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Висловлення підтримки  

щодо розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля  

та висловлення очікувань від роботи новоствореного  

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

ГО «Екодія» підтримує рішення Кабінету Міністрів України про створення Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів через роз'єднання створеного 8 місяців тому Міністерства 

енергетики та захисту довкілля. 

Останні декілька місяців робота Міністерства викликала занепокоєння, оскільки фокус роботи 

змінився виключно на вирішенні проблеми сектору енергетики, та Мінекоенерго лише 

демонструвало неможливість реагувати на виклики з боку охорони довкілля. Також, при розділенні 

Міністерства, обурює не пріоритетність для Кабінету Міністрів вирішення екологічних проблем, з 

якими стикається країна, що було виражене у рішенні залишити наявну структуру Міністерства за 

Міненерго, аргументуючи це пріоритетністю енергетичних питань. 

Якщо говорити тільки про початок 2020 року та період карантину, країна стикалась з погіршенням 

якості повітря, втратою водності річок, пиловими бурями, аномальними пожежами, безсніжною 

зимою. Все це прояви зміни клімату, які погіршують екологічний стан же зараз і матимуть значно 

критичніші наслідки у майбутньому. Це ще раз підтверджує, що потрібна рішуча зміна підходів до 

роботи у бік сталого розвитку в секторах енергетики, промисловості, сільського господарства, 

поводження з відходами, транспорту та інших. 
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Саме тому ми очікуємо, що процедури необхідні для початку роботи нового міністерства будуть 

у пріоритеті, а новий Міністр буде обраний з врахуванням наступних критеріїв при виборі 

кандидатури:  

• екологічні знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, 

діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів  та впливає на стан 

навколишнього природного середовища (ст. 7 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»);  

• вища профільна освіта, знання української та однієї із європейських мов, бажано англійської 

або німецької; 

• тривалий досвід професійної діяльності в сферах екології/довкілля, сталого використання 

природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної 

безпеки, а також/або безпосередня участь в управлінні екологічною інституцією, 

програмами, довгостроковими проектами, вагомими для екологічної спільноти і/або 

місцевих громад; 

• відсутність в даний час конфліктних бізнес-інтересів, зокрема в сфері природокористування, 

енергетики, промисловості тощо; 

• ціннісна орієнтація на збереження довкілля.  

Аби досягнути сталого розвитку в країні, робота міністерства має бути стабільною та стосуватись усіх 

галузей суспільного життя, які належать до сфери роботи різних міністерств. Тому очікуємо, що в 

новій системі роботи Кабінету Міністрів в першу чергу буде налагодження ефективна координація  

між різними міністерствами. 

І насамкінець, не менш важливим є  те, що Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання, які 

стосуються розробки Національно визначеного внеску до Паризької угоди та Інтегрованого плану з 

боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року. Відповідно до Указу Президента, 

документи мають бути схвалені до 30 вересня 2020 року. 

Громадськість очікує, що Україна вчасно візьме на себе амбітні зобов'язання щодо скорочення 

викидів парникових газів, відмови від викопного палива та розвитку відновлювальних джерел 

енергії на наступні 10 років, які будуть критичні у глобальному прогресі досягнення цілей Паризької 

угоди щодо недопущення підняття глобальної температури на 1,5-2°C . 

Зважаючи на вище згадане, просимо Вас вжити заходів щодо оперативного призначення нового 

Міністра відповідно до критеріїв та забезпечити дієву та ефективну роботу міністерства. 

 

З повагою, 

Виконавчий директор                                                                                            Наталя Гозак 

ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» 

 


