ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2021 р. № 443-р
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
з охорони навколишнього природного середовища
на період до 2025 року
Найменування заходу

1.

2.

3.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва
Впровадження освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку, екологічної освіти та виховання,
просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві екологічних цінностей і
підвищення його екологічної свідомості
Розроблення методичних, дидактичних і
2021—2025
Міндовкілля
розроблені інформаційні,
навчальних матеріалів, спрямованих на
методичні, дидактичні і
формування культури екологічної поведінки,
навчальні матеріали
сталого споживання та екологічної етики
Розміщення електронних сервісів,
—“—
Міндовкілля
забезпечений відкритий
інформаційних, методичних, дидактичних і
МОН
доступ до інформаційних,
навчальних матеріалів в електронному
методичних, дидактичних
форматі на Національній електронній
і навчальних матеріалів в
освітній платформі та створення і підтримка
електронному форматі
відповідного розділу на офіційному вебсайті Міндовкілля
Розроблення і впровадження для
—“—
МОН
наявність інструментів
загальноосвітніх навчальних закладів
Міндовкілля
впровадження до
застосування прикладів завдань і вправ за
предметних галузей
предметними галузями на теми енерго- та
наскрізної змістовної лінії
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Найменування заходу

4.

5.

6.

7.

8.

ресурсоефективності, управління відходами,
захисту навколишнього природного
середовища, пом’якшення зміни клімату і
збереження біорізноманіття
Впровадження до навчальної програми
підготовки і підвищення кваліфікації
вчителів та викладачів теми “Сталий
розвиток та екологічна безпека”
Підтримка та сприяння розвитку існуючих
еколого-просвітницьких центрів, які
функціонують на базі навчальних закладів,
громадських організацій, установ природнозаповідного фонду, літніх таборів,
дослідницьких центрів, шкільних
екологічних гуртків
Проведення конференцій, семінарів,
вебінарів, організація виставок, конкурсів,
фестивалів та інших заходів з екологічної
тематики
Розміщення соціальної реклами
природоохоронного спрямування
Забезпечення видання в електронній формі
щорічного звіту про реалізацію державної
екологічної політики та виконання
Національного плану дій з охорони
навколишнього природного середовища на
період до 2025 року

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

2021—2022

МОН
Міндовкілля

2021—2025

місцеві органи
виконавчої влади
МОН
Міндовкілля

—“—

Міндовкілля
Мінмолодьспорт
місцеві органи
виконавчої влади
Міндовкілля
місцеві органи
виконавчої влади
Міндовкілля

—“—
щороку

Індикатор виконання
освіти “Сталий розвиток
та екологічна безпека”

тема впроваджена в
програму навчання
закладів освіти і
підвищення кваліфікації
функціонуючі екологопросвітницькі центри

проведено заходи

розміщено соціальну
рекламу
розміщено звіт на
офіційному веб-сайті
Міндовкілля
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9.

10.

11.

12.

Проведення заходів, спрямованих на
підвищення обізнаності громадськості про
оцінку впливу на довкілля та стратегічну
екологічну оцінку, забезпечення прав
територіальних громад на належне
інформування про плановану діяльність та
оцінку впливу на довкілля
Забезпечення розроблення методичних
матеріалів та організація семінарів для
територіальних громад щодо проведення
стратегічної екологічної оцінки планів
просторового розвитку

Строк
виконання, рік
2021—2022

Відповідальні за
виконання
Міндовкілля
Держекоінспекція
місцеві органи
виконавчої влади

проведено заходи

методичні матеріали
розроблені та розміщені
на офіційному веб-сайті
Міндовкілля,
Національної академії
наук та органів місцевого
самоврядування
Оцінка ставлення та підвищення рівня поінформованості суспільства щодо значення, переваг
та інструментів сталого споживання і виробництва, стану і цінностей біорізноманіття та заходів,
які необхідно здійснити для його збереження, відновлення і сталого використання
Розроблення методичних матеріалів та
2021—2025
Міндовкілля
методичні матеріали
проведення семінарів для територіальних
місцеві органи
розроблені та розміщені
громад щодо ролі і повноважень місцевих
виконавчої влади
на офіційному веб-сайті
органів виконавчої влади в реалізації
Міндовкілля, проведено
екологічної політики
семінари
Включення представників роботодавців
—“—
Міндовкілля
кількість представників
сфери природокористування до складу
Держводагентство
органів виконавчої влади,
науково-методичних комісій НауковоДержлісагентство
що забезпечують
методичної ради МОН з питань розроблення
Держгеонадра
формування і реалізують
освітніх стандартів за відповідними
Держекоінспекція
державну політику у
2021—2023

Міндовкілля
Національна академія
наук (за згодою)
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)

Індикатор виконання
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спеціальностями

13.

14.

15.

16.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання
Держрибагентство
МОН
місцеві органи
виконавчої влади

Індикатор виконання
відповідних сферах, і
галузевих об’єднань
організацій роботодавців
в науково-методичних
комісіях Науковометодичної ради МОН з
питань розроблення
освітніх стандартів за
відповідними
спеціальностями
проведено дослідження

Проведення досліджень та фокус-груп
2022—2023
Міндовкілля
громадської думки з метою визначення
місцеві органи
ефективності екологічних політик та
виконавчої влади
готовності населення до впроваджуваних
Національна академія
реформ із сталого споживання і виробництва
наук (за згодою)
Співпраця з національними конкурсами
2021—2025
Міндовкілля
проведено конкурс
реклами щодо запровадження номінації на
соціальну рекламу природоохоронного
спрямування
Забезпечення організації та проведення
—“—
—“—
проведено конкурс та
щорічного Всеукраїнського конкурсу “До
визначено переможців
чистих джерел”
Забезпечення практичної реалізації результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень
та безперервної взаємодії між науковцями та державними органами
Проведення наукових досліджень щодо
—“—
Міндовкілля
проведено дослідження
розвитку економіки, низьковуглецевих
Мінекономіки
технологій, оцінки вразливості до зміни
Держлісагентство
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17.

18.

19.

20.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
Індикатор виконання
виконання
клімату та інших інноваційних напрямів, що
Національна академія
сприятимуть зменшенню антропогенного
наук (за згодою)
впливу на довкілля
Національна академія
аграрних наук (за
згодою)
Врахування рекомендацій наукових установ екологічного спрямування при прийнятті
управлінських рішень та підготовці проектів нормативно-правових актів
Підготовка аналітичних матеріалів
постійно
Міндовкілля
підготовлено та
міжнародного досвіду щодо успішних
опубліковано в
прикладів, рішень та розрахунків у сфері
електронній формі
екологічної політики
рішення та розрахунки
Проведення тематичних нарад та залучення
—“—
Міндовкілля
налагоджено комунікацію
науковців у процеси формування аналізу
МОН
та співпрацю
ефективності запровадження екологічної
Національна академія
політики та реформ
наук (за згодою)
Розвиток партнерства між секторами суспільства з метою залучення до планування і
реалізації природоохоронної політики усіх заінтересованих сторін та забезпечення
участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
Забезпечення участі громадськості у
2021—2025
Міндовкілля
проведено громадські
процесах планування і реалізації
інші заінтересовані
слухання
природоохоронної політики шляхом
центральні та місцеві
оприлюднення відповідних проектів
органи виконавчої влади
документів, проведення консультацій та
громадських слухань
Підготовка довідки для центральних і
2021—2023
—“—
підготовлено довідку та
місцевих органів виконавчої влади щодо
проведено інформаційні
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21.

22.

23.

24.

вимог Конвенції про доступ до інформації,
участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля
Забезпечення проведення громадської
оцінки реалізації державної
природоохоронної політики на
секторальному та регіональному рівні

Строк
виконання, рік

2021—2025

Відповідальні за
виконання

Міндовкілля
місцеві органи
виконавчої влади

Індикатор виконання
заходи

звіти про громадську
оцінку оприлюднено в
Інтернеті

Забезпечення ефективної роботи басейнових
постійно
Міндовкілля
забезпечено роботу
рад, у тому числі шляхом їх залучення до
Держводагентство
басейнових рад
розв’язання нагальних проблем охорони вод
та раціонального використання водних
ресурсів у межах відповідного району
річкового басейну
Забезпечення дотримання екологічних прав та обов’язків громадян, доступу громадськості
до правосуддя з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування
Підготовка та оприлюднення щоквартальної
2021—2025
Міндовкілля
оприлюднено інформацію
аналітичної інформації про роботу із
зверненнями громадян, що надійшли до
Міндовкілля
Удосконалення Реєстру оцінки впливу на
довкілля в частині оприлюднення
післяпроектного моніторингу з метою
виявлення будь-яких розбіжностей і
відхилень у прогнозованих рівнях впливу та
ефективності заходів із запобігання

—“—

—“—

удосконалено Реєстр
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

забрудненню довкілля та його зменшення

25.
26.

27.

28.

29.

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України
Підготовка та впровадження Основних засад (стратегії) державної екологічної
політики у збалансоване лісоуправління
Розроблення Державної стратегії управління
2021
Міндовкілля
прийнято акт Кабінету
лісами на період до 2035 року
Держлісагентство
Міністрів України
Розроблення Національного плану дій з
2021—2022
—“—
—“—
реалізації Державної стратегії управління
лісами на період до 2035 року
Розроблення і затвердження інструкції з
—“—
—“—
затверджено наказ
проведення лісовпорядкування в лісах
Міндовкілля
України
Розроблення Державної стратегії управління
—“—
Міндовкілля
прийнято акт Кабінету
ландшафтними пожежами
Держлісагентство
Міністрів України
ДСНС
Упровадження інструментів сталого споживання і виробництва
Забезпечення створення баз даних, що
2021—2025
Міндовкілля
створено базу даних
містять відомості про найкращі доступні
інші центральні органи
методи промислового і
виконавчої влади
сільськогосподарського виробництва та
технології, спрямовані на мінімізацію
забруднення навколишнього природного
середовища, ресурсо- та енергозбереження,
мінімізацію викидів парникових газів,
адаптацію до зміни клімату в усіх секторах
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30.

31.

32.

33.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

економіки, використання озонобезпечних
технологій
Удосконалення системи кадастрів природних ресурсів, державної статистичної звітності
з використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища
Удосконалення Державного кадастру
2021—2025
Держгеонадра
удосконалено Державний
родовищ і проявів корисних копалин з
Міндовкілля
кадастр
метою врахування змін в територіальному
устрої, визначення нових корисних копалин,
спрощення та переведення паспортів в
електронну форму з винесенням їх на
публічну інтерактивну карту
Ведення Державного реєстру артезіанських
постійно
Держгеонадра
реєстр свердловин
свердловин
Створення екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне
використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з асиміляційним потенціалом
Удосконалення організаційно-економічних
2021
Міндовкілля
запроваджено механізм
заходів щодо забезпечення раціонального
Держводагентство
стимулювання
використання і охорони вод та відтворення
раціонального
водних ресурсів
використання водних
ресурсів та заходів з
охорони вод
Розроблення законопроекту щодо напрямів
—“—
Міндовкілля
подання Кабінетові
використання коштів, що надходять від
Мінфін
Міністрів України
стягнення рентної плати за спеціальне
Мінекономіки
законопроекту
використання лісових ресурсів і земельного
Держлісагентство
податку на лісові землі
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34.

35.

36.

37.
38.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, зокрема шляхом
удосконалення принципів формування екологічної мережі, її розширення і невиснажливого
використання, а також збереження унікальних природних ландшафтів
Розроблення, оновлення та виконання
2021—2025
місцеві органи
розроблено регіональні та
регіональних та місцевих програм і схем
виконавчої влади
місцеві схеми і програми
формування екологічної мережі
формування екологічної
мережі. Прийнято
рішення відповідного
рівня рад про їх
затвердження
Визначення пріоритетів та концептуальних
—“—
Мінрегіон
затверджена Генеральна
рішень щодо формування національної
Міндовкілля
схема планування
екологічної мережі у Генеральній схемі
місцеві органи
території України на
планування території України на період
виконавчої влади
період після 2021 року
після 2021 року
Збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, у тому числі мігруючих видів тварин,
середовищ їх існування, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного
і рослинного світу та типових природних рослинних угруповань, що підлягають охороні
Забезпечення ведення Червоної книги
постійно
Міндовкілля
забезпечено ведення
України, Зеленої книги України
Червоної та Зеленої книг
України
Забезпечення ведення державних кадастрів
—“—
—“—
забезпечено ведення
тваринного і рослинного світу
відповідних баз даних
Проведення аналізу стану функціонування
2021
Міндовкілля
упорядковано
генетичного банку видів рослинного світу,
Національна академія
інформацію про наявні
занесених до Червоної книги України
наук (за згодою)
генетичні банки видів
рослинного світу
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Строк
виконання, рік

39.

Вивчення стану популяцій та середовища
існування птахів водно-болотного
комплексу, які є об’єктами регулювання
Угоди про збереження афро-євразійських
мігруючих водно-болотних птахів

2021—2025

40.

Забезпечення дослідження сучасного стану
видів тваринного світу, що виконують
функції запилювачів рослин, розроблення
заходів їх збереження, відновлення,
управління та сталого використання
відповідно до Конвенції про охорону
біологічного різноманіття

2021—2023

41.

Внесення змін до ДБН В.2.3-4:2007
“Споруди транспорту. Автомобільні дороги.
Частина І “Проектування” у частині
доповнення вимогами щодо облаштування
біопереходів на автомобільних дорогах
загального користування для збереження
біорізноманіття та запобігання фрагментації
екосистем
Внесення змін до ДБН В.2.3-19:2018
“Споруди транспорту. Залізниці колії 1520
мм. Норми проектування” у частині
доповнення вимогами щодо облаштування

—“—

42.

—“—

Відповідальні за
виконання
Міндовкілля
Держлісагентство
Національна академія
наук (за згодою)
місцеві органи
виконавчої влади
Міндовкілля
Національна академія
наук (за згодою)

Мінрегіон
Міндовкілля

—“—

Індикатор виконання
досліджено стан
популяцій водноболотних птахів,
розроблені пропозиції
щодо їх збереження та
відновлення
наявні матеріали
дослідження сучасного
стану видів тваринного
світу, що виконують
функції запилювачів
рослин, розроблені
пропозиції щодо заходів
їх збереження,
відновлення, управління
та сталого використання
внесено зміни до ДБН

розроблено і затверджено
ДБН
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43.

44.

45.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

біопереходів на залізничних шляхах для
збереження біорізноманіття та запобігання
фрагментації екосистем
Розроблення плану дій щодо збереження,
2021—2022
Міндовкілля
розроблено план дій
відновлення популяцій мігруючих видів
Держлісагентство
диких тварин, дослідження та послаблення
Національна академія
чинників, що негативно впливають на їх
наук (за згодою)
чисельність, згідно з міжнародними
місцеві органи
зобов’язаннями України відповідно до
виконавчої влади
Конвенції про збереження мігруючих видів
диких тварин і міжнародних договорів,
укладених в її рамках
Протидія незаконному обігу та торгівлі об’єктами дикої фауни і флори, у тому числі
введення заборони використання диких тварин у цирках, а також у будь-якій іншій комерційній
діяльності публічного характеру, крім стаціонарних зоопарків
Посилення контролю за міжнародним обігом
—“—
Міндовкілля
внесення до додатка ІІІ
вразливих видів тварин, які є об’єктами
Держмитслужба
CITES видів фауни
міжнародної торгівлі, шляхом застосування
Національна академія
України
механізму Конвенції про міжнародну
наук (за згодою)
торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення
Опрацювання питання підготовки
2021—2024
Міндовкілля
подано Кабінетові
законопроекту щодо контролю міжнародної
Мінекономіки
Міністрів України
торгівлі об’єктами дикої фауни і флори
Держпродспоживслужба законопроект
Мін’юст
Держекоінспекція
Держмитслужба
Держрибагентство
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46.

47.

48.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Збільшення та розширення територій природно-заповідного фонду (зокрема, заповідних зон у
національних природних парках та регіональних ландшафтних парках), створення на суходолі і акваторії
Чорного та Азовського морів і забезпечення збереження і функціонування репрезентативної та ефективно
керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі транскордонних
та європейського і міжнародного значення
Забезпечення створення нових або
2021—2025
Міндовкілля
площу територій та
розширення існуючих територій та об’єктів
Мінекономіки
об’єктів природноприродно-заповідного фонду
Держгеокадастр
заповідного фонду
Держлісагентство
збільшено на 3 відсотки
місцеві органи
загальної площі держави
виконавчої влади
Підготовка номінації для створення нового
2021—2022
місцеві органи
підготовлено номінацію
біосферного резервату в рамках програми
виконавчої влади
для створення нового
ЮНЕСКО “Людина і біосфера” в межах
біосферного резервату в
України
рамках програми
ЮНЕСКО “Людина і
біосфера” в межах
України
Включення мережі печер гіпсового карсту
2021—2025
Міндовкілля
мережу печер гіпсового
Західної України до Попереднього списку
Тернопільська,
карсту Західної України
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та
Чернівецька,
включено до
підготовка відповідної номінації
Хмельницька
Попереднього списку
облдержадміністрації
всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

49.

Підготовка нових пропозицій (оновленої
бази даних) Смарагдової мережі Європи

50.

Створення та впровадження системи оцінки
ефективності організації, охорони та
використання природно-заповідного фонду

—“—

51.

Реформування діяльності служби державної
охорони природно-заповідного фонду за
європейським зразком, зокрема щодо
запобігання порушенням
природоохоронного законодавства
Розроблення механізму управління
територіями Смарагдової мережі Європи на
державному рівні

—“—

Міндовкілля

2021

Міндовкілля
Мінекономіки

Забезпечення проведення наукових
досліджень в межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду за Програмою
Літопис природи та з урахуванням

2021—2025

52.

53.

2021—2025

Міндовкілля
Національна академія
наук (за згодою)

—“—

Міндовкілля
Національна академія
наук (за згодою)
місцеві органи

Індикатор виконання
пропозиції (оновлену
базу даних) Смарагдової
мережі Європи на
території України подано
до Секретаріату
Бернської конвенції
впроваджена система
оцінки ефективності
управління територіями
та об’єктами природнозаповідного фонду
реформовано діяльність
служби державної
охорони природнозаповідного фонду
України
забезпечено супровід у
Верховній Раді України
проекту Закону України
“Про території
Смарагдової мережі”
(реєстраційний номер
4461 від 4 грудня 2020 р.)
створено та забезпечено
функціонування системи
збору та
автоматизованого
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необхідності визначення статусу збереження
видів дикої флори і фауни та природних
оселищ, екологічного характеру водноболотних угідь та інших вимог міжнародних
договорів України з природоохоронних
питань

54.

55.

56.

Посилення системи державного управління
територіями та об’єктами природнозаповідного фонду в структурі Міндовкілля
чи шляхом створення центрального органу
виконавчої влади (Державне агентство
збереження природної спадщини)
Встановлення меж існуючих територій та
об’єктів природно-заповідного фонду у
натурі

Забезпечення залучення альтернативних,
у тому числі міжнародних, джерел
фінансування для збереження та сталого
використання територій та об’єктів

Строк
виконання, рік

2021

2021—2025

—“—

Відповідальні за
виконання
виконавчої влади

Міндовкілля

Міндовкілля
Мінекономіки
Держгеокадастр
Держлісагентство
місцеві органи
державної влади
Міндовкілля
Мінфін
Мінекономіки

Індикатор виконання
накопичення і аналізу
моніторингових та
наукових даних стосовно
біотичних і абіотичних
показників, зібраних на
територіях та об’єктах
природно-заповідного
фонду з урахуванням
вимог законодавства
України та міжнародних
природоохоронних
договорів
посилено систему
державного управління
територіями та об’єктами
природно-заповідного

встановлено межі для
50 відсотків територій та
об’єктів природнозаповідного фонду

залучено альтернативні,
у тому числі міжнародні,
джерела фінансування
для збереження та

15
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природно-заповідного фонду, розвитку
державно-приватного партнерства

Строк
виконання, рік

57.

Розроблення проектів організації територій
установ природно-заповідного фонду

58.

Зміцнення матеріально-технічної бази
установ природо-заповідного фонду

—“—

59.

Розроблення та впровадження планів заходів
щодо збереження та відтворення окремих
видів флори та фауни та природних
середовищ їх існування на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду

—“—

2021—2025

Відповідальні за
виконання

Міндовкілля
Держлісагентство
місцеві органи
виконавчої влади
—“—

—“—

Індикатор виконання
сталого використання
територій та об’єктів
природно-заповідного
фонду
розроблено проекти
організації територій
установ природнозаповідного фонду
забезпечено установи
природно-заповідного
фонду приміщеннями,
меблями та оргтехнікою,
транспортними засобами,
засобами зв’язку,
форменим одягом;
придбано спеціальну
техніку та обладнання
для здійснення
природоохоронних
заходів
впроваджено плани
заходів щодо збереження
та відтворення окремих
видів флори та фауни та
природних середовищ їх
існування на територіях
та об’єктах природнозаповідного фонду
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60.

61.

62.

63.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Забезпечення установ природно-заповідного
фонду, державних лісогосподарських та
лісомисливських підприємств пожежною
технікою, протипожежним обладнанням та
засобами пожежогасіння
Забезпечення створення та утримання
екологічних освітньо-виховних центрів,
музеїв природи, візит-центрів в установах
природно-заповідного фонду

2021—2025

—“—

—“—

Розширення мережі маршрутів і стежок на
території національних природних парків та
біосферних заповідників, у тому числі з
використанням інтерактивних методів та
інфраструктурою для осіб з інвалідністю
Запровадження уніфікованого підходу до
візуального представлення і позиціонування
територій та об’єктів природно-заповідного
фонду України

—“—

—“—

2021—2022

Міндовкілля
Держлісагентство
місцеві органи
виконавчої влади

Міндовкілля

Індикатор виконання
забезпечено установи
природно-заповідного
фонду протипожежною
технікою
створено екологічні
освітньо-виховні центри,
музеї природи, візитцентри в установах
природно-заповідного
фонду
розширено мережу
маршрутів і стежок на
території національних
природних парків та
біосферних заповідників
впроваджено
уніфікований підхід до
візуального
представлення і
позиціонування територій
та об’єктів природнозаповідного фонду
України
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64.

65.

66.

67.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Впровадження сучасних методів системного
2021—2025
Міндовкілля
забезпечено
інформування всіх верств населення, а
МКІП
інформування
особливо — територіальних громад, про
центральні та місцеві
цінність територій та об’єктів природнооргани виконавчої влади
заповідного фонду, екосистемні послуги, які
вони надають
Формування освітніх матеріалів з питань
—“—
Міндовкілля
сформовано та
пропагування необхідності створення і
місцеві органи
опубліковано освітні
збереження природоохоронних територій в
виконавчої влади
матеріали
Україні
Зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище,
припинення руйнування навколишнього природного середовища у межах міст, зокрема недопущення
необґрунтованого знищення зелених насаджень у межах міст під час виконання будівельних чи інших
робіт, незаконного відведення земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями, під будівництво
місцеві органи
Розроблення і затвердження програм
2021—2021
прийнято відповідні
виконавчої
влади
комплексного розвитку зелених зон міст
програми
Міндовкілля
Мінрегіон
Забезпечення сталого управління водними ресурсами за басейновим принципом
Міндовкілля
Внесення змін до Закону України “Про
2021
подано Кабінетові
Держводагентство
затвердження Загальнодержавної цільової
Міністрів України
програми розвитку водного господарства та
законопроект
екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року”
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68.

69.

70.

71.

72.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Впровадження нового порядку здійснення
державного моніторингу вод, зокрема
шляхом подальшого дооснащення
лабораторій, удосконалення мережі
моніторингових спостережень для потреб
інтегрованого управління водними
ресурсами за басейновим принципом
відповідно до Водної рамкової директиви ЄС
та Рамкової директиви ЄС про морську
стратегію
Розроблення та затвердження планів
управління річковими басейнами

постійно

Міндовкілля
Держводагентство
Держгеонадра
ДАЗВ
ДСНС

забезпечено збирання,
обробка, збереження,
узагальнення та
проведення аналізу
інформації про стан
водних об’єктів

2024

прийнято акт Кабінету
Міністрів України

Розроблення Методики віднесення масиву
підземних вод до одного з класів кількісного
та хімічного стану масиву підземних вод
Створення бази геопросторових даних щодо
масивів підземних вод з оцінкою їх
кількісного і хімічного стану
Розроблення нормативно-правового акта
щодо визначення переліку гранично
допустимих концентрацій та орієнтовно
безпечних рівнів впливу забруднюючих
речовин для води рибогосподарських водойм
з урахуванням сучасних європейських та
національних санітарно-гігієнічних вимог

2021—2022

Міндовкілля
Держводагентство
ДСНС
Держгеонадра
Міндовкілля
Держгеонадра

2021—2023

2021—2025

—“—

Міндовкілля
Мінагрополітики
Держрибагентство

затверджено наказом
Методику
створено базу даних

затверджено спільний
наказ

19
Найменування заходу

73.

74.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану уражених екосистем
та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель, підвищення рівня обізнаності
населення, землевласників і землекористувачів щодо проблем деградації земель
Удосконалення економічного стимулювання
2021—2025
Міндовкілля
прийнято нормативноохорони земель
Мінекономіки
правові акти
Мінфін
інші заінтересовані
органи виконавчої влади
Виконання заходів, визначених
—“—
Міндовкілля
виконано заходи,
Національним планом дій щодо боротьби
Мінекономіки
передбачені
з деградацією земель та опустелюванням,
Мінрегіон
Національним планом дій
затвердженим розпорядженням Кабінету
МОН
Міністрів України від 30 березня 2016 р.
Мінфін
№ 271
Держгеокадастр
Держлісагентство
Держводагентство
ДКА
ДСНС
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
інші заінтересовані
органи виконавчої влади
Національна академія
наук (за згодою)

20
Найменування заходу

Строк
виконання, рік

75.

Виконання добровільних національних
завдань та допоміжних заходів щодо
досягнення нейтрального рівня деградації
земель

2021—2025

76.

Визначення обсягів та здійснення заходів з
відновлення антропогенно змінених
екосистем (водно-болотні, лучні, степові,
тощо)

—“—

Відповідальні за
виконання
Національна академія
аграрних наук
(за згодою)
Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон
МОН
Мінфін
Держгеокадастр
Держлісагентство
Держводагентство
ДКА
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації
інші заінтересовані
органи виконавчої влади
Національна академія
наук (за згодою)
Національна академія
аграрних наук
(за згодою)
—“—

Індикатор виконання

реалізовано добровільні
національні завдання та
допоміжні заходи щодо
досягнення нейтрального
рівня деградації земель

виконані завдання з
відновлення
антропогенно змінених
екосистем

21
Найменування заходу

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Перетворення сфери надрокористування в максимально прозору та інвестиційно
привабливу галузь, що відповідає кращим міжнародним стандартам
77.

Розроблення Методики визначення розмірів
відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок самовільного користування
надрами

2021—2022

Міндовкілля
Держгеонадра
Держекоінспекція

затверджено наказ
Міндовкілля

78.

Підготовка проекту Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про
затвердження Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази
України на період до 2030 року”

2021

Міндовкілля
Держгеонадра

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект

79.

Проведення геологічних, екологогеологічних та інших досліджень території
України, науково-методичне та технічне
супроводження робіт, спрямованих на
розбудову мінерально-сировинної бази

2021—2025

—“—

проведено дослідження

80.

Придбання обладнання та устаткування для
визначення обсягів незаконно (самовільно)
видобутих корисних копалин, в тому числі
обладнання для забезпечення роботи з
космічними знімками високої роздільної
здатності, отриманих від ДКА

2021—2022

—“—

придбано обладнання та
устаткування

81.

Створення Державного сховища геологічної
інформації та кам’яного матеріалу

2021—2025

—“—

створено сховище,
проведено
інвентаризацію всієї
наявної первинної

22
Найменування заходу

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

геологічної інформації,
матеріал належним чином
зберігається
Стимулювання впровадження систем екологічного управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних
характеристик продукції, у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та маркування
82. Проведення аналізу та оприлюднення
2021—2025
Міндовкілля
інформація оприлюднена
інформації про стан впровадження систем
Торгово-промислова
на офіційному веб-сайті
екологічного управління в Україні,
палата України (за
Міндовкілля
поширення практики впровадження в
згодою)
країнах ЄС
83. Розроблення, актуалізація та впровадження
постійно
Міндовкілля
розроблено критерії
екологічних критеріїв для програми
екологічного маркування
84. Організація та проведення заходів з
2021—2025
Міндовкілля
проведено заходи
підвищення кваліфікації щодо впровадження
Державна екологічна
систем екологічного управління, екологічної
академія післядипломної
сертифікації та маркування продукції для
освіти та управління
представників підприємств різних галузей
(за згодою)
економіки та бюджетних установ
85. Розроблення проекту рішення про внесення
2022—2023
Міндовкілля
прийнято акт Кабінету
змін до деяких нормативно-правових актів
Міністрів України
щодо посилення контролю за застосуванням
екологічного маркування суб’єктами
господарювання

23
Найменування заходу
86.

87.

88.

89.

90.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Проведення інформаційно-просвітницьких
2021—2025
Міндовкілля
заходів для широких верств населення,
спрямованих на роз’яснення значення та
популяризацію екологічного маркування
продукції
Створення та підтримка функціонування
—“—
—“—
бази даних продуктових екологічних
декларацій, розроблених та схвалених згідно
з ДСТУ ISO 14025:2008
Запровадження в Україні системи зелених закупівель
Розроблення та впровадження програми
—“—
НАДС
курсів підвищення кваліфікації працівників
Міндовкілля
центральних та місцевих органів виконавчої
Мінекономіки
влади “Організація сталих закупівель
місцеві органи
товарів, робіт, послуг для державних потреб”
виконавчої влади
Забезпечення розроблення та видання
2021
Мінекономіки
навчально-методичних матеріалів щодо
Міндовкілля
здійснення сталих державних закупівель
місцеві органи
виконавчої влади
Запровадження в електронній системі
—“—
Мінекономіки
закупівель відповідних полів електронної
тендерної документації для внесення
інформації про критерії сталих публічних
закупівель

Індикатор виконання
проведено заходи

створено базу даних

розроблено програми

видано матеріали

запроваджено в
електронній системі
закупівель відповідні
поля електронної
тендерної документації

24
Найменування заходу

91.

92.

93.

94.

95.

Строк
Відповідальні за
Індикатор виконання
виконання, рік
виконання
Наукові дослідження зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення
Забезпечення проведення досліджень
2021—2025
Міндовкілля
проведено дослідження,
міграції радіонуклідів для вжиття заходів із
ДАЗВ
підготовлено план заходів
запобігання/мінімізації потрапляння
Національна академія
радіонуклідів у підземні води
наук (за згодою)
Стимулювання розвитку інфраструктури управління відходами
Виконання завдань і заходів, визначених
—“—
Міндовкілля
виконано заходи
Національним планом управління відходами
місцеві органи
до 2030 року, затвердженим
виконавчої влади
розпорядженням Кабінету Міністрів України
суб’єкти
від 20 лютого 2019 р. № 117
господарювання
(за згодою)
Утворення центрального органу виконавчої
2023
Міндовкілля
утворено орган
влади з питань управління відходами
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади
Упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері
Створення, впровадження, забезпечення
2021—2025
Міндовкілля
автоматизація збирання,
функціонування та адміністрування Єдиної
обміну, обробки та
екологічної платформи
управління екологічною
інформацією
Автоматизація реєстрів інформації про стан
—“—
Міндовкілля
забезпечено доступ до
навколишнього природного середовища
інші заінтересовані
екологічної інформації
(дані моніторингу довкілля, кадастрів
центральні органи
природних ресурсів, реєстри, автоматизовані
виконавчої влади
бази даних, архіви, а також довідки, що

25
Найменування заходу

96.

97.

98.

99.

видаються уповноваженими на те органами
державної влади, органами місцевого
самоврядування)
Розроблення проекту наказу Міндовкілля
про затвердження Порядку функціонування
електронного кабінету надрокористувача
Створення на базі державного наукововиробничого підприємства “Геоінформ
України” центру з опрацювання та
оцифрування геологічних інформаційних
ресурсів
Впровадження взаємодії між
інформаційними ресурсами Єдиної
екологічної платформи та Системою
електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів
“Трембіта”, Єдиним державним порталом
адміністративних послуг та додатком ДІЯ
Інтеграція окремих інформаційних ресурсів
Єдиної екологічної платформи до
Екологічної інформаційної системи
Європейського екологічного агентства,
інших європейських/транскордонних
інформаційних екологічних ресурсів

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

2021

Міндовкілля
Держгеонадра

затверджено наказ
Міндовкілля

2021—2022

Держгеонадра

створено центр

2021—2025

Міндовкілля

автоматизація збирання,
обміну, обробки та
управління екологічною
інформацією

—“—

—“—

—“—

26
Найменування заходу

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

100. Надання доступу до інформаційних ресурсів
2021—2025
Міндовкілля
автоматизація збирання,
Єдиної екологічної платформи органам
обміну, обробки та
державної влади та органам місцевого
управління екологічною
самоврядування для провадження
інформацією
управлінської діяльності та здійснення
належного екологічного урядування, а також
для превентивного запобігання корупції та
мінімізації корупційних ризиків
101. Створення комунікаційних сервісів для
—“—
—“—
—“—
користувачів для підвищення використання
потенціалу інформаційних ресурсів Єдиної
екологічної платформи
Стимулювання оновлення зношених основних фондів промислової і транспортної
інфраструктури та об’єктів житлово- комунального господарства шляхом прямих державних
дотацій, здешевлення кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами
102. Розроблення плану заходів щодо
2021
Міненерго
прийнято акт Кабінету
стимулювання енергоефективності на період
Держенергоефективності Міністрів України
до 2030 року
Мінрегіон
103. Розроблення нормативно-правового акта
2021—2023
Мінінфраструктури
—“—
щодо економічного стимулювання
Мінекономіки
виробництва, ввезення на митну територію
Мінфін
України та використання екологічно
Міндовкілля
чистих транспортних засобів
104. Розроблення та впровадження механізму
2021
Мінрегіон
подано Кабінетові
стимулювання розвитку нових,
Мінекономіки
Міністрів України
реконструкції та відновлення існуючих
Мінфін
законопроект
систем централізованого питного

27
Найменування заходу

105.
106.
107.

108.

109.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

водопостачання, побутового водовідведення
та автономної каналізації і систем очищення
стічних вод на селі
Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень
щодо соціально-економічного розвитку України
Розвиток галузевих стратегій щодо:
Покращення якості повітря
Підготовка концепції розвитку системи
2021
Міндовкілля
розроблено концепцію
моніторингу атмосферного повітря
Розроблення планів поліпшення якості
2023—2025
місцеві органи
розроблено плани
атмосферного повітря для зон та агломерацій
виконавчої влади
Розроблення та затвердження програм
2021—2023
місцеві органи
розроблені та затверджені
державного моніторингу у галузі охорони
виконавчої влади
програми
атмосферного повітря зон та агломерацій
Міндовкілля
Підготовка актів з питань розроблення та
2021—2025
Міндовкілля
затверджено наказ
затвердження планів поліпшення якості
ДСНС
Міндовкілля
атмосферного повітря; розроблення та
МОЗ
затвердження короткострокових планів дій
місцеві органи
виконавчої влади
Покращення якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище.
Повне поступове припинення скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод
і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам,
а також запобігання забрудненню підземних вод
Забезпечення здійснення заходів відповідно
—“—
МВС
імплементовано
до європейської директиви, спрямованої на
ДСНС
директиву
оцінку та управління ризиками затоплення
Міндовкілля
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Строк
виконання, рік

110. Розроблення та затвердження Морської
природоохоронної стратегії України
111. Підготовка та затвердження методики
оцінки забруднення масивів поверхневих та
підземних вод з дифузних джерел
забруднення

2021

112. Врегулювання на законодавчому рівні
питань водовідведення населених пунктів

113. Прийняття нормативно-правових актів
відповідно до Закону України “Про
регулювання господарської діяльності з
озоноруйнівними речовинами та
фторованими парниковими газами”

2021—2025

2021

Відповідальні за
виконання
Держводагентство
Мінрегіон
місцеві органи
виконавчої влади
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
Національна академія
наук (за згодою)
Міндовкілля
Морська адміністрація
Міндовкілля
Держводагентство
ДСНС
Національна академія
наук (за згодою)
Мінрегіон
Міндовкілля

Збереження озонового шару
2021—2022
Міндовкілля
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади

Індикатор виконання

прийнято акт Кабінету
Міністрів України
затверджено наказ
Міндовкілля

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект
прийнято акти Кабінету
Міністрів України,
затверджено накази
Міндовкілля
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Строк
виконання, рік
2021—2025

Відповідальні за
виконання
Міндовкілля

114. Створення та ведення Єдиного державного
реєстру операторів контрольованих речовин
(озоноруйнівних речовин та фторованих
парникових газів)
115. Розроблення проекту акта щодо ратифікації
2021—2022
Міндовкілля
Кігалійської поправки до Монреальського
МЗС
протоколу про речовини, що руйнують
озоновий шар
Запобігання зміні клімату та адаптація до неї
116. Розроблення проекту акта про схвалення
2021
Міндовкілля
національно визначеного внеску України до
інші заінтересовані
Паризької угоди
центральні органи
виконавчої влади
117. Створення та забезпечення функціонування
—“—
Міндовкілля
Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових газів
118. Створення законодавчої бази для
2022—2025
Міндовкілля
впровадження та функціонування системи
інші заінтересовані
торгівлі квотами на викиди парникових газів
центральні органи
виконавчої влади
119. Розроблення проекту акта “Про схвалення
2021
—“—
Стратегії екологічної безпеки та адаптації до
зміни клімату на період до 2030 року”

Індикатор виконання
створено та ведеться
Єдиний державний реєстр
операторів
контрольованих речовин
подано законопроект до
МЗС

прийнято акт Кабінету
Міністрів України

створено реєстр

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект
прийнято акт Кабінету
Міністрів України

30
Найменування заходу

Строк
виконання, рік

120. Забезпечення функціонування спеціально
уповноваженого органу з питань
моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів
121. Забезпечення врахування висновків з карт
загроз затоплення і карт ризиків затоплення
для можливих затоплень об’єктів цивільного
і промислового призначення, інженернотранспортної інфраструктури на
прибережних територіях Чорного та
Азовського морів під час планування,
будівництва та реконструкції

2021—2025

122. Забезпечення розроблення та перегляду
державних будівельних норм з урахуванням
температурних та інших змін, спричинених
глобальною зміною клімату
123. Підготовка та виконання пілотних проектів з
розроблення і виконання місцевих планів з
адаптації до зміни клімату на рівні регіонів,
а також міст, селищ і сіл

2022

124. Проведення аналізу впливу зміни клімату на
території об’єктів природно-заповідного
фонду та запровадження заходів з адаптації

постійно

2021—2025

—“—

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Міндовкілля
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади
Мінрегіон
ДСНС
Міндовкілля
Держводагентство
місцеві органи
виконавчої влади
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Національна академія
наук (за згодою)
Мінрегіон

визначено та забезпечено
функціонування органу

місцеві органи
виконавчої влади
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Міндовкілля

підготовлено пілотні
проекти

враховано у проектній
документації

затверджено відповідні
накази Мінрегіону

проведено заходи
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

125. Проведення навчань, тренінгів та семінарів з
2021—2025
Міндовкілля
проведено навчання
питань моніторингу, звітності та верифікації
інші центральні органи
викидів парникових газів і системи торгівлі
виконавчої влади
квотами на викиди парникових газів для
заінтересованих сторін
Управління відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів
126. Виконання завдань і заходів, визначених
—“—
Міндовкілля
здійснено заходи
Національним планом управління відходами
інші заінтересовані
до 2030 року, затвердженим
центральні та місцеві
розпорядженням Кабінету Міністрів України
органи виконавчої влади
від 20 лютого 2019 р. № 117
127. Розроблення та затвердження регіональних
2021
місцеві органи
прийнято рішення
планів управління відходами
виконавчої влади
місцевих органів влади
Міндовкілля
Мінрегіон
Поступове обмеження використання окремих виробів з пластику у харчовій промисловості
128. Розроблення законопроекту щодо
2022
Міндовкілля
подано Кабінетові
обмеження використання окремих виробів з
Мінекономіки
Міністрів України
пластику у харчовій промисловості
законопроект
Зменшення промислового забруднення та ризиків промислових аварій
129. Розроблення та затвердження висновків
2021—2025
Міндовкілля
затверджено накази
найкращих доступних технологій та методів
інші заінтересовані
Міндовкілля
управління для першої, другої та третьої
центральні органи
категорій видів діяльності, зазначених у
виконавчої влади
додатку 1 до Директиви 2010/75/ЄС, щодо:
Національна академія
енергетичної промисловості; виробництва та
наук (за згодою)
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130.

131.

132.

133.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

обробки металів; гірничодобувної
промисловості
Розроблення законопроекту про екологічне
2024—2025
Міндовкілля
страхування, що ґрунтуватиметься на оцінці
МОЗ
екологічних ризиків
Мінрегіон
Збереження біорізноманіття та ландшафтів
Розроблення стратегічного документа щодо
2022—2025
Міндовкілля
збереження біорізноманіття України
МОН
відповідно до оновленої глобальної рамкової
Національна академія
програми щодо біорізноманіття на період
наук (за згодою)
після 2021 року
Міндовкілля
Розроблення проекту Закону України “Про
2022—2023
Мінекономіки
державну систему біобезпеки при створенні,
МОН
випробуванні, транспортуванні та
МОЗ
використанні генетично модифікованих
МЗС
організмів” (нова редакція)
Мін’юст
Національна академія
наук (за згодою)
Національна академія
аграрних наук (за
згодою)
Розроблення проекту акта про ратифікацію
2021
—“—
Нагойського протоколу про доступ до
генетичних ресурсів та справедливий та
рівноправний розподіл вигід від їх
використання до Конвенції про охорону
біологічного різноманіття

Індикатор виконання

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект
прийнято акт Кабінету
Міністрів України

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект

—“—
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання
Міндовкілля
134. Розроблення проекту плану заходів з
2021—2023
Мінекономіки
впровадження положень Нагойського
МОН
протоколу про доступ до генетичних
МОЗ
ресурсів та справедливий та рівноправний
Мін’юст
розподіл вигід від їх використання до
Національна академія
Конвенції про охорону біологічного
наук (за згодою)
різноманіття
Національна академія
аграрних наук (за
згодою)
Контроль та запобігання біологічному забрудненню
135. Розроблення та впровадження заходів щодо
мінімізації генетичної ерозії і збереження
генетичного різноманіття культурних рослин
та їх диких родичів

2021—2023

136. Розроблення та впровадження заходів щодо
мінімізації генетичної ерозії і збереження
генетичного різноманіття
сільськогосподарських і домашніх тварин та
їх диких родичів

—“—

Індикатор виконання
прийнято акт Кабінету
Міністрів України

Міндовкілля
прийнято акт Кабінету
Мінекономіки
Міністрів України
Держпродспоживслужба
місцеві органи
виконавчої влади
Національна академія
аграрних наук (за
згодою)
—“—

—“—
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Поводження з небезпечними хімічними речовинами
137. Впровадження вимог Регламенту (ЄС)
№ 1272/2008 Європейського Парламенту та
Ради від 16 грудня 2008 р. про класифікацію,
маркування та упакування речовин і
сумішей, що змінює і скасовує Директиви
67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС та вносить зміни
до Регламенту (ЄС) 1907/2006
138. Впровадження вимог Регламенту (ЄС)
№ 1907/2006 Європейського Парламенту та
Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію,
оцінку, дозвіл та обмеження хімічних
речовин (REACH)
139. Впровадження вимог Регламенту (ЄС)
№ 649/2012 Європейського Парламенту та
Ради від 4 липня 2012 р. щодо експорту та
імпорту небезпечних хімічних речовин
140. Поетапне обмеження вмісту фосфатів та
інших сполук фосфору в мийних засобах,
що використовуються в Україні як для
побутового, так і промислового прання та
миття, зокрема шляхом внесення змін до
Технічного регламенту мийних засобів,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2008 р.
№ 717

2021—2022

Мінекономіки
прийнято акт Кабінету
Міндовкілля
Міністрів України
МОЗ
Держпродспоживслужба
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади

—“—

—“—

—“—

—“—

—“—

—“—

2022

Міндовкілля
Мінекономіки
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект
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Строк
Відповідальні за
Індикатор виконання
виконання, рік
виконання
Забезпечення обов’язковості інтеграції екологічної складової до політик та/або програм
загальнодержавного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку, створення
податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних донорів
та приватного капіталу у природоохоронну діяльність
141. Здійснення стратегічної екологічної оцінки
постійно
Міндовкілля
розглянуто та надано
документів державного планування
місцеві органи
пропозиції до документів
(стратегії, плани, схеми, містобудівна
виконавчої влади
державного планування
документація, загальнодержавні програми,
та звітів про стратегічну
державні цільові програми та програми і
екологічну оцінку
програмні документи)
Усунення прямої залежності економічного зростання від збільшення використання природних
ресурсів і енергії та підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища
Стимулювання впровадження суб’єктами господарювання більш екологічно чистого, ресурсоефективного
виробництва та екологічних інновацій, зокрема екологічної модернізації промислових підприємств шляхом
зниження ставки екологічного податку або у формі фіксованої річної суми компенсації (відшкодування податку)
Упровадження в Україні сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки
142. Впровадження вимог Регламенту (ЄС)
2021—2022
Мінекономіки
прийнято акт Кабінету
№ 1272/2008 Європейського Парламенту та
Міндовкілля
Міністрів України
Ради від 16 грудня 2008 р. про класифікацію,
МОЗ
маркування та упакування речовин і
Держпродспоживслужба
сумішей, що змінює і скасовує Директиви
інші заінтересовані
67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС та вносить зміни
центральні органи
до Регламенту (ЄС) 1907/2006
виконавчої влади
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Включення питань щодо цінності біорізноманіття в національні, місцеві стратегічні,
програмні документи та плани розвитку економіки та її галузей
143. Забезпечення процесу інтеграції питань
щодо збереження біорізноманіття, цінності
біорізноманіття та екосистемних послуг у
національні та місцеві стратегії розвитку,
процеси планування і системи національного
обліку та звітності

144. Впровадження в галузевих (секторальних)
програмах заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища

2021—2025

—“—

Міндовкілля
Мінекономіки
Держлісагентство
Держрибагентство
місцеві органи
виконавчої влади
суб’єкти
господарювання
(за згодою)

проведено процедуру
стратегічної екологічної
оцінки національних та
місцевих стратегій
розвитку

Міндовкілля
Мінекономіки
центральні та місцеві
органи виконавчої влади
суб’єкти
господарювання (за
згодою)

проведено процедуру
стратегічної екологічної
оцінки відповідних
програм

Упровадження систем екологічного управління, розвитку добровільної
екологічної сертифікації, маркування продукції, екологічного аудиту
145. Проведення досліджень ефективності
впроваджених систем екологічного
управління, зокрема життєвим циклом
продукції на економію ресурсів та
зменшення впливів на навколишнє природне
середовище

—“—

Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго
Мінрегіон
інші заінтересовані
центральні органи

підготовлено звіти
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Строк
виконання, рік

146. Розроблення та впровадження національних
стандартів у сфері екологічного управління
шляхом гармонізації з міжнародними
стандартами серії ISO 14000

2021—2025

Відповідальні за
виконання
виконавчої влади
суб’єкти
господарювання (за
згодою)
Міндовкілля
Мінекономіки
інші заінтересовані
організації (за згодою)

Індикатор виконання

прийнято національні
стандарти, гармонізовані
з міжнародними
стандартами серії ISO
14000
Ціль 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми,
соціально-економічний розвиток та здоров’я населення
Зниження рівня забруднення атмосферного повітря та вод
147. Внесення змін до Закону України “Про
2021
Міндовкілля
подано законопроект до
охорону атмосферного повітря” з метою
Верховної Ради України
удосконалення регулювання та зменшення
та забезпечено його
викидів забруднюючих речовин в
супровід
атмосферне повітря
148. Розроблення оновлених національних
—“—
Міндовкілля
прийнято акт Кабінету
цільових показників до Протоколу про воду
інші заінтересовані
Міністрів України
та здоров’я до Конвенції про охорону та
центральні органи
використання транскордонних водотоків та
виконавчої влади
міжнародних озер і плану заходів для їх
досягнення
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Строк
Відповідальні за
Індикатор виконання
виконання, рік
виконання
Регулювання промислового вилову водних живих ресурсів у межах територіальних вод виключної (морської)
економічної зони, континентального шельфу і внутрішніх водоймах України
149. Проведення аналізу стану та перегляд
2021—2022
Міндовкілля
проведено дослідження та
практик проведення наукових досліджень з
інші заінтересовані
у разі потреби внесено
метою вивчення і надання науковоцентральні органи
зміни до відповідних
обґрунтованих пропозицій щодо введення
виконавчої влади
наказів Міндовкілля
заборони (мораторію) на здійснення
промислового рибальства (промислового
вилову водних біоресурсів) на деяких
прісних внутрішніх водоймах України —
рибогосподарських водних об’єктах басейну
Дніпра, Південного Бугу, Західного Бугу,
Сіверського Донця
Зменшення антропогенного впливу на екосистеми Чорного та Азовського морів
150. Здійснення базової оцінки морських вод
2021
Міндовкілля
здійснено базову оцінку
(у межах української частини акваторії
морських вод у межах
Чорного та Азовського морів) з метою
територіального моря та
визначення екологічного стану та
виключної морської
встановлення природоохоронних цілей та
економічної зони
завдань
України, встановлено
референційні умови для
морських вод
151. Визначення екологічного стану морських
2021—2022
—“—
визначено екологічний
вод (у межах української частини акваторії
стан морських вод,
Чорного та Азовського морів), встановлення
встановлено
природоохоронних цілей і завдань
природоохоронні цілі і
завдання, індикатори
досягнення прогресу
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152.

153.

154.

155.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
Індикатор виконання
виконання
Міндовкілля
Підготовка плану (програми) заходів для
2023
прийнято акт Кабінету
МОН
досягнення доброго екологічного стану
Міністрів України
інші
заінтересовані
Чорного та Азовського морів
центральні та місцеві
органи виконавчої влади
Міндовкілля
Запровадження програми державного
2021—2025
запроваджено програму
Рада
міністрів
моніторингу морських вод територіального
державного моніторингу
Автономної
Республіки
моря та виключної морської економічної
морських вод
Крим, Донецька,
зони України
Запорізька,
Одеська, Миколаївська,
Херсонська обласні та
Севастопольська міська
держадміністрації
Покращення якості ґрунтів та впровадження ефективної системи підвищення їх родючості
Забезпечення наближення законодавства
2021—2022
Міндовкілля
подано Кабінетові
України до законодавства ЄС з питань
Мінекономіки
Міністрів України
запобігання забрудненню підземних і
МОЗ
законопроект
поверхневих вод нітратами з
Держводагентство
сільськогосподарських джерел
ДСНС
Держпродспоживслужба
заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади
Проведення оцінки вразливості підземних і
—“—
—“—
розроблено і затверджено
поверхневих вод до забруднення нітратами
нормативно-правовий акт
із сільськогосподарських джерел
щодо впровадження
Кодексу найкращих
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання
сільськогосподарських
практик ЄС;
розроблено і затверджено
план заходів щодо
поетапного зменшення
рівня забруднення
поверхневих та підземних
вод нітратами із
сільськогосподарських
джерел
затверджено спільний
наказ

Мінагрополітики
156. Забезпечення зниження рівня забруднення
2021—2022
Міндовкілля
підземних і поверхневих вод нітратами із
МОЗ
сільськогосподарських джерел
Запровадження управління екологічним ризиком на основі його моделювання в режимі
реального часу із залученням новітніх інформаційних технологій з метою захисту природних
екосистем, здоров’я та благополуччя населення
157. Забезпечення перекладу на українську мову
2021
Міндовкілля
затверджено спільний
методичних матеріалів про існуючі в
Національна академія
наказ
державах ЄС підходи до оцінки екологічних
наук (за згодою)
ризиків та запровадження керованого
управління екологічним ризиком
158. Підготовка науково-аналітичної доповіді
—“—
—“—
підготовлено доповідь та
щодо екологічних, гігієнічних, економічних
розміщено в Інтернеті
та соціальних наслідків впровадження
методології з оцінки екологічних ризиків та
запровадження керованого управління
екологічним ризиком
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Строк
виконання, рік

159. Створення баз даних, необхідних для
проведення оцінки, екологічних ризиків, та
ризиків для здоров’я населення
160. Включення оцінки ризиків для здоров’я
населення та екологічних ризиків у процесі
розміщення, будівництва, експлуатації нових
і реконструкції існуючих промислових
підприємств та інших екологічно
небезпечних об’єктів до процедури
здійснення стратегічної екологічної оцінки
161. Створення окремої рубрики на офіційних
веб-сайтах Міндовкілля, МОЗ та місцевих
органів виконавчої влади для інформування
населення про екологічні ризики

2025

2021—2022

2022

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Міндовкілля
МОЗ
ДСНС
Міндовкілля
МОЗ

створено бази даних,
розміщено в Інтернеті

Міндовкілля
МОЗ
місцеві органи
виконавчої влади

створено рубрики на
офіційних веб-сайтах
Міндовкілля, МОЗ та
місцевих органів
виконавчої влади

затверджено спільний
наказ

Запобігання розповсюдженню інвазійних видів та контроль за появою
та розповсюдженням таких видів у природних екосистемах, у тому числі морських
162. Розроблення плану дій щодо боротьби з
2021—2025
Міндовкілля
розроблено план заходів,
інвазійними видами, переліку та критеріїв
Мінекономіки
перелік інвазійних
визначення чужорідних видів, що становлять
Держекоінспекція
чужорідних видів,
загрозу природним екосистемам та
Держрибагентство
критерії визначення їх
біорізноманіттю України
Держлісагентство
шкодочинності
Держпродспоживслужба
МОЗ
МОН
Національна академія
наук (за згодою)
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
Індикатор виконання
виконання
Національна академія
аграрних наук (за
згодою)
місцеві органи
виконавчої влади
суб’єкти
господарювання (за
згодою)
Забезпечення та сприяння використанню сучасних пестицидів та
агрохімікатів з мінімальним негативним впливом на флору, фауну та здоров’я людини
163. Запровадження інституту уповноваження
2021—2022
Міндовкілля
затверджено наказ
науково-дослідних установ, підприємств та
Міндовкілля
організацій з метою підвищення рівня
проведення державних випробувань
пестицидів та агрохімікатів
164. Актуалізація та затвердження методик
2021—2025
Міндовкілля
видано накази
визначення залишкових кількостей
МОЗ
Міндовкілля
пестицидів і агрохімікатів
Мінекономіки
Держпродспоживслужба
Національна академія
медичних наук (за
згодою)
165. Діджиталізація процедури державної
2021—2022
Міндовкілля
створено бази даних,
реєстрації пестицидів і агрохімікатів
Мінцифри
розміщено в Інтернеті
МОЗ
Мінекономіки
Держпродспоживслужба
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Національна академія
наук (за згодою)
Національна академія
аграрних наук (за
згодою)
Національна академія
медичних наук (за
згодою)
Зменшення обсягу винесення радіонуклідів за межі зони відчуження
і зони безумовного (обов’язкового) відселення
166. Затвердження та виконання комплексного
2021—2024
Міндовкілля
плану заходів із створення системи
ДАЗВ
пожежної безпеки на території зони
відчуження та зони безумовного
(обов’язкового) відселення на період
до 2024 року
167. Розроблення та затвердження в
2021—2025
—“—
установленому порядку Стратегії розвитку
територій в зоні відчуження і зоні
безумовного (обов’язкового) відселення
168. Розроблення та затвердження в
установленому порядку Концепції
загальнодержавної цільової екологічної
програми поводження з радіоактивними
відходами, у тому числі з відходами
матеріалів, які забруднені техногенно-

—“—

—“—

Індикатор виконання

прийнято акт Кабінету
Міністрів України,
виконано заходи,
передбачені планом

стратегію затверджено
Указом Президента
України,
виконано заходи,
передбачені Стратегією
прийнято акт Кабінету
Міністрів України
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169.

170.

171.

172.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

підсиленими джерелами іонізуючого
випромінювання природного походження, та
виконання заходів, передбачених
Концепцією
Внесення змін до Закону України
2021—2025
Міндовкілля
“Про Загальнодержавну програму зняття
ДАЗВ
з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об’єкта “Укриття” (нова
редакція Програми)
Проведення детальної характеризації, оцінки
—“—
місцеві органи
безпеки та приведення до екологічно
виконавчої влади
безпечного стану пунктів захоронення
Міндовкілля
відходів дезактивації, що утворилися
внаслідок ліквідації Чорнобильської
катастрофи та перебувають на території
Київської, Житомирської та Чернігівської
областей (за межами зони відчуження)
Модернізація системи спостережних
2022—2025
Міндовкілля
свердловин системи моніторингу пункту
ДАЗВ
зберігання радіоактивних відходів
державного спеціалізованого підприємства
“Об’єднання “Радон”
Запобігання неконтрольованому вивільненню генетично
модифікованих організмів у навколишнє природне середовище
Розроблення проекту Закону України про
2021
Міндовкілля
ратифікацію Нагойсько-КуалаМінекономіки
Лумпурського додаткового протоколу про
МОН

Індикатор виконання

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект,
виконано заходи,
передбачені Програмою.
пункт захоронення
відходів дезактивації
приведено до екологічно
безпечного стану

система спостережних
свердловин
модернізована

подано Кабінетові
Міністрів України
законопроект
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
Індикатор виконання
виконання
відповідальність і відшкодування до
МОЗ
Картахенського протоколу про біобезпеку
МЗС
Мін’юст
Національна академія
наук (за згодою)
Національна академія
аграрних наук
(за згодою)
Формування екологічної складової державної системи захисту критичної інфраструктури України
173. Розроблення пропозицій щодо підвищення
2021
Міндовкілля
прийнято акт Кабінету
рівня екологічної безпеки шляхом
Мінрегіон
Міністрів України
запровадження комплексного підходу до
Мінекономіки
проведення оцінки ризиків, запобігання та
ДСНС
мінімізації наслідків стихійних лих
відповідно до Йоганнесбурзького плану дій
Розв’язання екологічних проблем, моніторинг, відновлення та збереження навколишнього
природного середовища на тимчасово окупованих територіях України,
а також прилеглих до них територіях
174. Проведення дистанційного моніторингу
постійно
Міндовкілля
оприлюднено результати
навколишнього природного середовища для
ДКА
визначення впливу на довкілля внаслідок дій
СБУ
незаконних збройних формувань,
Служба зовнішньої
окупаційної адміністрації та/або органів
розвідкти
влади Російської Федерації на тимчасово
Головне управління
окупованих територіях України
розвідки Міноборони
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади
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Строк
виконання, рік

175. Проведення моніторингу впливу затоплення
шахт та можливості виходу
високомінералізованих шахтних вод на
поверхню, їх проникнення у підземні води та
потрапляння до річки Сіверський Донець та
Азовського моря

постійно

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Міндовкілля
оприлюднено результати
Держводагентство
Держгеонадра
Мінветеранів
органи виконавчої влади
відповідно до
компетенції
176. Проведення моніторингу стану ґрунтів, які
—“—
Міндовкілля
—“—
належать до малопродуктивних та
Мінветеранів
деградованих, на контрольованих Україною
органи виконавчої влади
територіях Донецької та Луганської областей
відповідно до
компетенції
Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління
Упровадження принципів належного екологічного врядування, підтримка постійного діалогу
із заінтересованими сторонами щодо підготовки та прийняття стратегічних рішень
Укріплення інституційної спроможності щодо планування, моніторингу та оцінки
ефективності впровадження екологічної політики
177. Запровадження системи моніторингу та
2021
Міндовкілля
визначено порядок
оцінки впровадження екологічної політики
Міненерго
моніторингу та оцінки
Держгеонадра
екологічної політики
Держводагентство
Мінфін
Мінреінтеграції
органи виконавчої влади
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178.

179.

180.

181.

182.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Посилення відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, відповідно до міжнародних зобов’язань України
Розроблення положення про порядок
2021
Міндовкілля
затверджено наказ
обчислення розміру відшкодування та
Держекоінспекція
Міндовкілля
сплати збитків, заподіяних внаслідок
Мінінфраструктури
забруднення з суден, кораблів та інших
плавучих засобів внутрішніх морських вод
та територіального моря України
Кіберзахист відповідних екологічних інформаційних ресурсів, систем, баз даних
Цифровізація адміністративних послуг у
2021—2025
Міндовкілля
забезпечено
сфері захисту навколишнього природного
Мінцифри
функціонування
середовища та використання природних
центральні органи
відповідних
ресурсів
виконавчої влади
інформаційних систем
Розвиток, технічний супровід і програмно—“—
—“—
забезпечено
технологічне забезпечення функціонування
функціонування
інформаційної інфраструктури
інфраструктури
Розроблення вимог до апаратних і
—“—
—“—
затверджено наказ
програмних засобів, організаційних
Міндовкілля
процедур, форм документообігу,
інформаційного обміну, правил надання,
безпеки/захисту інформації
Виконання заходів з підвищення обізнаності
—“—
—“—
виконано заходи
працівників у сфері інформаційної
безпеки/кібербезпеки, проведення
відповідних тренінгів і навчань
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183.

184.

185.

186.

Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Посилення спроможностей природоохоронного управління у проведенні комплексного моніторингу
стану навколишнього природного середовища та державного контролю у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Підготовка секторальних дорожніх карт
2021—2025
Міндовкілля
прийнято нормативнощодо розвитку і реформи системи
МВС
правові акти
моніторингу навколишнього природного
центральні органи
середовища: атмосферного повітря,
виконавчої влади
підземних вод, морських вод тощо
Розроблення системи моніторингу
—“—
Міндовкілля
затверджено наказ
індикаторів “зеленого зростання”, що
Мінекономіки
Міндовкілля
базується на розширеній системі базових
центральні органи
індикаторів Цілей сталого розвитку ООН
виконавчої влади
Національна академія
наук (за згодою)
Проведення постійного радіоекологічного
—“—
місцеві органи
розміщено на офіційному
моніторингу та реалізація проектів з
виконавчої влади
веб-сайті Міндовкілля
реабілітації територій, що зазнали
суб’єкти
радіоактивного забруднення внаслідок
господарювання
виробничої діяльності промислових
(за згодою)
підприємств, зокрема з видобування і
переробки уранових руд
Розроблення методики визначення
2021
Міндовкілля
прийнято методику
показників викидів забруднюючих речовин і
Держстат
парникових газів від пересувних джерел
відповідно до європейських вимог
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища
та господарської діяльності з використання природних ресурсів
187. Реформування системи управління в
Держрибагентстві та Держлісагентстві
шляхом розмежування господарюючих
функцій від здійснення функцій державного
нагляду (контролю) за використанням
природних ресурсів

2021—2022

Міндовкілля
Держрибагентство
Держлісагентство

підготовлено стратегії
реформування та
розвитку галузі рибного
та лісового господарства

Забезпечення чіткого розподілу повноважень у сфері охорони навколишнього
природного середовища на державному, регіональному та місцевому рівні
188. Підготовка пропозицій та коментарів до
проектів законів та стратегій, які стосуються
децентралізації та реформи органів влади

2021—2025

Міндовкілля
Національна академія
наук (за згодою)
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади

підготовлено пропозиції
та коментарі

Забезпечення цільового бюджетного фінансування природоохоронних заходів
та недержавного інвестування природоохоронних проектів
189. Проведення аналізу ефективності
використання бюджетних коштів
природоохоронного фонду на національному
та місцевих рівні та підготовка рекомендацій
щодо посилення його ефективності та
прозорості

2021

Міндовкілля

проаналізовано та
підготовлено
рекомендації
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Строк
виконання, рік

Відповідальні за
виконання

Індикатор виконання

Удосконалення кадрової політики та професійної підготовки фахівців у системі
охорони навколишнього природного середовища та природокористування
190. Забезпечення участі працівників
постійно
Міндовкілля
забезпечено участь
Міндовкілля у заходах та конференціях з
працівників Міндовкілля
обміну інформацією та досвідом на
місцевих, всеукраїнських та міжнародних
заходах
_________________________

