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ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова 

Громадської ради при Міністерстві 

екології та природних ресурсів України 

 

____________ В.В. Савицький 

«29» серпня 2013 року 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

Засідання Громадської ради при Мінприроди України 

м. Київ                                                                                          29 серпня 2013 р. 

 

Зареєстровані та присутні: 

Голова Громадської ради: Савицький В.В. 

Заступники голови Громадської ради: Чорний В.І., Берзіна С.В., Неліпа А.В. 

Секретарь: Мазур Г.М. 

Члени Громадської ради:  згідно з реєстрацією. 

 

Делегували голоси:  

Гафіч Л.Ф., Зур’ян О.В., Хазан А.В. – Савицькому В.В.,  

Яреськовська І.І. – Берзіній С.В.,  

Коваленко В.В., Єрмалаєв А.В. – Неліпі А.В.,  

Хохлова О.Г. – Кучеренку О.А.  

 

Відсутні: 

Салімов Е.Т. – ВБФ «ГРУ». 

 

З 29 членів Громадської ради присутні (у т.ч. делегували право голосу) 28 - 

кворум є. 

 

Присутні від:  

 

Інститутів громадського суспільства:  

Гробовик О.І., Фалевич Д.Ю., Губанов С.І. – ГО «Захист природи»,  

Овсянніков П.В. – ВГО «До чистих джерел», 

Михайлик Р.Р. – ВГО «Клік», 

Андрієвський В.Є. – ГО «ІРАР», 

Козловська М.В. – ГО «Поступ»,  

Ордякова С.П. – ГО «Щасливий берег», 

Іванов М.Б. – МБО «Українська ліга благодійників», 

Бондаренко В.Т. – Міжнародна асоціація «Аура», 

Бондаренко С.Л. – БФ «Аура», 

Сєрова Г.В. – директор Інформаційно-просвітницького Орхуського центру. 
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Міністерства екології та природних ресурсів України:  

Гончарова І.І. – департамент стратегічного планування, економіки та фінансів, 

Міцкевич Д.І. – юридичний департамент, 

Шимкус М.О. – департамент організаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності Міністра, відділ ЗМІ,  

Калініченко Таїсія Василівна – начальник відділу взаємодії із ЗМІ та 

консультацій з громадськістю (випробувальний термін). 

 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища Київської міської державної адміністрації:  

Бовсунівська Н.М. – головний спеціаліст.  

 

На початку засідання Савицький В.В. привітав всіх присутніх з Днем 

Незалежності України та побажав здоров’я, успіхів та плідної праці на благо 

України. 

 

Савицьким В.В. було запропоновано наступний порядок денний: 
 

1. Про прийняття та виключення членів Громадської ради при 

МІнприроди України. 

Доповідач: Чорний В.І. – заступник Голови громадської ради  

Обговорення кандидатів, прийняття рішення. 

 

2. Про відповідального секретаря Громадської ради при Мінприроди 

України (розгляд та затвердження кандидатури). 

Доповідач: Бойко О.Л. – заступник директора департаменту організаційно-

аналітичного забезпечення діяльності Міністра,  

Савицький В.В. – голова Громадської ради. 

Обговорення кандидатури, прийняття рішення. 

 

3. Про діяльність ДП «Укрекоресурси» за період 2012 рік – І квартал 2013 

року. 

Доповідач: Радіонов Дмитро Володимирович – директор ДП «Укрекоресурси». 

Запитання членів громадської ради, обговорення доповіді, прийняття рішення. 

 

4. Обговорення проблемних питань щодо інформування членів 

Громадської ради про прийняті рішення з боку Мінприроди України за 

результатами розгляду пропозицій Громадської ради. 

Доповідач: Берзіна С.В. – заступник Голови громадської ради 

Співдоповідачі: Делеговані Міністерством представники від Департаменту 

організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра та відділу взаємодії 

із ЗМІ та консультацій з громадськістю. 

Обговорення доповідей, прийняття рішення. 

 

5. Про результати розгляду запитів на фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок ДФОНПС на 2013 рік, поданих громадськими 
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організаціями та порядок формування Програми підтримки проектів 

громадських екологічних згідно пп. 11,12 НПД. 

Доповідач: Берзіна С.В.  

Співдоповідачі: Делеговані Міністерством представники від Департаменту 

організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра; відділу взаємодії із 

ЗМІ та консультацій з громадськістю; Департаменту стратегічного планування, 

економіки та фінансів; юридичного департаменту. 

Обговорення доповідей, прийняття рішення. 

 

6. Про організацію підготовки заходів що упроваджуються за підтримкою 

Громадської ради при Мінприроди України: 

- ІІ Міжнародного форуму для сталого розвитку «GREEN MIND»;  

- П’ятого Всеукраїнського Ярмарку органічних продуктів та інших. 

Доповідачі: Берзіна С.В., Мілованов Є.В. 

Співдоповідачі: Делеговані Міністерством представники від Департаменту 

організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра та відділу взаємодії 

із ЗМІ та консультацій з громадськістю. 

Обговорення доповідей, прийняття рішення. 

 

7. Про організацію розширеного засідання Громадської ради при 

Мінприроди України та інших заходів за технічною підтримкою проекту ЄС 

«Додаткова підтримка Мінприроди з реалізації програми секторальної 

бюджетної підтримки». 
Доповідачі: Савицький В.В., Берзіна С.В., Кучеренко О.А. 

Обговорення пропозицій, прийняття рішення. 

 

8. Про підтримку створення дослідного Центру науково-технічного 

розвитку по дослідженню та моніторингу промислових відходів, розробки та 

випробуванню новітніх технологій їх переробки. 

 Доповідач: Чубенко О.М. – ВГО «Товариство зварників України» 

Обговорення пропозиції, прийняття рішення. 

 

9. Про створення громадських екологічних центрів та інституту 

громадських інспекторів. 

Доповідач: Чорний В.І. – заступник Голови громадської ради 

Обговорення пропозиції, прийняття рішення. 

 

10. Про розвиток взаємодії та співпраці між Громадською радою при 

Мінприроди України та Інформаційно-просвітницьким Орхуським центром. 

Доповідач: Сєрова Г. М. – директор Центру 

Обговорення пропозицій, прийняття рішення. 

 

11. Різне. 

Постановили: затвердити порядок денний. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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Питання №1. 

Про прийняття та виключення членів Громадської ради при Міністерстві 

екології та природних ресурсів України. 

 

СЛУХАЛИ: Чорного В.І., який проінформував, що до Громадської ради 

надійшли заяви від громадських організацій, які виявили бажання делегувати 

своїх представників до роботи в Громадській раді при Мінприроди України. 

Також Чорним В.І. було запропоновано заслухати кожного з присутніх 

представників від інститутів громадського суспільства (далі – ІГС) окремо та 

голосувати по кожному окремо. 

 

Постановили: заслухати інформацію щодо діяльності ІГС – претендентів на 

включення до складу Громадської ради при Мінприроди України та голосувати по 

кожному окремо. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Кандидати проінформували членів Громадської ради про основні напрямки 

діяльності їх організацій: 

 

1. Громадська організація «Захист природи» для участі у засіданні Громадської 

ради делегувала Гробовика Олега Івановича, який доповів про діяльність та 

проведені організацією заходи, а саме: очищення берегів річки Бельбек і річки 

Кокоска Бахчисарайського району АР Крим; обстеження стану водоймищ, ставків 

на території Голубинської сільської ради АР Крим та інші. Наголосив на бажанні 

працювати у складі Громадської ради Мінприроди. 

 

Постановили: прийняти Громадську організацію «Захист природи» до складу 

Громадської ради Мінприроди.. 

Голосування: «за» - одноголосно 

Рішення прийнято. 

 

2. Харківський осередок Всеукраїнської громадської організації «До чистих 

джерел» для участі у роботі Громадської ради Мін природи делегували 

Овсяннікова Петра Васильовича - заступника Голови правління. Овсянніков П.В. 

доповів що можливимй напрямком роботи у Громадській раді Мінприроди є 

поліпшення стану довкілля, екологічне законодавство, зв’язки з громадськістю.  

 

Постановили: прийняти Харківський осередок Всеукраїнської громадської 

організації «До чистих джерел» до складу Громадської ради Мінприроди. 

Голосування: «за» - одноголосно 

Рішення прийнято. 

 

3. Всеукраїнська громадська організація «Клік» для участі у роботі Громадської 

ради делегували Михайлик Руслана Романовича, який  розповів про напрямки 

діяльності організації пов’язані з питаннями екології, а саме: вивчення напрямків 
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оптимального використання Інтернет-технологій для максимального збереження 

природних ресурсів в Україні та світі; сприяння розвитку громадської ініціативи 

та самоорганізації громадян у сфері охорони, використання і відтворення 

природних ресурсів та інше. Обґрунтував доцільність участі ВГО «Клік» у роботі 

Громадської ради Мінприроди. 

 

Постановили: прийняти Всеукраїнську громадську організацію «Клік» до 

складу Громадської ради Мінприроди. 

Голосування: «за» - 27 

                          «проти» - 0 

                          «утримався» - 1 

Рішення прийнято. 

 

4. Представник Громадської організації «Інститут розвитку аграрних ринків» 

(далі - ГО «ІРАР») Волівач Віталій Олександрович окреслив напрями діяльності 

по вивченню та аналізу реального стану і тенденцій розвитку економіки та 

політики України в комплексі з проблемами навколишнього середовища; 

розробку на базі цього рекомендацій органам влади, політичним партіям та 

громадським організаціям та інше. Наголосив на доцільності участі ГО «ІРАР» в 

роботі Громадської ради Мінприроди та взаємодії з іншими громадськими 

організаціями у її складі. 

 

Постановили: прийняти Громадську організацію «ІРАР» до складу 

Громадської ради Мінприроди. 

Голосування: «за» - 27 

                          «проти» - 1 

                          «утримався» - 0 

Рішення прийнято. 

 

5. Громадська організація «Поступ» делегувала для участі у засіданні 

Громадської ради Козловську Марину Віталіївну, яка висвітлила основну мету 

організації, розповіла про проведену роботу за останні два роки та наголосила на 

бажанні вступу до Громадської ради Мінприроди.  

 

Постановили: прийняти Громадську організацію «Поступ» до складу 

Громадської ради Мінприроди. 

Голосування: «за» - одноголосно 

Рішення прийнято. 

 

Також Чорний В.І. надав інформацію про діяльність Американської 

Торгівельної Палати в Україні, в особі Нарежневої Діни Фердинантівни та 

наголосив на доцільності прийняття до складу Громадської ради. Розповів про 

можливості співпраці, про реалізовані програми та проекти за останні два роки. 

Запропонував прийняти Американську Торгівельну Палату в Україні до складу 

Громадської ради при Мінекології.  

 



 6 

Постановили: прийняти Американську Торгівельну Палату в Україні до 

складу Громадської ради при Мінекології.  

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Чорний В.І. запросив новообраних членів Громадської ради приступити до 

роботи у складі Громадської ради, увійти до складу існуючих комісій, а також 

проінформував про те, що склад Громадської ради становить в кількості 35 

організацій. 

 

По питанню № 1 постановили: 

1. Прийняти до складу Громадської ради 6 (шість) організацій та затвердити 

оновлений склад Громадської ради у кількості 35 громадських організацій. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Питання № 2 

Про відповідального секретаря Громадської ради при Мінприроди України 

(розгляд та затвердження кандидатури). 

 

СЛУХАЛИ: Савицького В.В., який повідомив що він буде уповноваженим 

доповідачем по цьому питанню у зв’язку з тим, що Бойко О.Л. знаходиться у 

відпустці. 

Савицький В.В. доповів про те, що в даний час у Департаменті організаційно-

аналітичного забезпечення діяльності Міністра, проходить стажування на посаду 

начальника відділу взаємодії із ЗМІ та консультацій з громадськістю Калініченко 

Таїсія Василівна, яку Мінприроди рекомендує як відповідального секретаря 

Громадської ради при Мінприроди України. Враховуючи присутність      

Калініченко Т.В. на засіданні Савицький В.В. запропонував познайомитись з 

кандидатом, затвердити запропоновану особу та вважати її відповідальним 

секретарем з моменту офіційного Наказу про призначення на посаду начальника 

відділу взаємодії із ЗМІ та консультацій з громадськістю. Також були зазначені 

функції відповідального секретаря та обсяг роботи. Членами Громадської ради 

були задані питання Калініченко Т.В. та було запропоновано залишитись до кінця 

засідання для ознайомлення з роботою Громадської ради при Мінприроди.  

 

По питанню №2 постановили: 

1. Обрати Калініченко Т.В. відповідальним секретарем Громадської ради при 

Мінприроди з моменту офіційного Наказу про призначення її на посаду 

начальника відділу взаємодії із ЗМІ та консультацій з громадськістю. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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Питання № 3 

Про діяльність ДП «Укрекоресурси» за період 2012 рік – І квартал 2013 року. 

 

СЛУХАЛИ: Савицького В.В., який проінформував про відсутність директора 

ДП «Укрекоресурси» Радіонова Д.В. та будь-кого з представників ДП 

«Укрекоресурси», а також про те, що отримав Лист № 1079/07 від 22.08.2013 року 

після другого письмового звернення в якому зазначається: «…Громадська рада 

при Міністерстві екології та природних ресурсів України є постійно діючим 

колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для 

забезпечення участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні 

державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю 

міністерства екології та природних ресурсів України, налагодження ефективної 

взаємодії з громадськістю. 

З вищевикладеного вбачається, що правових підстав для обов’язкового 

звітування Державного підприємства «Укрекоресурси» перед  Громадською 

радою при Міністерстві екології та природних ресурсів України немає. 

Проте враховуючи одновекторність питань нашої діяльності, пропонуємо 

провести спільну нараду за участю керівництва Державного підприємства 

«Укрекоресурси» та Громадської ради Міністерства екології та природних 

ресурсів України з питань реалізації роздільного збирання побутових відходів 

шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на 

заохочення утворювачів цих відходів до їх роздільного збирання.»  

До відома громадських організацій у складі Громадської ради Мінприроди 

наголошую, щр Громадська рада Мінприроди діє відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 року № 996, 

крім того керується Положенням затвердженим Міністром екології та природних 

ресурсів України, Регламентом, Законами України та Положенням Орхуської 

Конвенції. 

В обговоренні взяли участь: 

Берзіна С.В., яка зазначила про ігнорування та неповагу до Громадської ради 

Мінприроди з боку керівника ДП «Украекоресурси» радіонова Д.В. та 

запропонувала проінформувати про ситуацію яка склалася Міністра екології та 

природних ресурсів України та Прем’єр-Міністра України, а також винести це 

питання до розгляду на наступне засідання про що проінформувати директора ДП 

«Укрекоресурси». 

Годовська Т.Б., зазначила що є багато питань пов’язаних з діяльністю 

Підприємства. Що відсутність представника на засіданні це порушення всіх норм 

етики, законів, та в зв’язку з відсутністю доповідача від ДП «Укрекоресурси» і 

ненадання інформації про діяльність зазначеного державного підприємства 

а) звернутись з інформацією до керівництва Мінприроди про ігнорування 

запрошень Громадської ради керівництвом ДП «Укрекоресурси»;  

б) з моменту офіційного оприлюднення Протоколу, в десятиденний термін 

Радіонову Д.В. - директору ДП «Укрекоресурси» - надати членам Громадської 

ради при Мінприроди України звіт (електронний варіант) про виконання 

програми дій Підприємством та фінансові результати за 2013 рік;  
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в) вдруге запросити керівника ДП «Укрекоресурси» на засідання Громадської 

ради. 

Ширяєв В.М., підтримав пропозиції щодо інформування Прем’єр- Міністра 

України та правоохоронних органів про ігнорування, а також про роботу ДП 

«Укрекоресурси», які прикриваються «високими» посадовими особами, що кладе 

тінь на цих поважних урядовців. 

 

По питанню № 3 постановили: 

1. Направити Виписку з Протоколу № 9 по п. 3 до керівництва ДП 

«Укрекоресурси». 

2. В зв’язку з ігноруванням Громадської ради, вдруге запросити на засідання. 

3. Звернутись до Уряду з питанням надання оцінки керівництву ДП 

«Укрекоресурси» про ігнорування Громадських інституцій, а також про перевірку 

Підприємства та доцільності його у складі Уряду, відповідності та професійності 

його керівництва. 

3. Правовій комісії (Чорний В.І.) опрацювати і направити такі звернення. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Питання № 4 

Обговорення проблемних питань щодо інформування членів Громадської ради 

про прийняті рішення з боку Мінприроди України за результатами розгляду 

пропозицій Громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Берзіну С.В., яка доповіла що відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 року № 996 та згідно п. 5.28 

Положення «Про Громадську раду при Мінприроди України» – Мінприроди 

повинно прийняти рішення відносно рекомендацій Громадської ради. Рішення 

Мінприроди України, прийняте за результатами розгляду рекомендацій 

Громадської ради повинно доводиться до відома членів Громадської ради та 

громадськості не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в 

обов’язковому порядку шляхом його оприлюднення на офіційному сайті 

Мінприроди України або засобів масової інформації.  

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування 

рекомендацій Громадської ради або причини їх відхилення. 

Протягом року відомості про врахування рекомендацій Громадської ради або 

причини їх відхилення не доводились а ні до Секретаріату Громадської ради, а ні 

до широкого колу громадськості у визначений чинним законодавством спосіб. 

Савицького В.В. який запропонував прокоментувати доповідь Берзіної С.В. 

представникам Міністерства від юридичного департаменту та відділу взаємодії із 

ЗМІ та консультацій з громадськістю. 

Міцкевич Д.І. (представник юридичного департаменту), якій зазначив що він 

не готов надати коментарі з цього питання, оскільки воно потребує докладнішого 

вивчення та він не компетентний надавати таки коментарі як представник 

Міністерства. 
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В обговоренні питання прийняли участь Берзіна С.В., Чорний В.І., Неліпа 

А.В., Філіпова Н.Ю., які підкреслили нехтування з боку Міністерства в питаннях, 

пов’язаних з дотриманням Орхуської конвенції та формальне ставлення до вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 року № 996. 

 Шимкус М.О. (представник відділу взаємодії із ЗМІ та консультацій з 

громадськістю), яка зазначила що протягом 2013 року Міністерство проводило 

добір керівництва та спеціалістів відділу взаємодії із ЗМІ та консультацій з 

громадськістю. На даний час усі рекомендації громадської ради та звернення 

інститутів громадянського суспільства розглядаються та опрацьовуються 

належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством. 

 

По питанню № 4 постановили: 

1. Інформацію стосовно порушеного питання прийняти до відома. 

2. Вважати незадовільною підготовкою до участі у засіданні Громадської ради 

представника юридичного департаменту. 

3. Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України: 

3.1. Дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 03 листопада 2010 року № 996 та п. 5.28 Положення «Про 

Громадську раду при Мінприроди України» стосовно опрацювання рекомендацій 

Громадської ради та інформування за результатами розгляду наданих 

рекомендацій. 

3.2. Забезпечити розгляд протокольних рішень, напрацьованих за результатами 

засідань Громадської ради протягом 2013 року в частині що стосується 

рекомендацій Міністерству та інформувати  про прийняті рішення відносно 

наданих рекомендацій, шляхом письмової відповіді та оприлюднення прийнятих 

Міністерством рішень на офіційному сайті Мінприроди України або через засоби 

масової інформації в установлений законом термін з моменту офіційного 

оприлюднення Протоколу. 

3.3. У подальшому рекомендувати на засідання громадської ради виключно 

компетентних керівників структурних підрозділів Міністерства здатних приймати 

участь в обговоренні питань на розгляд яких вони запрошуються та надавати 

відповіді по суті питань в процесі обговорень. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Питання № 5 

Про результати розгляду запитів на фінансування природоохоронних заходів за 

рахунок ДФОНПС на 2013 рік, поданих громадськими організаціями та порядок 

формування Програми підтримки проектів громадських екологічних згідно пп. 

11,12 НПД. 

 

СЛУХАЛИ: Берзіну С.В., яка доповіла що відповідно до пп. 11, 12 

Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 

2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
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25 травня 2011 року № 557-р (далі - НПД) – з 2011 року Мінприроди України 

повинно було здійснити підготовку, подання на розгляд до Кабміну та виконання 

Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій (далі - 

Програма). 

Сума передбачена на підтримку Програми згідно розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011 року № 557-р становить у 2012, 2013, 2014 і 

2015 роках відповідно 0,5; 1; 1,5 і 2 відсотки від загального обсягу видатків 

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (ДФОНПС), 

розпорядником якого є Мінприроди. Тобто, у 2013 році сума яка передбачалась на 

підтримку Програми, становила 8 мільйонів 300 тисяч гривень.  

Враховуючі рекомендації Мінприроди України, надані під час засідання 

Громадської ради 05 грудня 2012 року, за відсутністю Програми - громадськими 

організаціями були подані у лютому 2013 року запити на фінансування за рахунок 

коштів ДФОНПС 16 проектів на загальну суму 3 млн. 840 тисяч гривень, у 

порядку передбаченому чинним законодавством. Жоден з наданих проектів не 

було включено до плану фінансування у 2013 році. 

Також з боку Мінприроди (директор Департаменту стратегічного та 

бюджетного планування Ярова Є.В.) не було здійснено жодних кроків щодо 

формування та затвердження Програми згідно вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка», що передбачатиме: 

- розроблення та затвердження наказу Мінприроди України «Про організацію 

проведення конкурсу з визначення екологічних проектів, розроблених 

всеукраїнськими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка»; 

- проведення конкурсу з визначення екологічних проектів, розроблених 

всеукраїнськими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка; 

- формування та затвердження Програми за підсумками проведеного конкурсу. 

 Гончарова І.І. (представник Департаменту стратегічного планування, 

економіки та фінансів), яка підкреслила що згідно розподілу функціональних 

обов’язків між структурним підрозділами Мінприроди, відповідальним 

підрозділом за виконання пп. 11, 12 НПД визначено відділ взаємодії із ЗМІ та 

консультацій з громадськістю, якій повинен був ще з 2011 року забезпечити 

розроблення Програми. Так, дійсно, процедура подання запитів на фінансування 

за рахунок коштів ДФОНПС природоохоронних заходів, передбачає можливість 

подання зацікавленою стороною такого запиту, але відсутність порядку надання 

екологічного висновку структурними підрозділами Міністерства для невідомчих 

організацій на даний час відсутня. Саме така ситуація вплинула на розгляд запитів 

поданих у цьому році громадськими організаціями природоохоронного 

спрямування. 

Красуленко О.А., якій зазначив що на окремі запити, що подавались 

громадськими організаціями були отримані екологічні висновки в територіальних 
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органах Мінприроди (на початку року), але і ці запити не увійшли до плану 

фінансування без офіційних роз’яснень причин прийняття такого рішення. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Чорний В.І., Неліпа А.В. які підкреслили відсутність з боку Мінприроди будь-

яких кроків, спрямованих на вирішення цього питання та відкритого діалогу з 

громадськістю. 

Берзіна С.В., яка задала питання представникам відділу взаємодії із ЗМІ та 

консультацій з громадськістю, відносно їх бачення шляхів розв’язання 

проблемних питань пов’язаних з формуванням, затвердженням та реалізацією 

Програми підтримки проектів громадських екологічних організації. 

Калініченко Т.В., яка запропонувала Громадській раді внести пропозицій 

щодо необхідних змін до НПД та проектів нормативно-правових актів, 

необхідних для формування та упровадження Програми підтримки проектів 

громадських екологічних організації на 2014-2015 рр. 

Савицький В.В., якій запропонував створити робочу групу з підготовки 

пропозицій до проекту наказу Мінприроди України «Про організацію проведення 

конкурсу з визначення екологічних програм (проектів, заходів), розроблених 

всеукраїнськими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка» у складі: Берзіна С.В. (голова РГ), Андрієвський 

В.Є., Козловська М.В., Кучеренко О.А., Неліпа А.В., Михайлик Р.Р., Черний В.І., 

Ромасевич Я.В. 

 

По питанню № 5 постановили: 

1. Інформацію стосовно порушеного питання взяти до відома. 

2. Вважати незадовільною діяльність структурних підрозділів Мінприроди 

(директор Департаменту стратегічного та бюджетного планування Ярова Є.В.), 

відповідальних за виконання пп. 11, 12 НПД. 

3. Створити робочу групу з підготовки пропозицій до проекту наказу 

Мінприроди України «Про організацію проведення конкурсу з визначення 

екологічних програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими 

громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» у складі: Берзіна С.В. (голова РГ), Андрієвський В.Є. Козловська 

М.В., Кучеренко О.А., Неліпа А.В., Михайлик Р.Р., Черний В.І., Ромасевич Я.В.  

Робочій групі (Берзіна С.В.) підготувати відповідні рекомендації до 

Мінприроди та проекти документів, відповідні листи і спільно з Мінприроди 

провести обговорення у форматі «засідання за круглим столом» та скоординувати 

діяльність даної групи з Радою експертів що затверджено попередніми 

Протоколамии. 

 4. Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України: 

 4.1. Забезпечити розгляд підготовлених робочою групою рекомендацій та 

проектів документів, а також інформувати про прийняті рішення відносно 

наданих рекомендацій на розширеному засіданні громадської ради при 

Мінприроди України. 

 Голосування: «за» - одноголосно. 

 Рішення прийнято. 
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Питання № 6 

Про організацію підготовки заходів що упроваджуються за підтримкою 

Громадської ради при Мінприроди України. 

 

1. ІІ Міжнародний форум для сталого розвитку «GREEN MIND» 
 

СЛУХАЛИ: Берзіну С.В., яка інформувала що у цьому році форум відбудеться 

15-17 жовтня 2013 року у м. Києві на базі ГРК «Козацький стан» (18 км 

Бориспільського шосе). 

«GREEN MIND» - це новий проект, що розпочав свій шлях у 2012 році за 

громадською ініціативою та під патронатом Мінприроди України, особливою 

рисою якого є чітка спрямованість на інтеграцію екологічної складової в 

практичне виробниче середовище з метою сталого розвитку підприємств різних 

галузей економіки.  

На форумі велику увагу буде переділено таким питанням як сучасний стан та  

реформа систем: 

- технічного регулювання (у т.ч. щодо регуляторного впливу таких реформ); 

- державної екологічної та геологічної експертизи; 

- ліцензійно-дозвільної діяльності (у т.ч. у сфері надрокористування); 

- державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог чинного 

законодавства.  

Також на форумі планується обговорити тенденції розвитку різних галузей 

економіки, презентувати  кращі практики сталого розвитку бізнесу  та 

впровадження технологій більш чистого виробництва. 

Підготовчий етап проведення форуму розпочався у березні місяці цього року: 

- за рахунок коштів громадських організацій оновлено офіційний сайт форуму, 

забезпечено проведення інформаційної компанії та підтримку діяльності 

Оргкомітету, розпочато формування програми виступів та реєстрацію доповідачів 

і учасників; 

- з боку Міністерства до участі у заходах форуму запрошені Єврокомісар та 

представництво Єврокомісії в Україні, посли усіх дипломатичних місій в Україні, 

керівники міжнародних організації природоохоронного спрямування, у т.ч. 

системи ООН; затверджено план участі Міністерства в організації та підготовки 

форуму. 

 

2. П’ятий Всеукраїнський Ярмарок органічних продуктів 

 

СЛУХАЛИ: Милованова Є.В., якій інформував що у цьому році Ярмарок 

відбудеться  07 вересня 2013 року у м. Києві (Контрактова площа). 

Упровадження Ярмарку відповідатиме заходам Національного плану дій з 

охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, в частині що 

стосується формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для 

життєдіяльності людини навколишнього природного середовища та надання 

консультативної підтримки споживачам і суб'єктам господарювання з питань 

органічного сільськогосподарського виробництва згідно з міжнародною 

практикою. 
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В цьому році захід відбудеться за підтримкою Громадської ради при 

Міністерстві екології та природних ресурсів України та Мінприрди України. 

Мінприроди України надало інформаційну підтримку заходу шляхом 

розміщення відповідної інформацій та банеру на офіційному сайті Міністерства. 

Міністр екології та природних ресурсів О.А. Проскуряков звернувся на адресу 

Київської міської державної адміністрації з пропозицією підтримати захід та 

забезпечити оформлення дозвільної документації у встановленому порядку. 

 

По питанню № 6 в ч. 1 постановили: 

1. Інформацію стосовно проведення II Міжнародного форуму для сталого 

розвитку «GREEN MIND» взяти до відома. 

 2. Рекомендувати усім членам громадської ради надати інформаційну 

підтримку форуму та прийняти участь в його діловій програмі.  

 3. Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України: 

 3.1. Забезпечити участь керівництва Міністерства на чолі з Міністром 

Проскуряковим О.А. в урочистому відкритті та діловій програмі форуму. 

 4.2. Надати належну інформаційну підтримку та сприяти технічній підтримці 

проведення форуму. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

По питанню № 6 в ч. 2 постановили: 

1. Інформацію стосовно проведення П’ятого Всеукраїнського Ярмарку 

органічних продуктів взяти до відома. 

2. Рекомендувати усім членам громадської ради надати інформаційну 

підтримку та відвідати Ярмарок.  

3. Надати інформаційну підтримку заходу. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

Питання № 7  
Про організацію розширеного засідання Громадської ради при Мінприроди 

України та інших заходів за технічною підтримкою проекту ЄС «Додаткова 

підтримка Мінприроди з реалізації програми секторальної бюджетної підтримки». 

 

СЛУХАЛИ: Савицького В.В., який звернув увагу на те, що в зв’язку з 

залученням широкої громадськості до обговорення та підготовки пропозицій, 

щодо ряду важливих проблемних питань які потребують невідкладного 

вирішення, а також збереження і розвитку зв’язків із регіональними та місцевими 

екоНУО, чиї можливості впливати на формування та реалізацію екологічної 

політики зазнали суттєвих змін у зв’язку із ліквідацією територіальних управлінь 

Міністерства екології та природних ресурсів, – Громадською радою при 

Мінприроди України заплановано проведення розширеного засідання. 

Громадська рада при Мінприроди рекомендує під час проведення ІІ 

Міжнародного форуму для сталого розвитку «Green Mind» провести розширене 
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засідання Громадської ради, керівництва та представників структурних 

підрозділів Мінприроди, екоНУО у форматі «круглий стіл». 

Під час проведення засідання планується заслухати доповіді представників 

профільних структурних підрозділів Мінприроди України і екоНУО та провести 

обговорення з таких питань: 

1. Проблемні питання законодавчого та організаційного забезпечення 

впровадження Орхуської та ЕСПОО Конвенцій. 

2. Проблемні питання  нормативно-правового та організаційного забезпечення 

формування, затвердження та реалізації Програми підтримки проектів 

громадських екологічних згідно пп. 11,12,13 Національного плану дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.  

Також, запросити проект Технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка 

Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні 

секторальної бюджетної підтримки (СБП)» для презентації в рамках проведення 

засідання основних напрямків діяльності проекту та основних засад взаємодії та 

співпраці з екоНУО. 

За результатами доповідей та їх обговорення під час засідання висвітлити  

сформовані рекомендації у форматі резолюції, які будуть доведені до відповідних 

гілок влади та взяті на особистий контроль як Громадської ради при Мінприроди 

України, так і керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України. 

 

По питанню № 7 постановили: 

1. Підтримати пропозицію Голови Громадської ради Савицького В.В. 

2. Доручити заступнику Голови Громадської ради Берзіній С.В., Голові 

громадської організацій «Зелене партнерство», ГО «Поступ» - Козловській М.В., 

директору Інформаційно-просвітницького Орхуського центру Сєровій Г.В. 

підготувати План проведення такого заходу та його проведення. 

3. Підтримати ініціативу Ради експертів Громадської ради Мінприроди, щодо 

видання «Путівника по Стратегії національної екологічної політики України та 

програми Секторального проекту Бюджетної підтримки ЄС» й «Каталогу проектів 

НГО за підтримки ДФОНС на період 2013-2015 роки згідно вимог Закону України 

про Стратегію національної екологічної політики України».  

4. Затвердити склад Координаційної ради по роботі з проектами Європейської 

та іншої міжнародної технічної підтримки, що склався в процесі діяльності за 

Меморандумом про наміри від 23 січня 2013 року (від Громадської ради та Ради 

експертів) в складі: Голова – Козловська М.В., члени – Андрієвський В.Є., Бондар 

О.І., Кучеренко О.А., Михайлик Р.Р.,Савицький В.В., Лордкіпанідзе Н.С., 

Ложкіна Н.А., Касянчук В.В., Шереметьева Л. А., Кузьменко Ю.І., 

Добровольський С.А. та створити комісію з Євроінтеграції в цьому складі. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Питання № 8 

Про підтримку створення дослідного Центру науково-технічного розвитку по 

дослідженню та моніторингу промислових відходів, розробки та випробуванню 

новітніх технологій їх переробки. 
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СЛУХАЛИ: ЧубенкоО.М., який доповів наступне: 

З огляду на євроінтеграційні процеси в Україні, зокрема через участь в 

Рамкових програмах ЄС з досліджень та інші науково-дослідні програми і 

проекти, укладену Угоду про співпрацю між Інститутом ЕЗ ім.. Є.О.Патона 

НАНУ, Кременчуцькою металургійною компанією та Національним 

інформаційним центром зі співробітництва з ЄС та запропонував підтримати 

створення Центру науково-технічного розвитку по вивченню та дослідженню 

промислових відходів, зокрема металургійної промисловості, як однієї з 

найпотужніших на Україні, їх впливу на довкілля, особливо підземні води, 

моніторинг змін стану їх поверхні з часом, випробуванню та впровадженню 

новітніх комплексних експериментально-промислових технологій по переробці та 

утилізації, які відповідають європейським нормам та стандартам й спрямовані на 

стале управління ресурсами та розвиток технологій охорони навколишнього 

середовища на базі полігону Кременчуцької металургійної компанії (м. 

Кременчук). Результати роботи Центру будуть щорічно обговорюватись на 

Всеукраїнських конференціях громадських та наукових організацій.  

 

По питанню 8 постановили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Підтримати створення Центру науково-технічного розвитку по вивченню та 

дослідженню промислових відходів.  

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Питання № 9  

Про створення громадських екологічних центрів та інституту громадських 

інспекторів.  

 

СЛУХАЛИ: Чорного В.І., який проінформував про перспективу створення 

громадських екологічних центрів та інституту громадських інспекторів та їх 

важливу роль для громадськості. 

В обговоренні прийняли участь Неліпа А.В., Красуленко С.В., Берзіна С.В., 

Кучеренко О.А., які підтримали пропозицію Чорного В.І. про створення 

громадських екологічних центрів та інституту громадських інспекторів для чого 

були надані такі рекомендації: 

-  Розробити відповідне Положення; 

-  Визначити формат навчання громадських інспекторів; 

-  Доручити Чорному В.І. створити та очолити Робочу групу для вирішення 

цього важливого для громадськості питання. 

 

По питанню 9 постановили: 

1. Підтримати пропозицію Чорного В.І. 

2.Доручити Чорному В.І. опрацювати та проконтролювати надані рекомендації. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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Питання № 10 

Про розвиток взаємодії та співпраці між Громадською радою при Мінприроди 

України та Інформаційно-просвітницьким Орхуським центром. 

 

СЛУХАЛИ: Сєрову Г.В., яка проінформувала про те, що працівники 

Орхуського центру ставлять перед собою виконання завдань щодо посилення 

співпраці з Мінприроди України, Громадською радою при Мінприроди України і 

налагодженню комунікацій та взаємодії з Орхуськими центрами в регіонах. Є 

потреба у вивченні існуючої ситуації щодо регіональних Орхуських центрів та їх 

діяльності. На жовтень-грудень 2013 року запланована зустріч з працівниками 

держадміністрацій в регіонах, які відповідають за впровадження вимог Орхуської 

конвенції. 

Повноцінне втілення вимог Конвенції потребує вдосконалення доступу до 

екологічної інформації та покращення інформованості громадян щодо їх прав. 

Тому назріла необхідність створення інформаційного веб-ресурсу. Центр 

розробляє базу екологічної інформації для забезпечення доступу громадськості та 

державних службовців до законодавчої та нормативно-правової реалізації 

Конвенції та ставить своїм завданням налагодити співпрацю з громадськими 

організаціями у складі Громадської ради та департаментами Мінприроди щодо 

отримання своєчасної та достовірної екологічної інформації.  

Велику увагу Центр приділяє втіленню освіти для сталого розвитку в Україні. 

За ініціативи Орхуського центру та підтримки Мінприроди України були видані 

посібники для учнів з інноваційного навчального предмету загальноосвітньої 

школи «Уроки для сталого розвитку» для 3-9 класів, а також експериментальний 

посібник для 1-2 класу. Міністерство екології та природних ресурсів України, 

Громадська рада Мінприроди України разом з Інформаційно-просвітницьким 

Орхуським центром Державної екологічної академії надають підтримку у 

розвитку програми «Освіта для сталого розвитку» і готуються до вручення 

підручників у кількох школах України до 1 вересня 2013 року. 

 

По питанню 10 постановили: 

1. Громадська рада при Мінприроди України підтримує діяльність 

Інформаційно-просвітницького Орхуського центру Державної академії 

післядипломної освіти та управління щодо створення інформаційної екологічної 

бази, освіти для сталого розвитку, об’єднання організаційних зусиль для тісної 

співпраці з регіонами та зі своєї сторони буде сприяти роботі Орхуського центру, 

взаємодіяти з структурними підрозділами Мінприроди щодо надання повної і 

своєчасної екологічної інформації. 

2. Рекомендувати ректору ДЗ «ДЕА» Бондарю О.І., директору Сєровій Г.В. 

прийняти участь у розширеному засіданні Громадської ради, яке заплановано під 

час проведення ІІ Міжнародного форуму для сталого розвитку «Green Mind», в 

обговоренні наступних питань: 

- Проблемні питання законодавчого та організаційного забезпечення 

впровадження Орхуської та ЕСПОО Конвенцій. 

- Проблемні питання  нормативно-правового та організаційного забезпечення 

формування, затвердження та реалізації Програми підтримки проектів 
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громадських екологічних згідно пп. 11,12,13 Національного плану дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.  

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Питання № 11 

Різне. 

 

1. Щодо підтримки пропозиції Громадської ради при Мінприроди України 

щодо розроблення, виготовлення та розміщення в мережах або друкованих 

засобах масової інформації матеріалів презентаційного, соціального та 

рекламно-іміджевого характеру з питань охорони навколишнього 

природного середовища Департаментом міського благоустрою та збереження 

природного середовища КМДА. 

 

СЛУХАЛИ:  

Філіпову Н.Ю., яка повідомила, що за ініціативи Громадської ради при 

Мінприроди України під патронатом Міністерства екології та природних ресурсів 

України на початку 2013 року було запроваджено проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу з соціальної реклами природоохоронного спрямування  

«Новий погляд на проблеми довкілля» (далі - Конкурс).  

Підсумки Конкурсу, виставка кращих конкурсних робіт та урочисте 

нагородження його переможців відбулись під час проведення Міжнародного 

форуму «Довкілля для України», 23 квітня 2013 року в Міжнародному 

виставковому центрі (МВЦ, м. Київ, проспект Броварський, 15).  

Представники Оргкомітету Конкурсу звернулись з пропозицією до ОДА та 

адміністрацій міст Київ та Севастополь з проханням підтримати громадську 

ініціативу та виступити замовником виготовлення та розміщення кращих робіт 

конкурсантів у якості соціальної реклами природоохоронного спрямування на 

зовнішніх рекламних носіях (биллборди, сіті-лайти) з травня по грудень 2013 

року.  

В якості джерела фінансування виготовлення тематичних плакатів у якості 

соціальної реклами природоохоронного спрямування було запропоновано 

розглянути обласні або міські фонди ОНПС згідно пункту 80 переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147. 

Бовсуновську Н.Н., яка розповіла що вона є головним спеціалістом 

Управління екології та охорони природних ресурсів, яка була делегована для 

участі в засіданні Ггромадської ради її керівництвом. Але по суті цього питання 

вона не може надати будь-яких коментарів оскільки не володіє інформацією 

відносно предмета обговорення та не має такої компетенції. Вона запропонувала 

звернутись від Громадської ради на адресу начальника Управління екології та 

охорони природних ресурсів Курикіна С.І. з пропозицією провести нараду з 

обговорення порушеного питання за участю представників Ггромадської ради, 

керівництва КП «Будинок природи» та Інституту екологічного управління та 

збалансованого природокористування. 
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Чорного В.І. якій зазначив про системний підхід щодо неналежного рівня 

опрацювання звернень та пропозицій Громадської ради з боку Ууправління 

екології та охорони природних ресурсів з будь-яких питань. По жодним питанням 

не отримано чіткої інформації відносно прийняття чи не прийняття рекомендацій. 

Керівництво Управління та його структурних підрозділів не налаштоване вести 

конструктивний діалог з громадськими організаціями природоохоронного 

спрямування, не зважаючи на численні звернення та пропозиції.  

А ні Департамент, а ні профільне управління жодного разу не проводило 

відкритих громадських обговорень щодо планування природоохоронних заходів. 

Звіти про діяльність цього структурного підрозділу КМДА не є публічними. Все 

це, безумовно, порушує вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 

червня 2011 року  № 771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до 

обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан 

довкілля». 

 

По п. 1 питання 11 постановили: 

1. Інформацію стосовно порушеного питання взяти до відома. 

 2. Відзначити формальне ставлення Департаменту міського благоустрою та 

збереження природного середовища КМДА до звернень та рекомендації 

Громадської ради та відсутність прозорості та конструктивного діалогу з 

громадськими організаціями природоохоронного спрямування у його діяльності. 

3. Доручити заступнику Голові Громадської ради Берзіній С.В. звернутись на 

адресу: 

- начальника Управління екології та охорони природних ресурсів Курикіна С.І. 

з пропозицією провести нараду з обговорення порушеного питання за участю 

представників Громадської ради, керівництва КП «Будинок природи» та 

Інституту екологічного управління та збалансованого природокористування; 

- Громадській раді при КМДА провести спільне засідання щодо проблемних 

питань у сфері екологічного управління в м. Києві, обговорення шляхів їх 

вирішення; 

- підтримати пропозицію Берзіної С.В. порушити питання щодо відповідності 

займаної посади керівництва та керівників структурних підрозділів управління 

екології та охорони природних ресурсів. 

 4. Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України 

звернутись на підтримку упровадження інформаційної соціальної компанії 

природоохоронного спрямування у 2014 році до керівництва ОДА, адміністрацій 

міст Київ та Севастополь. 

 Голосування: «за» - одноголосно. 

 Рішення прийнято. 

 

2. Про доцільність проведення анкетування Громадською радою 

Мінприроди на тему: «Ефективність екологічного менеджменту об’єктів 

природно-заповідного фонду України (біосферні заповідники, природні 

заповідники, національні природні парки)» 
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СЛУХАЛИ: Коніщука В.В., який наголосив на тому що з метою оптимізації 

управління об’єктами природно-заповідного фонду України загальнодержавного 

значення, забезпечення їх збалансованого розвитку та покращення охорони 

біорізноманіття, унікальних ландшафтів, за доцільне провести анкетування на 

тему: «Ефективність екологічного менеджменту об’єктів природно-заповідного 

фонду України (біосферні заповідники, природні заповідники, національні 

природні парки)». Аналіз отриманої інформації дозволить об’єктивно оцінити 

реальні проблеми природно-заповідної діяльності та обґрунтувати механізми 

стимулювання ефективного управління, розвитку заповідних територій. За 

результатами матеріалів будуть розроблятись рекомендації ефективного 

екологічного менеджменту природно-заповідного фонду, направлені пропозиції 

щодо науково-методичного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення. 

 

По п. 2 питання 11 постановили: 

 

1. Підтримати проведення анкетування. 

2. Доручити Коніщуку В.В. розробити Анкету на тему: «Ефективність 

екологічного менеджменту об’єктів природно-заповідного фонду України 

(біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки)» та 

Лист про анкетування та відповідно провести цей захід.  

Голосування: «за» - одноголосно. 

 Рішення прийнято. 

 

3. ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю  

СЛУХАЛИ: Фещенко В.П., який повідомив інформацію стосовно проведення 

ІV Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю на базі Вінницького 

національного технічного університету 25-27 вересня 2013 року. Відкриття з’їзду 

26 вересня 2013 року у м. Вінниця. Запросив всіх членів Громадської ради 

Мінприроди до участі. 

 

 

По п. 3 питання 11 постановили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Секретарю Громадської ради зробити електрону розсилку-нагадування всім 

членам Громадської ради. 

3. Повідомити про участь у з’їзді до 18 вересня 2013 року на електрону адресу 

ecopurewave@gmail.com та ekostart@yandex.ua. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

 Рішення прийнято. 

 

4. Щодо надання Звітів про діяльність громадських організацій у складі 

Громадської ради Мінприроди та щодо надання щоквартальних Звітів 

роботи комісій Громадської ради Мінприроди. 

 

СЛУХАЛИ: Мазур Г.М., яка проінформувала про необхідність подання 

щоквартальних Звітів членів Громадської ради до Секретаріату з подальшим їх 

mailto:ecopurewave@gmail.com
mailto:ekostart@yandex.ua
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використанням для звітування в Кабінеті Міністрів України, а також про подання 

щоквартальних Звітів роботи комісій Громадської ради Мінприроди для 

подальшого їх опрацювання. 

Берзіна С.В. виступила з пропозицією розробити загальні форми подання 

Звітів та надати/розіслати її всім членам Громадської ради. 

 

По п. 4 питання 11 постановили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Доручити Секретарю Громадської ради розробити форму Звіту, узгодити та 

затвердити Головою Громадської ради та надати/розіслати всім членам 

Громадської ради. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. Щодо внесення змін до Наказу «Про персональний склад Науково-

технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України» 

 

СЛУХАЛИ: Годовську Т.Б., яка запропонувала звернутись до керівництва 

Мінприроди України про внесення змін до наказу про персональний склад 

Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України, а 

саме: залучення членів Громадської ради - науковців-фахівців - з метою 

ефективної роботи секцій Науково-технічної ради Міністерства екології та 

природних ресурсів. 

 

 

По п. 5 питання 11 постановили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Доручити Годовській Т.Б. підготувати та направити відповідні листи до 

Мінприроди. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

6 Щодо узгодження плану роботи Інформаційно-просвітницького 

Орхуського центру та громадських організацій у складі Громадської ради 

Мінприроди. 

 

СЛУХАЛИ: Сєрову Г.В., яка повідомила, що для узгодження роботи 

Інформаційно-просвітницького Орхуського центру та громадських організацій у 

складі Громадської ради Мін природи необхідно: 

- до 13 вересня 2013р. надати пропозиції щодо плану зходів, які будуть 

проводитись в Інформаційно-просвітницькому Орхуському центрі на вересень-

грудень 2013 року; 

В подальшому заявки на проведення запланованих заходів надавати до 05 числа 

кожного місяця за такою формою: дата, час проведення, тема заходу, порядок 

денний, кількість учасників. 

Всю інформацію надавати на e-mail: orhus_center@menr.gov.ua та копію на: 

ecopurewave@gmail.com. 

mailto:orhus_center@menr.gov.ua
mailto:ecopurewave@gmail.com
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Контактна інформація Інформаційно - просвітницького Орхуського центру: 

м. Київ, вул. В. Липківського, 35, кім. 103-104, тел.: 044 206-31-80,  

e-mail: orhus_center@menr.gov.ua 

Директор - Сєрова Галина Володимирівна 

По п. 6 питання 11 постановили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

Громадським організаціям у складі Громадської ради Мінприроди                        

( 35 організацій) подякувати за плідну працю. 

 

 

Голова          В.В. Савицький 

 

Протокол вела        Г.М. Мазур 

mailto:orhus_center@menr.gov.ua

