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Вимагаємо передбачити у Держбюджеті достатнє фінансування на заходи з протидії зміні 
клімату, адаптації до неї та природоохоронні заходи 
 

Шановна Ірина Іванівна! 

Сьогодні, 26-го вересня 2021 року, на Кліматичний марш вийшли люди, яким не байдужа 
державна кліматична політика України та використання сплачених ними податків. 

Основна вимога маршу - достатнє фінансування у Держбюджеті на заходи, які забезпечують 
скорочення викидів парникових газів, адаптацію до зміни клімату та природоохоронні заходи. 
Важливо не тільки виділити кошти, а й ефективно їх використовувати та моніторити ефективність 
фінансованих заходів.  

У 2020 році через відсутність системних заходів адаптації до зміни клімату та заходів, які б 
попереджували чи мінімізували наслідки негативних погодні явищ, Україна витратила загалом  
із Державного бюджету 25 млрд грн на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій. Ці 
гроші були витрачені на боротьбу з пожежами,  понад 160 тис. га лісів та с-г земель були 
пошкоджені. Західні області України потерпали від повеней. Безсніжна зима та спекотне літо 
негативно призвели до значних втрат врожаю, лише кукурудзи було повністю втрачено на 203 
тис. га, а на 718 тис. га отримано дуже низьку врожайність.  2021 продовжує тенденції, за літо 
були затоплені Одеса. Рік має всі шанси стати одним з найспекотніших. 

В проекті Держбюджету на 2022 рік для роботи Міндовкілля закладено  11.4 млрд грн, це на 
362,8 млн менше, аніж минулого року. Досі у бюджеті не передбачено окремої програми на 
запобігання негативних наслідків стихійних лих (негативних наслідків зміни клімату) таких як 
пожежі, повені. Аудит з боку Рахункової палати встановив, що протягом 2017–2020 років збитки 
від паводків склали майже 3 млрд грн. На ліквідацію наслідків паводків з резервного фонду 
державного бюджету виділено 1,87 млрд. гривень. Отже, поряд із значними витратами на 
подолання наслідків ефективний захист територій та населення від шкідливої дії вод не 
забезпечується. Вважаємо за необхідне передбачити більше коштів на дану програму, що є 
важливим заходом адаптації до змін клімату. Виділення коштів з Держбюджету на моніторинг 
повітря не відбувається. Важливо, Державі планувати і передбачати виділення коштів на 
моніторинг повітря. Повністю підтримуємо рішення виділити на Фонд ЕЕ суму у 2,59 млрд грн. 
Проте дана сума все ще є недостатньою для того, щоб запустити масштабну термомодернізацію 
житлового сектору України. На “Теплі кредити" для населення не закладено фінансування на 
наступний рік у проекті державного бюджету. Обсяг фінансування на 2022 рік  заходів щодо 
реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища 
становить 0 грн. Обсяг фінансування на 2022 рік  природоохоронних заходів, зокрема з 
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покращення стану довкілля на 23% менше, аніж попереднього. 
 
Саме тому громадськість виходить на Кліматичний марш, з конкретними вимогами: 

1. Виділити та ефективно використовувати кошти на заходи з адаптації до зміни клімату, 
на запобігання негативних наслідків стихійних лих.   

2. Відмовитись від дотування збиткової вугільної галузі  
3. Забезпечити фінансування справедливої трансформації шахтарських регіонів. 
4. Виділити достатньо коштів з державного бюджету на підтримку муніципальних 

проєктів із розвитку відновлювальної енергетики та стимули для домогосподарств.  
5. Закласти щонайменше 40 млрд грн щороку у підвищення енергоефективності будівель 

з державного та місцевих бюджетів. 
6. Виділити достатньо коштів на розвиток системи державного моніторингу якості 

повітря по всій країні. 
7. Стимулювати екомодернізацію агропромисловості. 
8. Забезпечити достатнє фінансування на заходи зі збереження біорізноманіття та 

відновлення екосистем. 
9. Підняти податок на СО2 мінімум до 30 грн за тону СО2 з 2022 року та забезпечити 

використання його коштів та екологічного податку виключно на ефективні заходи зі 
скорочення викидів парникових газів та охорону навколишнього середовища. 

10. Забезпечити достатнє фінансування на майбутнє безпечне закриття атомних станцій. 
 
 
 

Виконавча директорка   

ГО “Центр екологічних ініціатив “Екодія”                                       Наталія Гозак 
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