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Скорочення  

 

КМУ – Кабінет Міністрів України, 

Міндовкілля – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Мінприроди – Міністерство екології та природних ресурсів України,  

КМДА - Київська міська державна адміністрація, 

Управління екології – Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

 

Примітка: 

  

Враховуючи, що у Конституції України (ст. 50) застосовується термін охорона довкілля, а не 

«охорона навколишнього природного середовища», у роботі у більшості випадків 

застосовується саме цей термін. Термін «охорона навколишнього природного середовища» 

іноді надається загальновживаним скороченням - ОНПС. 

 

 

 

  



3 

 

АНОТАЦІЯ 

Аналіз стану реалізації вимог законодавства України щодо забезпечення доступу 

до екологічної інформації вказує на наявність багаторічних системних проблем, що 

потребують вирішення не тільки на загальнодержавному рівні, але й насамперед на 

регіональному.  

Науково-практичні рекомендації та пропозиції направлені на вирішення існуючих 

проблем забезпечення доступу до екологічної інформації різних верств населення у місті 

Києві шляхом формування та розвитку міської системи публічного екологічного 

інформування. 

 

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ  

Право на вільний доступ до екологічної інформації та вільне отримання, 

використання, поширення та зберігання такої інформації є одним з базових 

конституційних прав громадян України (ст. 50 Конституції України): 

«Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, 

про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. 

Така інформація ніким не може бути засекречена». 

 

Реалізація цього права закріплена низкою державних нормативно-правових актів 

- законів, постанов і розпоряджень КМУ, інших нормативно-правових актів центральних 

органів виконавчої влади, перш за все наказів Міндовкілля, що сформована впродовж 

1991-2021 років.  

Основу розвиненої нормативної бази складають: 

 Закон України від 25.06.1991 № 1264-12 «Про охорону навколишнього 

природного середовища»; 

 Закон України від 02.10.1992 N 2657-XII «Про інформацію»; 

 Закон України від 06.07.1999 № 832-ХІУ «Про ратифікацію Конвенції про доступ 

до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя 

з питань, що стосуються довкілля» (Оргуська конвенція); 

 Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»; 

 Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; 

 Постанова КМУ від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу довкілля»; 

 Розпорядження КМУ від 17.01.2018 №67-р «Про схвалення Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації»; 

 Розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 825-р «Про схвалення Концепції 

створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля». 

 

Згідно базового Закону України від 25.06.1991 № 1264-12 «Про охорону 

навколишнього природного середовища» київська міська влада, міські підприємства, 

установи та організації, діяльність яких може негативно вплинути або впливає на стан 
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довкілля, життя і здоров'я людей, зобов'язані забезпечувати вільний доступ 

населення міста Києва до інформації про стан довкілля. 

Відповідно ст. 10 закону (пункт е) конституційне право на доступ до екологічної 

інформації має забезпечуватися «створенням та функціонуванням мережі 

загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення доступу до екологічної інформації».  

Законом також визначено (ст. 25-1), що екологічне інформаційне забезпечення 

має здійснюватися органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 

межах їх повноважень шляхом: 

На державному рівні: 

 підготовки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони довкілля, і подання на розгляд Верховної Ради України щорічної 

Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, а 

після її розгляду Верховною Радою України - опублікування окремим виданням та 

розміщення в системі Інтернет; 

 щорічного інформування… Київською міською державною адміністрацією Київради 

та населення про стан довкілля відповідної території; 

 систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан 

довкілля, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої 

зміни навколишнього середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я 

людей; 

 негайного інформування про надзвичайні екологічні ситуації; 

 передачі інформації, отриманої в результаті проведення моніторингу довкілля, 

каналами інформаційних зв'язків органам, уповноваженим приймати рішення щодо 

отриманої інформації; 

 забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, яка не становить державної 

таємниці і міститься у списках, реєстрах, архівах та інших джерелах. 

На місцевому рівні місцеві ради несуть відповідальність за стан довкілля на своїй території 

(ст. 15 закону) і в межах своєї компетенції: 

 забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян; 

 здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; організовують вивчення навколишнього природного 

середовища; 

 забезпечують інформування населення про стан довкілля, функціонування місцевих 

екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем. 

При цьому до компетенції виконавчих органів міських рад «у галузі охорони 

навколишнього природного середовища» (ст. 19) віднесено, окрім іншого, питання 

забезпечення «систематичного та оперативного інформування населення, 

підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного 

середовища, захворюваності населення», «організації екологічної освіти та екологічного 

виховання громадян». 

Тобто, відповідно чинного екологічного законодавства та Конституції України 

питання екологічного інформування та забезпечення доступу до екологічної 

інформації – одне з основних завдань київської міської влади конституційного 

рівня. 
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Необхідно зауважити, що у законодавстві конкретні механізми та форми 

практичного здійснення «систематичного» екологічного інформування на рівні органів 

місцевого самоврядування не визначено.  

На виконання законодавчих вимог київська міська влада, в межах повноважень 

органів місцевого самоврядування, формує політику та щорічно здійснює заходи та дії 

щодо забезпечення екологічного інформування та просвіти населення. 

Актуальним для міста Києва впродовж років лишається питання створення на 

системних засадах власної сучасної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

доступу до екологічної інформації різних верств населення, яка сприятиме належній 

реалізації стратегії державної екополітики України по забезпеченню підвищення рівня 

суспільної екологічної свідомості населення, розвитку екологічної культури. 

Поки державна екополітика та складні процеси її реформування мають переважно 

адміністративно-централізований характер, без достатньої уваги до розвитку 

ефективних і спроможних територіальних систем екологічного управління (аспекти 

регіональної екополітики), тож питання децентралізації державної системи екологічного 

управління – ще попереду.  

При науково-обгрунтованому системному підході вже зараз розвиток державної 

системи екологічного інформаційного забезпечення має одночасно супроводжуватися 

розвитком регіональних (міських) інформаційних та інформаційно-аналітичних 

механізмів, повноцінної реалізації концепції проєкту «Відкрите довкілля»1 на 

територіальному (міському) рівні.  

 

АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  

Сучасна екологічна політика потребує забезпечення широкого публічного 

екологічного інформування та забезпечення доступу до екологічної інформації різних 

верств населення.  

У питанні забезпечення належного екологічного інформування у місті Києві є 

чимало системних проблем, що мають як загальнодержавні, так і регіональні складові, 

проблеми чи актуальні завдання територіального рівня. 

На загальнодержавному рівні основним найбільш системним публічним 

документом щодо забезпечення екологічного інформування є щорічні Національні 

доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, структура яких 

кожного року уточнюється та затверджується окремим Наказом Мінприроди (накази від 

30.04.2014 № 138; від 26.07.2017 № 288; від 18.06.2018 № 218 тощо), тобто не є чітко 

визначеною та унормованою. 

На рівні територій областей чи міст України існує багаторічна практика 

підготовки щорічних регіональних екологічних паспортів щодо стану довкілля території 

регіону (області, міста), у процесі формування яких здійснюється збір та аналіз наявної 

і доступної екологічної інформації, її узагальнення.  

Екологічні паспорти регіонів після їх аналізу та узагальнення інформації 

практично є інформаційною базою для формування відповідного публічного документу 

                                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/825-2018-%D1%80#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/825-2018-%D1%80#Text
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- щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Україні, що згідно вимог законодавства обов’язково має кожного року готуватися та 

оприлюднюватися. 

На основі узагальненої інформації та даних щорічних екологічних паспортів у 

регіонах України існує також різноманітна практика підготовки доступних місцевих 

науково-популярних видань - регіональних екологічних доповідей (збірників) щодо 

стану та забруднення природного середовища певної території та дій органів місцевої 

влади з його покращення. 

Законодавчо визначений механізм забезпечення реалізації  

конституційного права на доступ до екологічної інформації 

(згідно ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища») 

ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ (Міндовкілля) МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ (Київрада, КМДА) 

ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ 

 Створення та функціонування мережі 

загальнодержавної екологічної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення доступу до екологічної інформації  

 Забезпечення функціонування місцевих 

екологічних автоматизованих інформаційно-

аналітичних систем (місцеві ради) 

Примітка: на рівні держави – не забезпечено 

створення та належне функціонування   

Примітка: у 2004 р затверждені заходи з 

інформатизації та створення МІАС «Екологія 

м.Києва», на жаль  не реалізовані 

ПУБЛІЧНІ ФОРМАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ 

 Щорічна Національна доповідь про стан 

довкілля в Україні 

 Щорічні Регіональна доповідь про стан 

довкілля у місті Києві та Екологічний паспорт  

 Примітка: законом не унормовано механізм 

підготовки доповіді, повновження та 

відповідальність 

АЛГОРИТМ ОПРИЛЮДНЕННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

1. Подання підготовленої Міндовкілля щорічної 

Національної доповіді про стан довкілля в Україні 

на розгляд Верховної Ради України  

1. КМДА має забезпечувати щорічне інформування 

про стан довкілля: Київради та населення  

 Примітка: не унормовано формати та практичні 

механізми, повновження та відповідальність 

2. Після розгляду ВРУ щорічної Національної 

доповіді про стан довкілля в Україні: 

 опублікування окремим виданням; 

 розміщення в системі Інтернет2 

На регіональному (міському) рівні обов’язковість, 

конкретні формати, терміни та практичні механізми 

законом не визначено  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМАТИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

3. Законодавчо визначені завдання:  

«Здійснення систематичного інформування населення через ЗМІ про стан довкілля, динаміку його змін, 

джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього середовища і характер впливу 

екологічних факторів на здоров'я людей». 

Примітка: у Києві здійснюється частково, не системно і не систематично.   

 

Одним з актуальних завдань з реалізації екологічної складової Стратегії розвитку 

м. Києва до 2025 року визначено питання «Оновлення Екологічного паспорта міста 

Києва» (сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля). 

                                                           
2 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2018 році оприлюднена 

23.09.2020 р., у 2017 році оприлюднена 24.09.2020 р., у 2013 та 2016 рр. відсутня взагалі: 

https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalni-dopovidi-pro-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-Ukraini.html 

https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalni-dopovidi-pro-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-Ukraini.html
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Екологічний паспорт міста Києва – досі залишається єдиним «публічним» 

документом київської міської влади, що містить у визначеному Міндовкілля форматі 

великий обсяг зведеної різновідомчої інформації, що стосується екологічної складової 

розвитку міста Києва, стану довкілля та рівнів його забруднення.  

Для належної організації екологічного інформування «оновлення» Екологічного 

паспорта міста Києва доцільно розглядати як суспільно важливий процес практичної 

реалізації права громадян – мешканців міста Києва на доступ до екологічної інформації 

шляхом щорічного його формування, оприлюднення та розповсюдження у доступному 

і зрозумілому форматі. 

На сьогодні основним документом і підставою для підготовки екологічних 

паспортів регіонів, у т.ч. щорічного Екологічного паспорта міста Києва, є Наказ 

Мінприроди від 31.03.2017 №150 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства 

екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською 

міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного 

середовища»3, додатком до якого визначено загальну структуру (типовий формат) 

регіональних екологічних паспортів (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

лише 27.12.2017 р. за №1568/31436). 

Щорічно листом Міндовкілля до КМДА надсилається проєкт структури наступної 

щорічної Національної еко-доповіді з визначенням необхідності надання інформації до 

встановленого терміну для «обов’язкового подання» екологічної інформації від міста 

Києва до Міндовкілля, у форматі Екологічного паспорта регіону для подальшої 

підготовки Національної доповіді.  

На виконання законодавчих вимог та наказів Міндовкілля Управлінням екології 

щорічно готується Екологічний паспорт міста Києва, та на його основі – публічна 

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в місті Києві.  

Ці документи є найбільш змістовними, інтегральними і певною мірою виконують 

функцію щорічного екологічного інформування у місті Києві4 та на жаль поки не стали 

основою, ядром створення сучасної розгалуженої і доступної системи екологічного 

інформування та просвіти для різних верств населення міста Києва, як і єдиним 

джерелом актуальної достовірної та повної інформації про стан довкілля та проблем 

щодо його забруднення по всім компонентам чи аспектам. 

У сфері інформаційно-аналітичного та організаційно-методичного забезпечення 

реалізації державної екополітики на регіональному рівні, у т.ч. щодо належного 

виконання щорічних наказів Міндовкілля з підготовки Екологічного паспорта міста 

Києва, є проблеми, що потребують більш глибокого аналізу та врегулювання: 

- у Стратегії державної екополітики України до 2030 року (як і у попередній до 2020 

року) не визначено окремої проблеми та пріоритетної цілі у сфері екополітики щодо 

особливої ролі інформації та знань, системності у механізмах забезпечення її 

реалізації, як на державному, так і на регіональному (міському) рівні; 

                                                           
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1568-17#Text 
4 https://ecodep.kyivcity.gov.ua/content/ekologichnyy-pasport.html 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1568-17#Text
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/content/ekologichnyy-pasport.html
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- не створено та не забезпечено функціонування мережі загальнодержавної екологічної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до 

екологічної інформації;  

- аналіз нормативних вимог щодо забезпечення екологічного інформування, у т.ч. 

підготовки «Екологічного паспорта регіону», виявив відсутність механізмів 

рівноправного партнерства у сфері інформаційних взаємодій, чітких регламентів з 

надання та обміну екологічною інформацією між державними та місцевими органами 

влади (Наказ Мінприроди від 31.03.2017 №150 «Про затвердження Порядку взаємодії 

Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і 

Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони 

навколишнього природного середовища);  

- уся система державного екологічного управління та її ядро – державна система 

моніторингу довкілля знаходиться у стадії багаторічної стагнації, і на сьогодні йде її 

системне реформування, поступове приведення у відповідність з міжнародними 

стандартами та підходами, але поки органи місцевого самоврядування у цих 

важливих державотворчих процесах не є «рівноправними гравцями»; 

- багаторічне перманентне «удосконалення» і безсистемне реформування профільного 

міністерства (Мінприроди) забезпечили інституційну слабкість і незавершеність 

реформування профільного екологічного підрозділу у системі київської міської влади 

(починаючи з 2003-04 рр., 2008 -2009 рр., 2013 і по теперішній час). 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКОПОЛІТИКИ ЄС  

Однією з базових складових європейської інтеграції України та основою 

формування нової конкурентоздатної економічної моделі розвитку держави є 

екологічна  політика.  

Поступові фундаментальні зміни нормативної бази державної екополітики 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС обумовлюють 

необхідність переосмислення всього кола екологічних проблем, що виникають у процесі 

соціально-економічного розвитку міста Києва, актуалізації концептуальних засад 

міської екополітики. 

Питання екологічного інформування та забезпечення доступу до екологічної 

інформації займає одне з центральних місць у системі європейської екополітики, і 

визначені директивами (Горизонтальне екологічне право ЄС), до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС5 увійшли чотири директиви:  

 2003/4/ЄC про доступ громадськості до інформації про довкілля; 

 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку (СЕО);  

 2003/35/ЄC про участь громадськості у розробці деяких планів та програм, 

пов’язаних з навколишнім природним середовищем …;  

 2011/92/ЄС про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС).  

Сучасний підхід до забезпечення доступу до екологічної інформації визначено 

Директивою 2003/4/ЄC, що спрямована на «підвищення обізнаності з питань, що 

стосуються довкілля, шляхом забезпечення громадськості права на доступ до 

екологічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні державних органів».  

                                                           
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
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Стратегічна мета Директиви: 

 гарантування доступу до інформації, що стосується питань довкілля і є у 

розпорядженні органів влади, та встановлення основних умов і практичних процедур 

використання такого права; 

 забезпечення поступового надання та розповсюдження для громадськості 

інформації щодо навколишнього природного середовища для досягнення якомога 

ширшого систематичного охоплення. З цією метою заохочується використання 

комп’ютерних телекомунікаційних та/або електронних технологій. 

Директива вказує, що інформація щодо навколишнього природного середовища 

має поступово ставати доступною в електронних базах даних, до яких громадськість має 

вільний доступ через громадську телекомунікаційну мережу. 

 
Апроксимацію законодавства України до положень Директиви 2003/4/ЄC про 

доступ громадськості до інформації про довкілля передбачалось здійснити протягом 

2014 - 2016 років, План імплементації Директиви 2003/4/ЄС затверджено 

Розпорядженням КМУ від 15.04.2015 № 371 «Про схвалення розроблених 

Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів 

законодавства ЄС»6. 

Основні положення Директиви про доступ до інформації, які мали бути 

імплементовані у цей період:  

• прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу 

(органів);  

• встановлення на практиці процедур доступу громадськості до екологічної 

інформації та відповідних винятків; 

• забезпечення надання органами влади громадськості доступу до екологічної 

інформації;  

• встановлення процедур перегляду рішень про відмову у наданні екологічної 

інформації або про надання неповної інформації;  

• встановлення системи поширення екологічної інформації для громадськості. 

 

Імплементація Директиви 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) та 

Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 

                                                           
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371-2015-%D1%80#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371-2015-%D1%80#Text
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здійнюється через прийняття нових для України законодавчих актів, які поступово 

впроваджують нові механізми екологічного інформування громадськості: 

Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» та 

Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII «Про стратегічну екологічну оцінку». 

У Києві при формуванні та затвердженні міських цільових програм вже 

здійснюються заходи згідно вимог закону про СЕО, але перші кроки їх практичної 

реалізації вказують на необхідність удосконалення методичного забезпечення 

впровадження норм закону на рівні повноважень органів місцевого самоврядування. 

У процесі оцінки впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля» (ст. 4 щодо забезпечення гласності оцінки впливу на довкілля) 

забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості. 

Вимогам Директиви 2003/35/ЄC щодо участі громадськості в підготовці планів та 

програм, що стосуються довкілля, законодавство України відповідає частково, зокрема 

тому, що чітко не визначено саме поняття «планів», однак такі документи як основний 

механізм організації виконання прийнятих Концепцій чи Стратегій приймаються 

(наприклад, Національні плани дій з охорони довкілля). 

 

ВИСНОВКИ  

За підсумками аналізу стану нормативно-правового забезпечення екологічного 

інформування, а також механізмів реалізації права на доступ до екологічної інформації 

різних верств населення у місті Києві можемо констатувати наступне: 

1. Велика кількість законодавчих та нормативних актів з питань екологічного 

інформування впродож десятиліть не забезпечила формування та розвиток ефективних 

механізмів системного екологічного інформуванння населення міста Києва, перш за все 

щодо доступу до соціально важливої екологічної інформації. 

2. Законодавством визначено, що для реалізації конституційного права на доступ 

до екологічної інформації на місцевому рівні, місцеві ради «в межах своєї компетенції» 

забезпечують інформування населення про стан довкілля, функціонування місцевих 

екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем. Така система відсутня 

у місті Києві, та не запланована у стратегічних документах розвитку міста. 

3. Державна система моніторингу довкілля України – основне джерело 

екологічної інформації, на сьогодні у процесі багаторічного «удосконалення» та 

реформування. Питання створення Регіональної системи моніторингу довкілля міста 

Києва як територіальної підсистеми державної системи моніторингу довкілля – 

відкрите7.  

4. Київська міська влада не є рівноправним суб’єктом державної системи 

моніторингу довкілля із нормативно забезпеченим правом безкоштовного доступу до 

всього наявного в усіх різновідомчих суб’єктах державної системи моніторингу 

довкілля обсягу екологічної інформації (згідно її Положення). 

                                                           
7 Розробка була запланована ще у 2007 році у проекті Київської міської програми охорони навколишнього 

природного середовища на період до 2011 року (розділ 2.8.) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n3
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5. Київ поки не має єдиного широко відомого публічного документу (документів) 

для різних верств населення з доступної, але фахової інформації щодо стану довкілля, 

рівнів забруднення та наявних екологічних ризиків здоров`ю (щорічної Київської 

екологічної доповіді).  

6. У процесі формування Екологічного паспорту міста Києва (щорічного 

«оновлення» за визначеним форматом) фахівцями Управління екології на природних 

ресурсів виконавчого органу Київрали (КМДА) здійснюються складні процеси збору 

великого обсягу різноманітної та різновідомчої інформації щодо стану та структури 

територіальних екологічних проблем міста, яка закономірно має переважно фаховий чи 

відомчий характер.  

На основі Екологічного паспорту міста Києва готується Регіональна доповідь про 

стан навколишнього природного середовища в місті Києві. 

Поки більшість населення не має інформації щодо наявності такого публічного 

документу київської міської влади.  

7. Необхідні принциповово нові сучасні ефективні механізми міжвідомчих 

комунікацій з надання та обміну екологічною інформацією, а також її підготовки у 

доступному форматі для подальшого оприлюднення, розповсюдження, у т.ч. інформації 

щодо впливу негативних факторів на стан здоров`я на засадах сучасних ІКТ. 

9. Нормативний акт щодо принципів та форматів інформаційної взаємодії - Наказ 

Мінприроди від 31.03.2017 №150 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства 

екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською 

міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного 

середовища» потребує удосконалення, реформування на засадах партнерства та 

взаємодії.  

10. Недостатня увага до екополітики при здійсненні глобальних трансформацій 

моделі економіки України, відсутність впродовж років системності у сфері державної 

регіональної екополітики суттєво послабили інституційну спроможність системи 

екологічного управління у місті Києві, не сприяли послідовному завершенню її 

реформування (з 2013 р.) та створенню у столиці більш ефективної сучасної моделі 

системи екологічного управління8, у тому числі щодо забезпечення належного 

екологічного інформування населення м.Києва.  

11. Наразі діяльність з реалізації стратегічних завдань наближення (апроксимації) 

законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля зосереджена на 

державному рівні, хоча більшість реформ має чітко виражену регіональну складову: 

реальні проблеми виникають на певній території, і більшість з них має вирішуватися на 

даній території, в межах повноважень місцевої влади.  

                                                           
8 З ліквідацією у 2013 році Державного управління екології у місті Києві - територіального підрозділу 

Мінприроди ліквідовано створений та достатньо ефективно діючий інформаційно-просвітницький Оргузський 

центр міста Києва, що виконував функції комунікації влади та громади, реалізації права доступу до наявної 

екологічної інформації. На сьогодні Київ не має аналогічного центру, що працює на єдиних концептуальних 

засадах щодо формування екокультури населення, системно і систематично готує і надає громаді міста фахову 

екологічну інформацію у доступному, зрозумілому форматі, виконуючи функції інформаційно-комунікаційного 

міжвідомчого просвітницького центру. 
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Реалізація принципів децентралізації державного управління у сфері екополітики 

України вже зараз має сприяти розвитку територіальних систем екологічного 

управління, зміцненню їх ресурсної та інституційної складової. 

Відсутність механізмів рівноправного партнерства у сфері інформаційних 

взаємодій, чітких регламентів з надання та обміну екологічною інформацією між 

державними та місцевими органами влади, дає підстави та вимоги для розвитку в 

межах повноважень органів самоврядування Києва міської системи екологічного 

інформування, підготовки щорічної публічної екологічної доповіді київської міської 

влади чи видання відповідного інформаційно-аналітичного екологічного збірника за 

власним форматом.  

З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна взяла на себе 

зобов’язання нарешті перейти від декларування важливості забезпечення доступу до 

екологічної інформації до практичної реалізації вимог відповідних директив як на 

державному, так і найголовніше – на територіальному (регіональному) рівні, де реально 

живуть люди і формується їх цикл життєдіяльності, життєзабезпечення.  

Стратегічна мета - формування доступної системи екологічного інформування 

населення міста Києва відповідно до Директиви 2003\4\ЄС про доступ громадськості до 

екологічної інформації на основі щорічного удосконалення та «оновлення» 

стандартизованого формату щорічного Екологічного паспорта міста Києва. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

Для покращення механізмів екологічного інформування, забезпечення реалізації 

конституційного права на доступ до екологічної інформації у місті Києві пропонуємо:  

1. Розробити та забезпечити реалізацію нової моделі сучасної системи 

екологічного інформування населення міста Києва, взявши за основу корнцептуальні 

засади екополітики ЄС. 

2. Запровадити щорічну підготовку та оприлюднення Публічної екологічної 

доповіді міста Києва.  

3. Розглянути проект Публічної екологічної доповіді міста Києва (концепцію та 

структуру), що підготовлено КНДУ «НДІРоМ» (Додаток 1). 

4. Забезпечити обговорення та узгодження київською міською владою концепції 

проекту документу та механізмів його реалізації. 

5. З метою удосконалення механізмів підготовки щорічного Екологічного 

паспорта міста Києва:  

- визначити усіх суб’єктів інформаційних відносин у сфері державно-регіональної 

екополітики та проаналізувати характер взаємозв’язків щодо збору, обробки та передачі 

екологічної інформації; 

- провести інвентаризацію усіх наявних джерел екологічної інформації у місті 

Києві, форматів (процедур чи регламентів) її отримання, перш за все, від діючих 

суб`єктів державної системи моніторингу довкілля; 

- за підсумками інвентаризації підготувати та провести спеціальну нараду з 

інформаційних проблем екополітики міста Києва та підготувати проект Плану дій. 
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6. Підготувати пропозиції щодо удосконалення існуючих механізмів комунікації 

та інформаційних відносин Міндовкілля та органів місцевого самоврядування міста 

Києва на засадах рівноправної партнерської взаємодії (перш за все, щодо надання та 

обміну екологічної інформації, у тому числі на безоплатній основі згідно чинного 

законодавства).  

6. Розробити концепцію нового проєкту КІАС «ЕКОПАСПОРТ» (Київська 

інформаційно-аналітична система), та сприяти його впровадженню на засадах сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі геоінформаційних систем. 

Створити міжвідомчу робочу групу з реалізації цього проекту.  

7. Врахувати вище наведені пропозиції при підготовці проєкту Стратегії розвитку 

міста Києва до 2035 року та розробці проєктів міських цільових програм, перш за все 

екологічного спрямування. 
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Додаток 1 
ПРОЄКТ СТРУКТУРИ ЩОРІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОВІДІ МІСТА КИЄВА -  

ОСНОВА СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ (СЕІК) 

(для подальшого узгодження, коригування) 

БАЗОВІ РОЗДІЛИ СЕІК 
(на основі Переліку основних 

територіальних екологічних 

проблем міста Києва) 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ  

ЕКО-ДОПОВІДІ КИЄВА 

(з урахуванням структури розділів щорічної Національної 

доповіді щодо стану довкілля в Україні) 

ВІДПОВІДНІ РОЗДІЛИ (ПІДРОЗДІЛИ) 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ ЩОДО СТАНУ 

ДОВКІЛЛЯ  (2017-2018) 

   

І СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ЕКОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: 

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

Регіональні аспекти державної екополітики України: 

стратегічні цілі та завдання  

 

КИЇВ ЯК ОБ’ЄКТ 

ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Загальна характеристика міста Києва:  

фізико-географічна; 

адміністративно-територіальна,  

демографічна,  

загально – економічна. 

Перелік екологічно небезпечних об’єктів 

Розділ 1. Загальні відомості 

 

ІІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

ЕКОПОЛІТИКИ МІСТА 

КИЄВА 

Концептуальні засади стратегії міської екополітики: 

бачення, принципи, стратегічні цілі та завдання  
 

ІІІ ЕКОЛОГІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

МІСТА КИЄВА 

Екологічні аспекти розвитку:  

- визначення, 

- аналіз,  

- оцінка  

 

 

Якість та стан забруднення довкілля: 

- Атмосферне повітря (управління якістю) 

- Водні ресурси (використання, охорона та відтворення) 

- Земельні ресурси (раціональне використання та охорона) 

- Зелена зона міста Києва (стан та розвиток зелених 

ресурсів) 

- Біорізноманіття та екомережа, ПЗФ 

- Відходи та система управління ними  

Розділ 2. Атмосферне повітря 

Розділ 4. Водні ресурси 

Розділ 5. Збереження біорізноманіття, розвиток 

ПЗФ та формування нац. екомережі  

Розділ 6. Земельні ресурси та ґрунти  

Розділ 7. Надра  

Розділ 8. Відходи  
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БАЗОВІ РОЗДІЛИ СЕІК 
(на основі Переліку основних 

територіальних екологічних 

проблем міста Києва) 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ  

ЕКО-ДОПОВІДІ КИЄВА 

(з урахуванням структури розділів щорічної Національної 

доповіді щодо стану довкілля в Україні) 

ВІДПОВІДНІ РОЗДІЛИ (ПІДРОЗДІЛИ) 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ ЩОДО СТАНУ 

ДОВКІЛЛЯ  (2017-2018) 

   

- (утворення за секторами економіки, побутові та 

небезпечні) 

ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Адаптація до змін клімату 

- міського господарства, 

- населення, 

- економіки 

Розділ 3. Зміна клімату 

ЕКОБЕЗПЕКА ТА  

ГІГІЄНА ДОВКІЛЛЯ 
Екологічні ризики та загрози  Розділ 9. Екологічна безпека  

 Фізичні фактори впливу на людину та довкілля   

 Поводження з небезпечними відходами та хімічними речовинами  

 Радіаційна безпека  

ІV СИСТЕМА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ МІСТА КИЄВА 

Інституційна спроможність системи екологічного управління: 

- нормативна база, 

- повноваження (КМДА) 

- організаційна структура  

15.1 Національна та регіональна екологічна 

політика  

15.2 Удосконалення нормативно-правового 

регулювання у сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

15.3 Державний контроль за додержанням вимог 

природоохоронного законодавства 

 

Узгодження стратегічних цілей та планів дій (програм): 
- державних;  

- регіональних (чи міжрегіонального рівня); 

- загальноміських 

 

 
Стан реалізації чинних екологічних програм та заходів 15.4 Виконання державних цільових екологічних 

програм 

Перелік територіальних 

екологічних проблем Києва 

Основні чинники та критерії визначення проблем  на всій 

території міста:  

проблеми, інформація та екологічні показники  
 

Екологічні проблеми 

функціонування та розвитку 

міської економіки  

(за секторами) 

Інтеграція екополітики в секторальну економіку: 

- визначення екологічних аспектів галузі, суб’єктів 

господарської діяльності; 

- аналіз екологічної інформації та даних; 

- оцінка, ранжування існуючих екологічних проблем; 

- розробка комплексу необхідних заходів (за секторами); 

Екологічні аспекти економіки: 

Розділ 10. Промисловість та її вплив на довкілля  

Розділ 11. Сільське господарство та його вплив на 

довкілля  

Розділ 12. Енергетика та її вплив на довкілля 

Розділ 13. Транспорт та його вплив на довкілля  
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БАЗОВІ РОЗДІЛИ СЕІК 
(на основі Переліку основних 

територіальних екологічних 

проблем міста Києва) 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ  

ЕКО-ДОПОВІДІ КИЄВА 

(з урахуванням структури розділів щорічної Національної 

доповіді щодо стану довкілля в Україні) 

ВІДПОВІДНІ РОЗДІЛИ (ПІДРОЗДІЛИ) 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ ЩОДО СТАНУ 

ДОВКІЛЛЯ  (2017-2018) 

   

- формування загальноміського плану дій; 

- актуалізація екополітики (нормативної бази) 

Розділ 14. Стале споживання та виробництво 

15.6 Оцінка впливу на довкілля   

Розділ 15.7. Економічні засади 

природокористування 

Екологічний бюджет Києва  

Екологічні доходи (від еко-податку, інше) та витрати, 

Фонд ОНПС міста Києва, управління видатками; 

оцінка фінансово-економічної спроможності міста щодо реалізації 

екополітики, перш за все розробки та забезпечення реалізації 

програм та заходів екологічного спрямування (МЦП) 

15.7.1 Економічні механізми природоохоронної 

діяльності  

15.7.2 Стан фінансування природоохоронної 

галузі 

Регулювання 

природокористування  

на території міста Києва 

Адміністративні послуги (дозволи)  

Державний контроль (еко-інспекція) 

Економічні механізми стимулювання раціонального 

природокористування.  

Стан та напрями удосконалення  

15.8 Технічне регулювання у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки  

15.9 Державне регулювання у сфері 

природокористування 

Науково-технічне забезпечення 

Інформаційно-аналітичний та експертний супровід реалізації 

планів та програм; 

сприяння впровадженню інноваційних ресурсо-ефективних 

технологій у міське господарство; 

формування бази даних та знань, перш за все щодо НДТ 

(Найкращих Доступних технологій)  

15.10. стан та перспективи наукових досліджень у 

сфері охорони довкілля 

   

V ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

ЕКОПОЛІТИКИ МІСТА 

КИЄВА  

Інформаційне забезпечення екологічного управління.  

Розвиток е - урядування  

Перелік показників  
система екологічних показників та індикаторів щодо сталого 

розвитку міста Києва 
 

Кадастри природних ресурсів  

 

Земельний кадастр – доступ до екологічної складової. 

Регіональна система кадастрів природних ресурсів міста Києва 
 

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ 
Регіональна підсистема державної системи моніторингу довкілля 

на території міста Києва 

15.5 Державна політика у сфері моніторингу 

навколишнього природного середовища 

 Система моніторингу якості атмосферного повітря у місті Києві  

 Моніторинг стану водних ресурсів та якості питної води у місті  
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БАЗОВІ РОЗДІЛИ СЕІК 
(на основі Переліку основних 

територіальних екологічних 

проблем міста Києва) 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ  

ЕКО-ДОПОВІДІ КИЄВА 

(з урахуванням структури розділів щорічної Національної 

доповіді щодо стану довкілля в Україні) 

ВІДПОВІДНІ РОЗДІЛИ (ПІДРОЗДІЛИ) 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ ЩОДО СТАНУ 

ДОВКІЛЛЯ  (2017-2018) 

   

 Моніторинг стану зелених ресурсів міста Києва   

 Моніторинг… (земельних, біорізноманіття тощо)  

 Регіональна система кадастрів природних ресурсів міста Києва   

 

Київська інформаційно-аналітична система - КІАС ««Екопаспорт» 

(«ECOCITY KYIV») 

міська система екологічного інформування та просвіти СЕІК 

 

VІ ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 

НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА 

Екологічне інформування та просвіта: 

- система екологічного інформування та просвіти різних 

верств населення міста (механізми доступу до еко-

інформації); 

- соціальне еко-партнерство, співучасть у культурно-

масових заходах;  

- громадські рухи та організації;  

- Екологічне кредо киянина (екологічна етика, культура 

поведінки в громадських місцях, у т.ч. з відходами) 

15.12. Екологічна освіта та інформування  

15.11 Участь громадськості в процесі прийняття 

рішень з питань, що стосуються довкілля 

   

VІІ МІЖНАРОДНІ 

(МІЖРЕГІОНАЛЬНІ) 

АСПЕКТИ ЕКОПОЛІТИКИ 

СТОЛИЦІ УКРАЇНИ 

Міжнародні (міжрегіональні) аспекти екополітики міста 

Києва: 

- Співробітництво та партнерство  

- (міжвідомче, міжрегіональне, міжнародне)  

15.13. Міжнародне співробітництво з охорони 

довкілля  

ПРОЕКТ  

Міський план дій з охорони довкілля у місті Києві, МЦП щодо охорони довкілля та 

раціонального природокористування у місті Києві  

 

Національний план дій з охорони довкілля в 

Україні 

 


