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ОНЛАЙНОВА РОБОЧА ЗУСТРІЧ 
 

29 вересня 2021 року, 16:00 Київ, Україна та 15:00 Женева, Швейцарія 
 

Загальна довідкова інформація  

У рамках програми «EU4Environment», що фінансується Європейським Союзом (2019–
2022 рр.), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) підтримує шість країн-
бенефіціарів, зокрема Україну, в розбудові відповідної спроможності ефективно та 
систематично виконувати СЕО. В Україні відповідні заходи включають підготовку 
Методичних рекомендацій щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки 
містобудівної документації. У зустрічі візьмуть участь представники Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля) та декілька інших 
зацікавлених сторін, зокрема державні установи, проєктні інститути та неурядові 
організації.  

 

Цілі, очікувані підсумки і результати зустрічі 

Мета зустрічі — коротко представити перший проєкт Методичних рекомендацій та 
обговорити зауваження до проєкту з боку Міндовкілля та інших відповідних 
зацікавлених сторін.  

Учасники 

У зустрічі візьмуть участь представники Міндовкілля та декілька інших зацікавлених 
сторін, зокрема державні установи, проєктні інститути та неурядові організації.  

Запрошення взяти участь у зустрічі надіслані Міністерству розвитку громад та територій 
України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони 
здоров’я України, Міністерству культури та інформаційної політики України та Державній 
службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, Групі підтримки реформ 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, декільком знаним 
проєктним інститутам, громадським організаціям і представникам наукової спільноти.  

Практична інформація  

Через обмеження, пов’язані з COVID-19, ця зустріч проводитиметься в онлайн-форматі.  

Про програму «EU4Environment» 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) покликана допомогти 
шести партнерським країнам — Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці 
Молдова та Україні — зберегти свій природний капітал і підвищити екологічний 
добробут населення за рахунок підтримки діяльності із захисту довкілля, 
демонстрування та відкриття можливостей для більш «зеленого» зростання, а також 
упровадження механізмів для кращого управління екологічними ризиками і впливами.  

Програма фінансується Європейським Союзом та реалізується п’ятьма партнерськими 
організаціями: ОЕСР, ЄЕК ООН, ЮНЕП, ЮНІДО та Світовим банком — і має бюджет у 
розмірі близько 20 мільйонів євро. Термін реалізації Програми: 2019–2022 роки. 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: EU4Environment@oecd.org 
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ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
29 вересня 2021 року, 16:00 Київ, Україна та 15:00 Женева, Швейцарія 

 
 

За 
женевським 
часом 

За київським 
часом 

Пункт 

15:00–15:10 16:00–16:10 Відкриття зустрічі 
Пан Леонід Калашник, Менеджер проєкту 
«EU4Environment» в ЄЕК ООН 
Пані Лада Котяш, заступник директора 
Департаменту екологічної оцінки та контролю, 
Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України 
 

15:10–15:40 16:10–16:40 Презентація першого проєкту Методичних рекомендацій 
Пан Даг Хікмен, міжнародний консультант 
Д-р Геннадій Марушевський, національний 
консультант 

15:40–16:10 16:40–17:10 Обговорення: 
Структура та зміст проєкту Методичних 
рекомендацій 
Питання для обговорення: подальші вказівки щодо 
інтеграції  питання зміни клімату  
Питання для обговорення: подальші вказівки щодо 
інтеграції  питання охорони здоров’я 

16:10–16:20 17:10–17:20 Подальші кроки  
Підготовка проміжного проєкту 
Термін подання проміжного проєкту 

16:20–16:25 17:20–17:25 Інші питання 
 

   
   
16:25–16:30 17:25–17:30 Завершення 

 

 


