1.11. Пілотний проект
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Протягом звітного періоду жодна діяльність не планувалася та не здійснювалася.
Розробка стратегічного документа для пілотного проекту щодо СЕО була відкладена до
прийняття нового ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

2.2

Діяльність за компонентом з управління водними ресурсами

Діяльність 2.2.1. Аналіз апроксимації та стислий план пропонованих змін до законодавства
Зазначена діяльність була завершена протягом другого звітного періоду.
Діяльність 2.2.2. Інституційний аналіз та План залучення заінтересованих осіб (ПЗЗО)
Зазначена діяльність була завершена протягом третього звітного періоду.
Діяльність 2.2.3. Обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства та підтримка
розробки десяти нових законодавчих актів
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
Протягом звітного періоду були розроблені такі проекти законодавчих актів та супровідна
документація:
•

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим
басейном»;

•

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;

•

Наказ МВС «Про затвердження Методології попередньої оцінки ризику затоплення»;
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•

Наказ МВС «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків
затоплення»;

•

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення планів управління ризиками
затоплення»;

•

Наказ Мінрегіону «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем
централізованого водовідведення»;

•

Наказ МЕПР «Про затвердження Методології визначення територій, що наражаються на
ризик забруднення нітратами»;

•

Наказ МЕПР «Про затвердження Методології ідентифікації поверхневих та підземних
водних об’єктів»;

•

Аналітична записка щодо категорій поверхневих вод в Україні (прибережних і
проміжних вод), підготовлена спільно з Проектом «EMBLAS II»).

Результати:
•

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання»» від 18 травня 2017 року № 2047-VIII підписаний Президентом та
опублікований
на
веб-порталі
Верховної
Ради
України
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2047-19);

•

7 червня 2017 року Верховна Рада України ратифікувала Договір між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і
сталого розвитку басейну річки Дністер (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19);

•

ухвалено або внесено на ухвалення законодавчі акти, спрямовані на імплементацію
Водної рамкової директиви, Директиви про повені, Директиви про нітрати та Директиви
про очищення міських стічних вод:
o Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення
плану управління річковим басейном» була затверджена КМУ 18 травня
2017 року за № 336 і опублікована на веб-порталі Верховної Ради України
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF);
o Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного
моніторингу вод» (ще не прийнята);
o Наказ МВС «Про затвердження Методології попередньої оцінки ризику
затоплення» (ще не прийнятий);
o Наказ МВС «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків
затоплення» (ще не прийнятий);
o Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення планів управління
ризиками затоплення» (ще не прийнята);
o Наказ Мінрегіону «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем
централізованого водовідведення» (ще не прийнятий);
o Наказ МЕПР «Про затвердження Методології ідентифікації поверхневих та
підземних водних об’єктів» (ще не прийнятий);
o Наказ МЕПР «Про затвердження Методології визначення територій, що
наражаються на ризик забруднення нітратами» (ще не прийнятий);
o Аналітична записка щодо категорій поверхневих вод в Україні (прибережних і
проміжних вод), підготовлена спільно з Проектом «EMBLAS II».
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Діяльність 2.2.4. Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань)
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Надання підтримки Мінрегіону під час ухвалення Верховною Радою в другому читанні
та в цілому проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання»» (реєстр. № 4582) (транспозиція Директиви про питну
воду та Директиви про очищення міських стічних вод). Як наслідок, Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»»
прийнятий Верховною Радою України 18 травня 2017 року;

•

підготовка пояснювальних матеріалів/обґрунтування для підписання Президентом
Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»» (транспозиція Директиви
про питну воду та Директиви про очищення міських стічних вод) (реєстр. № 4582). Як
наслідок, Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та
питне водопостачання»» від 18 травня 2017 року № 2047-VIII підписаний Президентом
та
опублікований
на
веб-порталі
Верховної
Ради
України
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2047-19);

•

підтримка МЕПР у процесі ратифікації Верховною Радою України Договору між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері
охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер. Як наслідок, 7 червня 2017 року
Верховна Рада України ратифікувала Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну
річки Дністер (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19);

•

надання підтримки ДАВР та ЕПР у процесі ухвалення Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку розробки планів управління річковими
басейнами»;

•

підготовка пояснювальних матеріалів/обґрунтування на підтримку ухвалення Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розробки планів управління
річковими басейнами». Як наслідок, Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном» була
затверджена КМУ 18 травня 2017 року за № 336 і опублікована на веб-порталі
Верховної Ради України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF);

•

надання підтримки ДАВР та МЕПР у процесі реєстрації Мін’юстом та офіційної публікації
Наказу МЕПР «Про визначення меж річкових басейнів, суббасейнів та
водогосподарських ділянок». Як наслідок, Наказ МЕПР № 103 від 3 березня 2017 року
«Про визначення меж річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок»
був зареєстрований Мін’юстом та опублікований на веб-порталі Верховної Ради
(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0421-17);

•

надання підтримки ДСНС під час процедури міжвідомчого погодження Наказу МВС
«Про затвердження Методології попередньої оцінки ризику затоплення»;

•

надання підтримки ДСНС під час процедури міжвідомчого погодження Наказу МВС
«Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення»;

•

надання підтримки ДСНС під час процедури міжвідомчого погодження Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення планів управління
ризиками затоплення»;
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•

надання підтримки МОЗ під час процедури міжвідомчого погодження Наказу МОЗ «Про
затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною"».

Результати:
•

Див. результати в описі діяльності 2.2.3.

Діяльність 2.2.5. Навчальний план
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Визначення учасників, порядку денного та місць проведення тренінгів.

Результати:
•

Більш конкретний навчальний план.

Діяльність 2.2.6. Активізація діяльності робочих груп з питань управління водними ресурсами
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Проект APENA надавав підтримку таким робочим групам, відповідальним за розробку
проектів нормативно-правових актів, зазначених у описі діяльності 2.2.3:
o Робоча група з імплементації Директив водного сектору, створена МЕПР (Наказ
№ 326 від 17 жовтня 2014 року), включно з двома підгрупами (з питань
Директиви про нітрати та Директиви про морську стратегію);
o Робоча група з питань якості води та управління водними ресурсами, створена
ДАВР (Наказ № 3 від 10 січня 2017 року), відповідальна за підготовку до
транспозиції та імплементації Водної рамкової директиви;
o Міжвідомча комісія з питань розроблення пропозицій щодо імплементації
Директиви № 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками повеней, створена
Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) (Наказ № 317 від
5 липня 2016 року).

Огляд засідань РГ, проведених за підтримки Проекту APENA, наведений у таблиці нижче:
Робоча група/теми засідань

Дата

МЕПР
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення
державного моніторингу вод»

27 червня 2017 р.
12 липня 2017 р.
19 липня 2017 р.
10 серпня 2017 р.
21 серпня 2017 р.
27 вересня 2017 р.

Методологія визначення територій, що наражаються на ризик
забруднення нітратами

21 червня 2017 р.
27 червня 2017 р.

ДАВР
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення
державного моніторингу вод»
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Робоча група/теми засідань

Дата

Зміст та структура Геопорталу

16 липня 2017 р.

Директива про очищення міських стічних вод/фосфати та
інфографіка

1 серпня 2017 р.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення
державного моніторингу вод»

12 вересня 2017 р.

ДСНС
Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків
затоплення

21 квітня 2017 р.
18 липня 2017 р.

Гідромет
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення
державного моніторингу вод»
•

11 серпня 2017 р.

МОЗ не створила РГ з імплементації Директиви про питну воду, проте експерти APENA
провели зустріч з представниками МОЗ 19 вересня 2017 року та знову підняли питання
щодо ефективності такої робочої групи як платформи для представлення та
обговорення експертами документації, розробленої в ході імплементації Директиви про
питну воду.

Результати:
•

Протоколи засідань та зустрічей в рамках вищезазначених заходів (надається APENA на
вимогу).

Діяльність 2.2.7. Навчально-ознайомча поїздка
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
Зважаючи на велику кількість тренінгів і семінарів у секторі управління водними ресурсами,
підготовку навчальної поїздки перенесено на наступний звітний період (запланована
реалізація: квітень 2018 року).
Результати:
•

Протягом звітного періоду результати відсутні.

Діяльність 2.2.8. Навчальні семінари
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Продовжилася реалізація програми тренінгів/семінарів у секторі управління водними
ресурсами.
o 7-8 червня 2017 року в Тернополі та 13-14 червня 2017 року у Вінниці проведено
два тренінги з розуміння процесу планування та реалізації моніторингу
поверхневих вод, а також розроблення карт загроз і ризиків затоплення.
Основні теми, що розглядалися на семінарі:
- внесення змін до підзаконних актів України, реформування державного
моніторингу вод;
- вимоги Водної рамкової директиви щодо проведення моніторингу
поверхневих вод;
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- Тренінг № 1: визначення меж поверхневих водних об’єктів (річок, озер);
- Тренінг № 2: призначення хімічного та екологічного (фізико-хімічних
параметрів) статусу;
- моніторинг поверхневих вод – інтеркалібрування в країнах, що знаходяться в
річковому басейні Дунаю;
- Тренінг № 3: призначення екологічного статусу (біологічні параметри);
- гідроморфологічний моніторинг;
- моніторинг поверхневих водних об’єктів у країнах ЄС;
- Тренінг № 4: розроблення пропозицій з реформування національного
моніторингу вод;
- розроблення карт загроз і ризиків затоплення.
o Два семінари з моніторингу підземних водних проведено 21-22 вересня у Львові
та 25-26 вересня в Одесі. В якості запрошених спікерів у семінарі взяли участь
представники EU WI+. Основні теми, що розглядалися на семінарі:
- досягнення українського законодавства стосовно підземних вод в рамках
Угоди про асоціацію України з ЄС;
- поточна ситуація з управлінням підземними водами в Україні: наявний
гідродинамічний та гідрохімічний моніторинг, бази даних, лабораторії;
- управління підземними водами відповідно до Водної рамкової директиви та
Директиви про підземні води. Цілі, процедури та поетапна імплементація;
- визначення меж та характеристика підземних водних об’єктів, досвід країн
ЄС, приклади та вправи;
- проектування програм і мереж моніторингу підземних вод, які відповідають
Водній рамковій директиві (кількісних, наглядових, операційних);
- класифікація підземних водних об’єктів, досвід країн ЄС, приклади та вправи;
- реалізація проекту програм моніторингу та класифікація підземних водних
об’єктів;
- польові дослідження підземних вод. Сучасне обладнання для моніторингу,
процедури відбору зразків підземних вод, забезпечення якості/контроль
якості.
Результати:
•

Звіт про результати семінару/тренінгу (див. Додаток №);

•

презентації (доступні на веб-сайті Проекту APENA, у розділі «Події»).

Діяльність 2.2.9. Посилення участі у Міжнародній комісії із захисту ріки Дунай та Чорноморській
комісії
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Визначення потреб щодо забезпечення участі призначених експертів у роботі
відповідних експертних груп Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай, розробка
розкладу засідань експертних груп МКЗРД у другій половині 2017 року;
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•

надання підтримки у проведенні засідання, організованого головою делегації 22
листопада 2016 року, з питань участі України в роботі МКЗРД, що є підготовкою до
чергового засідання глав делегацій в МКЗРД (грудень 2017 року), а також у підготовці
відповідного протоколу засідання;

•

підготовка пропозицій, які відображають позицію України, для 19-го чергового
засідання глав делегацій МКЗРД, яке проходило 6-7 грудня 2016 року;

•

надання підтримки з метою забезпечення участі призначених експертів у засіданнях
відповідних експертних груп (ЕГ):
o ЕГ з питань системи попередження про аварії та надзвичайні ситуації, 4-5 квітня
2017 року;
o ЕГ з питань залучення громадськості, 5-6 квітня 2017 року;
o ЕГ з питань інформаційного управління та ГІС, 25-26 квітня 2017 року;
o ЕГ з питань управління річковими басейнами, 3-4 травня 2017 року;
o ЕГ з питань захисту від затоплення, 10-11 травня 2017 року;
o Засідання спеціальної групи ЕКОН (з економічних питань), 27-28 вересня
2017 року;

•

підготовка матеріалів та піврічного засідання національних експертів Міжнародної
комісії із захисту ріки Дунай, на якому був підсумований прогрес, досягнутий у першому
півріччі 2017 року (23 травня 2017 року);

•

планування та проведення Дня Дунаю 2017 в Україні (1-2 липня 2017 року в м. Тячів
Закарпатської обл., басейн річки Тиса, Україна:
o цього року День Дунаю об’єднав різні групи заінтересованих осіб, зокрема
організації з управління водними ресурсами України, Румунії та Угорщини на
різному рівні (національні та річкового басейну), управління освіти тощо;
o проведення квесту «Подорож Дунаєм з Тиси до Чорного моря», зосередженого
на основних поняттях управління водними ресурсами;
o День Дунаю також використали для просування роздільного збору сміття.
Участь узяли 7 шкіл; загалом було зібрано, перевезено та перероблено
Тячівською сміттєпереробною компанією 700 кг пластикових пляшок;
o кінофестиваль аматорського відео для молоді «Моє життя та Тиса». Були
отримані та показані 34 (!) аматорських відео про відношення до річки (Тиса);

•

підготовка документу з позицією України щодо діяльності Міжнародної комісії із
захисту ріки Дунай для Голови делегації на 15-му засіданні постійної робочої групи.

Результати:
•

Стислий огляд прогресу, досягнутого в першому півріччі 2017 року національними
експертами в Міжнародній комісії із захисту ріки Дунай;

•

пропозиції щодо позиції України на 15-му засіданні постійної робочої групи;

•

звіт про святкування Дня Дунаю.

Діяльність 2.2.10. Законодавче визначення територіально-гідрографічних одиниць країни,
річкових басейнів та районів річкових басейнів
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
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•

Надання підтримки ДАВР та МЕПР у процесі реєстрації Мін’юстом та офіційної публікації
Наказу МЕПР «Про визначення меж річкових басейнів, суббасейнів та
водогосподарських ділянок».

Результати:
•

Наказ МЕПР № 103 від 3 березня 2017 року «Про визначення меж річкових басейнів,
суббасейнів та водогосподарських ділянок» був зареєстрований Мін’юстом та
опублікований
на
веб-порталі
Верховної
Ради
(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0421-17);

Наразі діяльність завершена.
Діяльність 2.2.11. Відповідне законодавство, яким визначається басейнове управління водних
ресурсів
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Надання підтримки ДАВР та ЕПР у процесі ухвалення Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку розробки планів управління річковими
басейнами»;

•

підготовка пояснювальних матеріалів/обґрунтування на підтримку ухвалення Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розробки планів управління
річковими басейнами».

Результати:
•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення плану
управління річковим басейном» була затверджена КМУ 18 травня 2017 року за № 336 і
опублікована
на
веб-порталі
Верховної
Ради
України
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF);

Наразі діяльність завершена.
Діяльність 2.2.12. Попередня оцінка ризику затоплення (ПОРЗ)
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Надання підтримки ДСНС під час процедури міжвідомчого погодження Наказу МВС
«Про затвердження Методології попередньої оцінки ризику затоплення». Діяльність
буде продовжена протягом наступного звітного періоду згідно з робочим планом;

•

розробка Наказу МВС «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків
затоплення», схваленого ДСНС та поданого на процедуру міжвідомчого погодження;

•

надання підтримки ДСНС під час процедури міжвідомчого погодження Наказу МВС
«Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення».
Діяльність буде продовжена протягом наступного звітного періоду згідно з робочим
планом;

•

розробка Постанови КМУ «Про затвердження Порядку розроблення планів управління
ризиками затоплення», схваленої ДСНС та поданої на процедуру міжвідомчого
погодження;

•

надання підтримки ДСНС під час процедури міжвідомчого погодження Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення планів управління
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ризиками затоплення». Діяльність буде продовжена протягом наступного звітного
періоду згідно з робочим планом.
Результати:
•

Наказ МВС «Про затвердження Методології попередньої оцінки ризику затоплення»;

•

Наказ МВС «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків
затоплення»;

•

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення планів управління ризиками
затоплення» (див. вище, результати діяльності 2.2.3).

Діяльність 2.2.13. Визначення територій, що наражаються на ризик забруднення нітратами
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Розробка Наказу МЕПР «Про затвердження Методології визначення територій, що
наражаються на ризик забруднення нітратами»;

•

розробка Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного
моніторингу вод».

Результати:
•

Наказ МЕПР «Про затвердження Методології визначення територій, що наражаються на
ризик забруднення нітратами» (ще не прийнятий);

•

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»
(ще не прийнята).

Діяльність 2.2.14. Плани дій щодо територій, що наражаються на ризик забруднення нітратами
•

Діяльність розпочнеться в січні 2018 року.

Діяльність 2.2.15. Пілотний проект
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Реалізація Пілотного проекту W1: розробка геопорталу «Водні ресурси України»:
o визначення шарів та ознак;
o збір даних на рівні розмежованих районів річкових басейнів як основа для
геопорталу;
o розроблені та надані для укладання контрактів ТЗ з оновлення гідрологічних
даних про малі річки;
o 16 червня 2017 р. у ДАВР була представлена презентація розробки Геопорталу і
отримано зворотний зв’язок.

•

Реалізація Пілотного проекту W2: створення програми гідроморфологічного
моніторингу (ГІМО):
o збір інформації та опрацювання огляду національних законодавчих актів з
питань моніторингу поверхневих вод;
o український гідрометеорологічний центр (УГЦ) обраний та обґрунтований в
якості установи, відповідальної за постійне здійснення ГІМО в майбутньому;
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організовані консультації з вищим керівництвом УГЦ для вироблення спільного
бачення та досягнення згоди щодо необхідних змін і доповнень до правових
документів УГЦ. Проект Положення про УГЦ, узгодженого з ГІМО, включений до
глави 2 «Основні завдання Українського гідрометеорологічного центру»;
розроблений перелік регіональних гідрометеорологічних організацій з
визначеними річковими басейнами як об’єктами для ГІМО, що належать до
кожної регіональної організації;
відрядження до Київської та Житомирської областей з метою відбору найбільш
репрезентативного об’єкту для пілотного тестування Методології/Рекомендацій
(рівнинна річка та озеро);
відрядження до Закарпатської області для вибору об’єкту для пілотного
тестування Методології/Рекомендацій (гірська річка);
Методологія/Рекомендації для ГІМО були розроблені на підставі останніх
європейських стандартів і настанов;
семінар з питань Методології/Рекомендацій для ГІМО річок (теорія) був
підготовлений та проведений у Києві 11-15 вересня з підготовленими
роздатковими матеріалами.

o

o

o

o
o
o

Результати:
•

Пілотний проект W1:
o визначені шари та ознаки, збір даних на рівні розмежованих районі річкових
басейнів як основа для геопорталу;
o розроблені та надані для укладання контрактів ТЗ з оновлення гідрологічних
даних про малі річки;

•

Пілотний проект W2:
o об’єктами для пілотного тестування було обрано річку Здвиж з прилеглим
резервуаром;
o Методологія/Рекомендації з гідроморфологічного моніторингу;
o об’єктом для пілотного тестування Методології/Рекомендацій було обрано річку
Уж (гірська річка);
o семінар з питань Методології/Рекомендацій з гідроморфологічного моніторингу
річок (теорія) був проведений у Києві 11-15 вересня (Додаток №).

2.3

Діяльність за компонентом з охорони природи

Діяльність 2.3.1. Аналіз апроксимації та стислий план пропонованих змін до законодавства
Зазначена діяльність була завершена протягом другого звітного періоду.
Діяльність 2.3.2. Інституційний аналіз та План залучення заінтересованих осіб
Зазначена діяльність була завершена протягом другого звітного періоду.
Діяльність 2.3.3. Обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства та підтримка
розробки шести нових законодавчих актів
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
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•

Підготовка записки про концептуальний підхід і структуру проекту ЗУ «Про збереження
природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні»
(далі – Закон про оселища та види);

•

розробка та обговорення кількох оновлених версій проекту Закону про оселища та види
в рамках роботи РГ з питань охорони природи;

•

розробка проектів додатків про оселища та види рослин і тварин.

Результати:
•

Записка про концептуальний підхід і структуру проекту ЗУ «Про збереження природних
оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні» (див.
Додаток № 1);

•

проект ЗУ «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори
європейського значення в Україні» (див. Додаток № 2).

Діяльність 2.3.4. Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань)
Протягом звітного періоду жодна діяльність не планувалася та не здійснювалася.
Діяльність 2.3.5. Потреби у навчанні та план тренінгів
Зазначена діяльність була завершена протягом другого звітного періоду.
Діяльність 2.3.6. Активізація діяльності робочої групи з питань охорони природи
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Засідання спеціальної робочої групи ввечері після семінару в Синевирі 8 червня щодо
законопроекту;

•

зустріч для обговорення проекту Оціночного листка щодо ходу імплементації Угоди про
асоціацію у сфері охорони природи 10 серпня;

•

позачергова зустріч Керівника групи із заступником Міністра та представниками МЕПР
(департамент охорони природи) щодо того, як далі працювати над апроксимацією
природоохоронного законодавства, 12 вересня.

Результати:
•

Висновки з позачергового документу (в рамках пропозицій щодо апроксимації у сфері
охорони природи) (див. Додаток №).

Діяльність 2.3.7. Навчально-ознайомча поїздка
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Навчально-ознайомча поїздка в рамках компоненту з охорони природи проводилася з 3
по 9 вересня 2017 року (Чеська Республіка, Словацька Республіка). Основні теми, що
розглядалися:
o національна програма картування оселищ і створення реєстрів видів флори і
фауни в Чеській Республіці;
o співпраця між різними заінтересованимиособами (НУО, Агенція охорони
природи) у рамках реалізації проектів LIFE;
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o
o
o

імплементація екологічного законодавства з точки зору Міністерства охорони
довкілля (Словаччина);
розробка Національної програми моніторингу — Інспекція з охорони
навколишнього середовища (Словаччина);
приклади природоохоронної практики у трьох національних парках трьох країн.

Результати:
•

Звіт про результати навчальних поїздок (див. Додаток №).

Діяльність 2.3.8. Навчальні семінари
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Планування та проведення тренінгу/семінару «Імплементація Пташиної Директиви ЄС»
у заповіднику «Асканія-Нова» 19-21 квітня 2017 року. Основна мета заходу полягала в
наданні місцевим учасникам інформації щодо підходів, потреб і запитів стосовно
імплементації Пташиної Директиви;

•

планування та проведення тренінгу/семінару «Імплементація вимог Директив ЄС у
сфері охорони природи» у с. Синевир 7-9 червня 2017 року. Основна мета заходу
полягала у покращенні розуміння принципів та ключових вимог щодо надійної
імплементації обох директив;

•

планування та проведення тренінгу/семінару «Імплементація Оселищної Директиви
ЄС – оселища та рослини» у м. Золочів 21-23 червня 2017 року. Основна увага на цьому
заході приділялася наданню інформації про необхідність біологічних та екологічних
даних для картування оселищ, планування/моніторингу управління, а також
рекомендаціям щодо використання методик комплексної оцінки та забезпечення
відповідної організаційної структури.

Результати:
•

Були проведені зазначені вище триденні семінари;

•

звіти про проведення семінарів (див. Додатки).

Діяльність 2.3.9. Оцінка видів птахів, які потребують здійснення заходів зі збереження та
охорони
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Зазначена діяльність була завершена протягом третього звітного періоду.

Діяльність 2.3.10. Система моніторингу стану видів флори і фауни та оселищ, що підлягають
збереженню та охороні
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Відповідно до зауважень щодо програми створення системи моніторингу ми розробили
приклади імплементації положень у природоохоронному законодавстві Чеської
Республіки та Фінляндії.

Результати:
•

Звіт «Моніторинг відповідно до Оселищної директиви в законодавстві» (див. Додаток
№).
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Діяльність 2.3.11. Запровадження режиму захисту видів флори і фауни під загрозою вимирання
(у 2016 році стала частиною діяльності 2.3.3)
Діяльність 2.3.12. Створення механізмів просування просвіти та загального інформування
громадськості
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Триває робота над проектом брошури «Моделі управління лучними оселищами». У ній
буде адаптований проект за підтримки Комісії ЄС а публікації, виданої в Словаччині.
Відбір лучних оселищ відбудеться після їхньої появи в Україні. Брошура міститиме огляд
конкретних моделей управління, а також оселищ, згрупованих відповідно до загальних
вимог щодо управління. Також вона міститиме стислий опис відповідних управлінських
заходів та інформацію про включення лучних оселищ до мережі «Natura 2000»
(діяльність 3 у рамках компоненту CVP з охорони природи);

•

проведення Дня Дунаю як заходу для збільшення обізнаності громадськості з питань
захисту річкового басейну (більше інформації наведено в описі Діяльності 2.2.9);

•

проведення 8 липня в Пирятинському природному парку, що на Полтавщині, акції до
Дня працівника природно-заповідної справи «Найменші – найбільш вразливі у природі»
згідно з CVP. Основна увага була зосереджена на швидкому зменшенню популяцій
комах в Україні (надлишкове використання інсектицидів у сільському господарстві,
втрата оселищ та необізнаність громадськості щодо того, що комахи є незамінним
елементом природного харчового ланцюга).

Результати:
•

Звіти про проведення Дня Дунаю та Дня працівника природно-заповідної справи і
оголошення для преси (див. Додаток №).

Діяльність 2.3.13. Пілотний проект
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Пілотний проект у рамках охорони природи: реалізований проект «Пирятинський
природний парк — опис, управління, моніторинг та інформування громадськості»:
o розробка шару полігону оселищ, що складається з 828 полігонів, придатних для
великих оселищних комплексів. Середня площа полігону – 14 га. Цей
оселищний шар використовується для картування оселищ, а також для переліку
популяцій риб та птахів. Основна причина полягає в гармонізації збору даних та
сприянні процесу оцінки різних груп біорозмаїття;
o розроблення Методології та бази даних для переліку видів риб;
o розроблення методичних рекомендацій щодо планування управління
відповідно до розмаїття міжнародних та національних стандартів і досвіду з
планування управління;
o найняті три експерти з питань оселищ, один експерт з іхтіології та один експерт з
орнітології для проведення збору даних на Смарагдовому об’єкті в Пирятині. Під
час сезону рослинності вони провели осяжне картування оселищ та порахували
види в рамках численних візитів на місця;
o наразі ми вносимо зібрані дані до баз даних.

Результати:
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•

Шар полігону оселищ ГІС, що складається з 828 полігонів, придатних для великих
оселищних комплексів;

•

методологія та база даних для перепису видів риб;

•

методичні рекомендації з планування управління;

•

картування оселищ та перепис видів риб і птахів;

•

звіт про хід виконання Пілотного проекту «Розробка Плану управління Пирятина» (див.
Додаток №).

2.4

Інша діяльність

Діяльність 2.0. Координація, підтримка і звітність у ході виконання
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Координація заходів з реалізації проекту;

•

підготовка та проведення панельних засідань експертних відбіркових комісій для
розгляду резюме КСЕ;

•

підготовка Звіту про хід виконання Проекту № 4;

•

подання щомісячних інформаційних повідомлень до Представництва ЄС;

•

розроблення щомісячних інформаційних повідомлень про хід прийняття законодавчих
актів у Верховній Раді;

•

зустрічі з представниками інших відповідних проектів ТД (наприклад, EUWI+, Асоціація
4U, EAP GREEN, EMBLAS);

•

регулярні зустрічі керівника проекту APENA із заступником Міністра МЕПР та
менеджером Представництва ЄС із сектору природи.

•

складання характеристики та ТЗ для всіх експертів, з якими укладені контракти в рамках
APENA, для МЕПР у липні 2017 року.

Результати:
•

Звіти, інформаційні повідомлення, шаблони та інші відомості, надані за планом;

•

оцінки відбіркової комісії (надаються APENA на вимогу);

•

характеристика всіх КСЕ, з якими укладені контракти в рамках APENA, та їхніх ТЗ
(надається APENA на вимогу).

Діяльність 2.4.1. Веб-сайт Проекту
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Регулярне оновлення веб-сайту новою інформацією про діяльність в рамках Проекту
APENA, включаючи відомості про події (семінари), презентації, інформацію щодо
статусу законодавчих актів, вакансій (оголошення ТЗ КСЕ), звіти тощо.

Результати:
•

Оновлена інформація доступна на сайті проекту APENA
(http://www.env-approx.org/index.php/en/).
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Діяльність 2.4.2. Інформування громадськості та промоматеріали, залучення заінтересованих
осіб та комунікації
Конкретні заходи, здійснені протягом звітного періоду:
•

Розробка дизайну та друк футболок та банеру заходу «День Дунаю»;

•

розробка дизайну та друк футболок для проведення Дня працівника природнозаповідної справи;

•

розроблення переліку інфографіки щодо законодавчих ініціатив Міністерства екології та
природних ресурсів України (зокрема щодо ОВД та ОСЕ, залучення громадськості,
державної екологічної стратегії до 2030 року тощо);

•

підготовка концепції запровадження ESDM (Процесу прийняття стратегічних екологічних
рішень) з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності Проекту APENA;

•

надання МЕПР підтримки в підготовці документації.

Результати:
•

Виготовлені футболки, банери для вищезазначений подій;

•

підготовлені та розповсюджені в електронній формі вісім слайдів інфографіки у сфері
горизонтального законодавства та законодавства у сфері управління водними
ресурсами (велика акція з розповсюдження з брифінгом Міністра екології Остапа
Семерака для ЗМІ з представленням інфографіки запланована на жовтень);

•

концепція ESDM (див. Додаток);

•

вхідні дані щодо внесення змін до оновленого проекту Екологічної стратегії та таблиці
узгодження її елементів (надається APENA на вимогу).

3. ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ПРОЕКТУ НА НАСТУПНИЙ ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД
Докладний план робіт на наступний звітний період наведений у Таблиці 4 до цього Звіту.

3.1

Діяльність за компонентом з «горизонтального» законодавства

Діяльність 2.1.2. Інституційний аналіз та План залучення заінтересованих осіб (ПЗЗО)
Пункт
Доопрацювання, презентація та обговорення з
відповідними РГ проекту оцінки інституційних
прогалин і рекомендацій щодо чотирьох
горизонтальних директив

ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Період впровадження

Результат

Березень 2018 (дата
для Директиви про СЕО
може залежати від
прийняття відповідного
законопроекту про
СЕО)

Фінальна оцінка
інституційних прогалин
та рекомендації з
удосконалення
інституційної структури
відповідно до вимог
чотирьох
горизонтальних
директив надана та
погоджена
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Діяльність 2.1.3. Обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства та підтримка
розробки чотирьох нових законодавчих актів*
Надання допомоги відповідним робочим групам у розробці проектів законодавчих актів:
Пункт

Період впровадження

Результат

Грудень 2017 р.
(Дата залежить від дати
прийняття Закону про
СЕО)

Розроблено план щодо
нормативно-правових
актів, необхідних для
реалізації Закону про
СЕО, обговорений з
Робочою Групою та
прийнятий

Зміни до ЗУ «Про охорону навколишнього
природного середовища» від 25 червня 1991 року
№ 1264-12, ЗУ «Про доступ до публічної інформації»
від 13 січня 2011 року № 2939-VI та ЗУ «Про
інформацію» від 2 жовтня 2011 року № 2657-ХІІ

Листопад 2017 — січень
2018

Проект обговорений та
оновлений з
урахуванням
отриманих зауважень

Зміни до Порядку залучення громадськості до
обговорення питань щодо прийняття рішень, які
можуть впливати на стан довкілля, затвердженого
Постановою КМУ від 29 червня 2011 року № 771

Грудень 2017
(дата залежить від дати
прийняття проекту
Закону про СЕО)

Підготовлений перший
проект

Проект нової версії Постанови КМУ від 2 квітня
2008 року № 295 «Про утворення Міжвідомчої
координаційної ради з питань реалізації в Україні
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
середовище в транскордонному контексті»

Жовтень-грудень 2017

Проект розроблений та
прийнятий

Постанова КМУ щодо Процедури моніторингу
результатів імплементації національних планових
документів з охорони довкілля, зокрема охорони
здоров’я

Березень 2018 (дата
залежить від дати
прийняття проекту
Закону про СЕО)

Підготовлений перший
проект

Наказ МЕПР про регулювання діяльності експертної
комісії з питань оцінки впливу на довкілля,
кваліфікаційні вимоги до експертів та процедуру
ведення ростеру експертів з питань оцінки впливу
на довкілля

Жовтень-грудень 2017

Проект розроблений та
прийнятий

Надання допомоги відповідним РГ у розробці
супровідної/додаткової документації для проектів
законодавчих актів

Жовтень 2017 —
березень 2018

Надання допомоги відповідним РГ у внесенні змін
до законодавчих актів на основі коментарів,
одержаних від заінтересованих осіб (під час
громадських обговорень, процедури міжвідомчого
погодження, перевірки якості ЄС тощо)

Жовтень 2017 —
березень 2018

План нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації Закону про СЕО

Супровідна/додаткова
документація
Переглянуті проекти
законодавчих актів

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

СТОРІНКА 32

Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Діяльність 2.1.4. Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань)*
Пункт

Період впровадження

Результат

Надання експертної підтримки та допомоги на
засіданнях робочих груп, експертних груп, при
експертних дискусіях і консультаціях на круглих
столах, засіданнях комітетів ВРУ, громадських
слуханнях тощо щодо принаймні чотирьох проектів
законодавчих актів

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Протоколи зустрічей і
засідань, рішення за
результатами засідань
тощо

Надання допомоги відповідним робочим групам у
розробці додаткової підтвердної документації для
чотирьох проектів законодавчих актів

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Порівняльні таблиці,
схеми, інформаційні
графіки, брошури,
презентації тощо

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Діяльність 2.1.5. План дій з імплементації «горизонтальних» директив
Пункт

Період впровадження

Результат

Розробка Плану дій з імплементації
«горизонтальних» директив

Березень 2018 р.
(залежно від дати
прийняття проектів
закону про СЕО)

Проект Плану дій
(короткий аналіз стану
імплементації директив
з горизонтальних
питань та рекомендації
щодо подальшої
реалізації заходів)
розроблений

Презентація та обговорення Плану дій з
імплементації «горизонтальних» директив

Березень 2018 р.
Проект Плану дій
(залежно від дати
представлений та
прийняття проекту Закону обговорений з РГ
про СЕО)

Діяльність 2.1.7. Активізація діяльності робочих груп з «горизонтального» законодавства*
Пункт

Період впровадження

Результат

Підтримка проведення засідань міжвідомчих
робочих груп (див. орієнтовний план засідань РГ,
наведений у Додатку O 2)

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Проведення засідань
міжвідомчих робочих
груп підтримується

Підтримка у підготовці документації про результати
засідань. Розповсюдження поміж учасників і
заінтересованих осіб

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Результати засідань
документуються й
розповсюджуються поміж
учасників і
заінтересованих осіб

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Діяльність 2.1.8. Навчально-ознайомча поїздка
Пункт

Період впровадження

Результат

Визначення цілей і програми навчальної поїздки
(пов’язаної з ОВД)

Листопад-грудень 2017
р.

Цілі та програма
навчальної поїздки
визначені

Визначення учасників навчальної поїздки

Грудень 2017 р.

Учасники визначені
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Навчально-ознайомча поїздка, присвячена ОВД,
проведена

Січень 2018 р.

Програма та звіт про
Навчальну поїздку

Діяльність 2.1.9. Навчальні семінари
Пункт

Період впровадження

Результат

Семінар з питань ОВД для обласних державних
адміністрацій (м. Київ)

Листопад 2017 р.

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Презентація Директиви ЄС з ОВД, а також Конвенції
Еспо та Оргуської конвенції на промоційному заході
високого рівня, присвяченому набуттю чинності ЗУ
«Про ОВД»

Грудень 2017 р.

Звіт про проведення
заходу, презентації, пресреліз

Регіональний семінар на тему ОВД та СЕО (Харків)

Лютий 2018 р.

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Регіональний семінар з питань ОВД та СЕО (Львів)

Лютий 2018 р.

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Національний семінар з питань імплементації
чотирьох «горизонтальних» директив

Березень 2018 р.

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Діяльність 2.1.10. Додаткова підтримка у виконанні вимог Додатка ХХХ з боку КП Проекту
APENA*
Пункт

Період впровадження

Результат

Участь у навчальних заходах APENA в якості
тренера/коуча з питань апроксимації

Лютий 2018 р.

Презентації/практичні
приклади з ОВД/СЕО під
час семінару в Харкові

Надання підтримки в апроксимації законодавства, а
також під час процесів планування та моніторингу
політики в МЕПР (особливо для «Команди
підтримки реформ» одразу після створення);

Листопад 2017 р. —
березень 2018 р.
(залежно від створення
Команди підтримки
реформ)
Підтримка
надаватиметься за
запитом МЕПР

Роздатковий матеріал,
керівні документи,
проведений тренінг «на
робочому місці»
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Пункт

Період впровадження

Результат

Інформація/коучинг співробітників МЕПР щодо
можливостей донорської підтримки (з акцентом на
механізмах підтримки ЄС);

Листопад 2017 —
березень 2018 (залежно
від створення Команди
підтримки реформ)
Підтримка
надаватиметься за
запитом МЕПР

Роздатковий матеріал,
керівні документи,
проведений тренінг «на
робочому місці»

Сприяння концепції та розробленню законодавства
з питань охорони довкілля

Жовтень 2017 — березень Переглянутий проект
2018
закону, документи з
політики, рекомендації

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Діяльність 2.1.11. Пілотний проект
Пілотний проект повинен торкатися питань імплементації процедури ОВД Мінприроди.
Деталізація пілотного проекту повинна бути визначена до кінця листопада 2017 року.
Пункт

Деталізація пілотного
проекту
Планування реалізації
пілотного проекту

Впровадження пілотного
проекту

Період впровадження

Результат

Листопад 2017 р.

Визначено детальний
контекст для пілотного
проекту

Грудень 2017 р. – Січень
2018 р.

План (концепція) пілотного
проекту підготовлений та
узгоджений, визначені
експерти для реалізації
пілотного проекту, та
підготовлене технічне
завдання для експертів

Станом на Лютий 2018 р.*

Розпочато пілотний проект,
звіти про імплементацію
пілотного проекту та його
результати згідно з ТЗ
експертів

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

3.2

Діяльність за компонентом з управління водними ресурсами

Діяльність 2.2.3. Обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства та підтримка
розробки десяти нових законодавчих актів*
Надання допомоги відповідним робочим групам у розробці проектів законодавчих актів на
підставі СПЗ та інформаційних повідомлень щодо законодавства, вже поданих під час
попередніх звітних циклів:
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Пункт

Період впровадження

Результат

Наказ МЕПР «Про затвердження Методології
класифікації підземних водних масивів за їх
хімічним і кількісним статусом»

Середина грудня 2017
р.

Проект Наказу МЕПР

Наказ МЕПР «Про затвердження Методології
класифікації поверхневих водних масивів за їх
екологічним та хімічним статусом»

Середина грудня 2017
р.
Січень 2018 р.

Проект Наказу МЕПР

Наказ МЕПР «Про затвердження Порядку
визначення уразливих та менш уразливих зон»

Березень 2018 р.

Проект Наказу МЕПР

Наказ МЕПР «Про затвердження Порядку
визначення уразливих та менш уразливих зон»

Березень 2018 р.

Проект Наказу МЕПР

Проект Постанови КМУ «Про затвердження
Морської стратегії для України»
*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Березень 2018 р.

Проект Постанови КМУ

Діяльність 2.2.4. Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань)*
Пункт

Період впровадження

Результат

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та
реєстрації Постанови КМУ "Про затвердження
Порядку державного моніторингу води"

Грудень 2017 р.

CM Постанова КМУ "Про
затвердження
Порядку
державного
моніторингу
вод"

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та
реєстрації в Мін’юсті Наказу МВС «Про
Методику
попередньої
оцінки
ризиків
затоплення»

Грудень 2017 р.

Методика
попередньої
оцінки ризиків затоплення
затверджена
та
зареєстрована в Мін’юсті

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та
реєстрації в Мін’юсті Наказу МВС «Про
Методологію розроблення карт загроз повеней
і ризиків затоплення»

Грудень 2017 р.

Методологія розроблення
карт загроз і ризиків
затоплення затверджена та
зареєстрована в Мін’юсті

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження та прийняття
Постанови Кабінету Міністрів України «Про
Порядок розроблення планів управління
ризиками затоплення»

Грудень 2017 р.

Постанова ухвалена КМУ

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та
реєстрації в Мін’юсті Наказу МЕПР «Про
Методологію визначення територій, що
наражаються на ризик забруднення нітратами»

Березень 2018 р.

Методологія
визначення
територій, що наражаються
на
ризик
забруднення
нітратами, затверджена та
зареєстрована в Мін’юсті

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та
реєстрації в Мін’юсті Методології класифікації
ґрунтових водних об’єктів на основі їхнього
кількісного та хімічного статусу

Березень 2018 р.

Методологія
класифікації
ґрунтових водних об’єктів
на
основі
їхнього
кількісного та хімічного
статусу затверджена та
зареєстрована в Мін’юсті

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та

Березень 2018 р.

Методологія
поверхневих
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класифікації
водойм на
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Пункт
реєстрації в Мін’юсті Методології класифікації
поверхневих водойм на основі їхнього
екологічного та хімічного статусу

Період впровадження

Результат
основі їхнього екологічного
та
хімічного
статусу
затверджена
та
зареєстрована в Мін’юсті

Надання підтримки під час процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та
реєстрації в Мін’юсті Правил приймання стічних
вод
до
систем
централізованого
водовідведення

Березень 2018 р.

Правила приймання стічних
вод
до
систем
централізованого
водовідведення
затверджені
та
зареєстровані в Мін’юсті

Надання підтримки МОЗ під час процедури
міжвідомчого погодження Наказу МОЗ «Про
затвердження Державних санітарних норм та
правил "Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною"».

Березень 2018 р.

Наказ затверджений у МОЗ

Надання експертної підтримки та допомоги на
засіданнях робочих груп, експертних груп, під
час експертних дискусій і консультацій на
круглих столах, на засіданнях комітетів ВРУ,
громадських слуханнях тощо щодо проектів
законодавчих актів, які очікують на прийняття

Жовтень 2017 р.
березень 2018 р.

—

Протоколи
зустрічей
і
засідань,
рішення
за
результатами засідань тощо

Надання допомоги відповідним робочим
групам/МЕПР/ДАВР у розробці додаткової
підтвердної документації для десяти проектів
законодавчих актів
*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Жовтень 2017 р.
березень 2018 р.

—

Порівняльні таблиці, схеми,
інформаційні
графіки,
презентації тощо

Діяльність 2.2.5. Потреби у навчанні та план тренінгів/семінарів
Пункт
Визначення та виконання Плану
тренінгів/семінарів

Період впровадження
Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Результат
Стислий опис виконання
Плану тренінгів

Діяльність 2.2.6. Активізація діяльності робочих груп з питань управління водними ресурсами*
Пункт
Надання підтримки в проведенні засідань
міжвідомчих робочих груп відповідно до
потреб

Період впровадження
Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Результат
Надана підтримка під час
засідань міжвідомчих
робочих груп, протоколи
засідань

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Діяльність 2.2.7. Навчально-ознайомча поїздка
Пункт
Визначення цілей і програми навчально-ознайомчої
поїздки

ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Період впровадження
Лютий-березень 2018
р.

Результат
Цілі та програма
навчально-ознайомчої
поїздки визначені
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Визначення учасників навчально-ознайомчої
поїздки

Березень 2018 р.

Учасники визначені

Діяльність 2.2.8. Навчальні семінари
Пункт

Період впровадження

Результат

Тренінги з Водної Рамкової Директиви та
Паводкової Директиви для розуміння процесу
встановлення програм моніторингу стану водних
ресурсів, відповідно до Водної Рамкової Директиви,
та підготовки карт ризиків затоплень згідно
Паводкової Директиви

23-24 жовтня 2017 р.
Дніпро
25-26 жовтня 2017 р.
Харків

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Тренінг з Нітратної Директиви

8 грудня 2017 р. Київ.

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Тренінги з Водної Рамкової Директиви та
Паводкової Директиви для розуміння процесу
встановлення програми заходів згідно ВРД та
підготовки плану управління ризиками затоплень
згідно ПД

Березень 2018 р.

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Діяльність 2.2.9. Посилення участі у Міжнародній комісії із захисту ріки Дунай та Чорноморській
комісії
Пункт
Надання підтримки Голові делегації під час
підготовки до 20го засідання Голів делегацій з
метою представлення позиції України, нарада
національних експертів
Надання підтримки з метою забезпечення участі
призначених експертів у засіданнях відповідних
експертних груп:
• з питань тиску і заходів (ЕГ з ТЗ),
• з питань моніторингу та оцінювання (ЕГ МО),
• з питань захисту від повеней (ЕГ ЗП),
• з питань залучення громадськості (ЕГ ЗГ),
• з питань управління інформацією та ГІС (ЕГ
УІГІС),
• з управління річковими басейнами (ЕГ УРБ).
• Тиск ГІМО та реакція на семінарі BQE
• Регулярне засідання Міжнародної комісії із
захисту ріки Дунай
Підготовка графіку участі експертів у зустрічах та
засіданнях у першому півріччі 2018 року
Супровід участі експертів (у частині забезпечення
належної якості ТЗ для місій)
ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Період впровадження
29 листопада 2017 р.

3-4 жовтня 2017 р.
4-6 жовтня 2017 р.
10-11 жовтня 2017 р.
24-25 жовтня 2017 р.
26-27 жовтня 2017 р.
14-15 листопада 2017 р.
23-24 листопада 2017 р.

Результат
Аналітична довідка

Графік участі
ТЗ для експертів
Звіти експертних місій
щодо участі в
засіданнях та зустрічах
експертів, а також
виконання завдань

12-13 грудня 2017 р.
Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.
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Діяльність 2.2.12. Попередня оцінка ризиків затоплень (ПОРЗ)
Пункт

Період впровадження

Результат

Надання
підтримки
під
час
процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та реєстрації
в Мін’юсті Наказу МВС «Про Методику попередньої
оцінки ризиків затоплень»

Грудень 2017 р.

Методика попередньої
оцінки
ризиків
затоплень затверджена
та зареєстрована в
Мін’юсті

Надання
підтримки
під
час
процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та реєстрації
в Мін’юсті Наказу МВС «Про Методологію
розроблення карт загроз і ризиків затоплень»

Грудень 2017 р.

Методологія
розроблення
карт
загроз
і
ризиків
затоплень затверджена
та зареєстрована в
Мін’юсті

Надання
підтримки
під
час
процедури
міжвідомчого погодження та прийняття Постанови
Кабінету Міністрів України «Про Порядок
розроблення
планів
управління
ризиками
затоплень»

Грудень 2017 р.

Постанова
КМУ

ухвалена

Діяльність 2.2.13. Визначення територій, що наражаються на ризик забруднення нітратами
(ТНРЗН)
Пункт
Надання
підтримки
під
час
процедури
міжвідомчого погодження, прийняття та реєстрації
в Мін’юсті Наказу МЕПР «Про затвердження
Порядку розроблення Планів дій для зон, вразливих
до (накопичення) нітратів»

Період впровадження
Березень 2018 р.

Результат
Методологія
визначення
зон,
вразливих
до
(накопичення) нітратів,
затверджена
та
зареєстрована
в
Мін’юсті

Діяльність 2.2.14. Плани дій щодо територій, що наражаються на ризик забруднення нітратами
Пункт
Наказ МЕПР «Про Порядок розроблення планів дій
щодо зон, вразливих до (накопичення) нітратів»

Період впровадження
Березень 2018 р.

Результат
Проект Наказу МЕПР

Діяльність 2.2.15. Пілотний проект
Пункт

Період впровадження

Результат

Реалізація Пілотного проекту W1: створення
програми гідроморфологічного моніторингу
(«Гідроморфологічний моніторинг від епізодичного
до операційного»)

Жовтень-грудень 2017
р.

Кінцевий звіт щодо
реалізації пілотного
проекту та результатів
відповідно до ТЗ
експертів, а також
виставлені на тендер та
схвалені
непередбачувані витрати

Реалізація Пілотного проекту W2: розробка
геопорталу «Водні ресурси України»

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Кінцевий звіт щодо
реалізації пілотного
проекту та результатів

ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
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Пункт

3.3

Період впровадження

Результат
відповідно до ТЗ
експертів, а також
виставлені на тендер та
схвалені
непередбачувані витрати

Діяльність за компонентом з охорони природи

Діяльність 2.3.3. Обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства та підтримка
розробки шести нормативно-правових актів*
Надання допомоги відповідним робочим групам у розробці шести проектів нормативноправових актів відповідно до СПЗ:
Пункт
Остаточна концепція адаптації українського
природоохоронного законодавства до Оселищної та
Пташиної Директив Європейського Союзу та
Бернської конвенції складена та подана до
Мінприроди
Доопрацьований проект Закону «Про збереження
оселищ та захист біологічних видів в Україні» на
основі концепції (включаючи зміни до відповідних
законів про охоронювані території, фауну та флору)
Фінальний проект Закону «Про збереження оселищ
та захист біологічних видів в Україні» (включаючи
зміни до відповідних законів про природоохоронні
території, флору та фауну)
Надання допомоги відповідним робочим групам під
час розроблення супровідної/допоміжної
документації за шістьма проектами нормативноправових актів (за необхідності, тобто в самому
законопроекті розглядаються не всі питання)
Надання допомоги відповідним РГ у внесенні змін
до нормативно-правових актів на основі коментарів,
одержаних від заінтересованих осіб (під час
громадських обговорень, процедури міжвідомчого
погодження, перевірки якості ЄС тощо)
*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Період впровадження

Результат

10 листопада 2017 р.

Концепція остаточної
апроксимації

17 листопада 2017 р.

Переглянутий проект
Закону

Січень 2018 р.

До МЕПР поданий
остаточний проект
Закону

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Супровідна/допоміжна
документація

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Переглянуті шість
нормативно-правових
актів

Діяльність 2.3.4. Підтримка ведення переговорів (узгоджень з правових питань)*
Пункт

Період впровадження

Результат

Надання експертної підтримки та допомоги на
засіданнях робочих груп, експертних груп, під час
експертних дискусій і консультацій у форматі
«круглих столів», на засіданнях комітетів ВРУ,
громадських слуханнях тощо щодо шести проектів
законодавчих актів

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Протоколи зустрічей і
засідань, рішення за
результатами засідань
тощо

Захід для підвищення обізнаності громадськості та

Грудень 2017 р.

Порядок денний,

ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
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Пункт
просування проекту концепції та законопроекту про
збереження оселищ та захисту біологічних видів

Період впровадження

Результат
презентації,
запрошення

Надання допомоги робочій групі МЕПР з питань
охорони природи під час розробки додаткової
документації на підтримку процесу обговорення
розроблених проектів

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Порівняльні таблиці,
схеми, інформаційні
графіки, презентації
тощо

Підготовка тесту для максимум чотирьох слайдів
інфографіки за Оселищною та Пташиною
Директивами і обраними нагальними питаннями
(наприклад, контроль за степами)

Листопад 2017 р.

Чотири
інфографіки

елементи

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Діяльність 2.3.6. Активізація діяльності робочої групи з питань охорони природи *
Пункт
Підтримка в організації трьох засідань РГ з питань
охорони природи

Період впровадження
Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Результат
Протоколи засідань РГ

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Діяльність 2.3.8. Навчальні семінари
Пункт

Період впровадження

Результат

Реалізація Оселищної Директиви – зоологія

Жовтень 2017 р.

Звіт про результати
проведення семінару,
включно з порядком
денним, презентаціями,
оцінкою ефективності,
складений та наданий

Підготовка тренінгу (тренінгів) на наступний звітний
період

Березень 2018 р.

Розроблена програма
тренінгу

Діяльність 2.3.10. Система моніторингу стану видів флори і фауни та оселищ, що підлягають
збереженню та охороні
Пункт

Період впровадження

Результат

Методики для моніторингу оселищ та видів

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Звіт про методологію
моніторингу оселищ

Круглий стіл "Методології моніторингу середовищ
існування та видів"

Березень 2018 р.

Організований круглий
стіл

Розробка Національного каталогу оселищ

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Національний каталог
оселищ

Діяльність 2.3.12. Створення механізмів просування просвіти та загального інформування
громадськості*
Пункт
Підготовка інформації (карти, цифри, фотографії) в
ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Період впровадження
Листопад 2017 р.

Результат
44 ролл-апів
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Пункт
єдиному стилі для ролл-апів (22 х 2) про природні
захищені зони

Період впровадження

Виставка ролл-апів

Грудень 2017 р.

Виставка підготовлена
та реалізована

Відбір матеріалів для екологічної просвіти (щодо
оселищ та їхніх мешканців) і підготовка публікації в
Україні

Грудень 2017 р.

Проект
освітньої
публікації
щодо
оселищ
та
їхніх
мешканців

Нарада з нагоди Всесвітнього дня водно-болотних
угідь

Лютий 2018 р.

Проведення публічних заходів до Всесвітнього дня
водно-болотних угідь (2 лютого)

Лютий 2018 р.

Результат

Організована нарада
Проведений Всесвітній
день водно-болотних
угідь

*Діяльність триватиме до серпня 2018 року

Діяльність 2.3.13. Пілотний проект
Пункт

Період впровадження

Результат

Доопрацьовані Методичні рекомендації з
планування управління

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Рекомендації

Проект Плану управління НПП

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

План управління

3.4

Інша діяльність

Діяльність 2.0. Координація, підтримка і звітність у ході виконання
Пункт

Період впровадження

Результат

Загальна координація ходу виконання Проекту
(зокрема контроль якості звітів експертів і
результатів, процедури призначення КСЕ, підготовка
оцінки ризиків тощо)

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Діяльність у рамках
Проекту виконується
згідно з планом

Координація видів діяльності з іншими
відповідними проектами технічної допомоги —
координаційні зустрічі з іншими проектами в
секторах діяльності Проекту APENA

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Координаційні зустрічі
за іншими
проектами/проведення
заходів

Підготовка Звіту про хід виконання Проекту № 5

Березень 2018 р.

Звіт про хід виконання
Проекту № 4

Підготовка щомісячних інформаційних повідомлень
для Представництва ЄС щодо статусу проектів
нормативно-правових актів екологічного
законодавства, розроблених за підтримки Проекту
APENA

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Щомісячні
інформаційні
повідомлення та
інформація про хід
законодавчого процесу
для Представництва ЄС

Діяльність 2.4.1. Веб-сайт Проекту

ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
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Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Пункт

Період впровадження

Регулярне оновлення веб-сайту інформацією щодо
діяльності Проекту APENA, зокрема відомостями
про семінари, законодавство та вакансії

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Результат
Інформація доступна на
веб-сайті Проекту
APENA

Діяльність 2.4.2. Інформування громадськості та промоматеріали
Пункт

Період впровадження

Результати

Розробка
інформаційних
матеріалів Проекту
APENA

Згідно з графіком,
передбаченим у CVP

Затверджені промоматеріали, зокрема:
- інфографіка щодо діяльності МЕПР у сфері
екологічної інтеграції;
- розробка та друк проектних пакетів (для
розповсюдження друкованих матеріалів на
семінарах).

Підготовка пресрелізів

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Прес-релізи до Дня водно-болотних угідь, інше за
потреби

Діяльність 2.4.3. Поліпшення ситуації із залученням заінтересованих осіб
Пункт

Період впровадження

Результат

Доопрацювання проекту плану залучення
заінтересованих осіб до громадських консультацій
на підтримку процесу прийняття рішень у МЕПР

Листопад 2017 р.

Остаточна версія плану
залучення
заінтересованих осіб до
реалізації тематичних
компонентів Проекту
APENA

Створення, аналіз і оновлення бази даних про
заінтересованих осіб з детальною контактною
інформацією за напрямами роботи Проекту APENA

Жовтень 2017 р.

База даних
заінтересованих осіб у
секторах екологічного
управління, управління
водними ресурсами та
охорони природи

Підготовка та оновлення стандартних операційних
процедур (СОП) і форм з метою створення
механізму підтримки постійного діалогу із
заінтересованимиособами та їхнього залучення до
діяльності МЕПР

Січень 2018 р.

Посібник із СОП і
формами

Надання допомоги МЕПР у процесі організації,
підготовки та реалізації Водного форуму
(передбачається)

Лютий 2018 р.

Проект порядку
денного Водного
форуму (з
коментарями)
Проекти рішень МЕПР
щодо організації
Водного форуму

Надання допомоги МЕПР у процесі підготовки
проекту порядку денного засідань, документування
висновків, підготовки протоколів і таблиць
висновків до публікації

Жовтень 2017 р. —
березень 2018 р.

Проект порядку
денного засідань,
таблиці висновків,
протоколи засідань
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Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Таблиця 1. Звіт про хід виконання Проекту
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Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Таблиця 2. Використання ресурсів
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Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Таблиця 3. Звіт про вихідні результати
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Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Таблиця 4. План дій на наступний звітний період
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