
Уявіть, що ваше місто отримало мільйони євро на екологічні ініціативи. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє понад  

5 мільярдів євро містам у регіоні Східної та Центральної Європи, 

Центральної Азії та Близького Сходу для інвестицій у сталу міську 

інфраструктуру в межах програми «Зелені міста». 

        Чи допоможуть ці інвестиції 
стати вашому місту зеленішим 
                     залежить від вас!

Те, що Ви 
маєте знати про  
План дій 
«Зелене місто»,  
але міська влада  
Вам не розповість
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https://www.ebrdgreencities.com/become-a-green-city 


1.  ЩО таке План дій «Зелене місто»?
  Мета Плану дій « Зелене місто » (англ. — Green City Action Plan, GCAP, укр. — ПДЗМ) — допомогти 

місту у вирішені екологічних проблем і адаптації до зміни клімату. ЄБРР забезпечує фінансування 
планів, а органи місцевого самоврядування їх реалізують.

Дізнайтеся більше про процес розробки плану дій в  Методології ПДЗМ від ЄБРР. 

CITY
BIKES

Візія
(Яким має бути місто 
через 15 років?). 
Наприклад: місто 
покращує якість повітря 
та зменшує викиди 
парникових газів.

    Структура
 Плану дій
    «Зелене
        місто»: 

Стратегічні цілі 
(Які стратегічні напрями 
допоможуть втілити цю візію?). 
Наприклад: знизити використання 
приватного транспорту на 20 
відсотків. 

політичні інструменти. 
Наприклад: інфраструктура для 
велосипедистів включає введення 
відокремлених велосипедних доріжок у 
транспортне законодавство; включення 
зручних і надійних паркінгів у будівельні 
підзаконні акти, а також систем 
громадського велопрокату (байкшерингу). 

Інструменти, як-от:
сталі інфраструктурні інвестиці�. 
Наприклад: інвестиці� в 
низьковуглецевий громадський 
транспорт;

План дій 
(Які заходи необхідно провести для 
досягнення стратегічних цілей?). 
Наприклад: покращення сполучення 
громадського транспорту; розвиток 
велосипедної інфраструктури.

https://www.ebrdgreencities.com/become-a-green-city
https://www.ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/6f71292055/Green-City-Action-Plan-Methodology.pdf


2.  ЯК може долучитися громадськість?
  Як мешканці міста чи представники громадянського суспільства ви повинні мати можливість 

брати участь в усіх етапах розробки ПДЗМ, зокрема:  

Як можна взяти участь:  

Громадянське суспільство може надавати інформацію про проблеми міста 
для аналізу вихідних даних, наприклад, дані незалежного моніторингу якості 
повітря, аналіз наявних ризиків природних катастроф і плани з пом’якшення 
наслідків, а також інформація про зникнення зелених зон.

На основі визначення пріоритетних викликів у наступному раунді громадських 
обговорень ви можете долучитися до формулювання стратегічної візії та цілей 
для вашого міста на наступні 15 років.

Консультанти представлять результати аналізу вихідних даних для програми 
«Зелене місто» щодо екологічних проблем. Громадянське суспільство може 
виступати за пріоритизацію певних питань, наприклад якість повітря, 
викиди парникових газів тощо.

Коли експерти представлять довгий список заходів, які можна включити до 
Плану дій, ви матимете можливість:
a)  надати коментарі щодо важливості кожного заходу та попередити 

прийняття неекологічних рішень (напр., додаткові об’їзні дороги, ініціативи 
з перетворення відходів на енергію, спалювання відходів тощо);

b)   запропонувати інші важливі для міста заходи на основі аналізу екологічних 
проблем.

Зверніть увагу: Ви можете скористатися Стратегічними інструментами для 
«Зелених міст» від ЄБРР, щоб познайомитися з прикладами дієвих рішень в 
інших сферах.

Під час фінальної робочої зустрічі по ПДЗМ презентується чернетка Плану дій 
«Зелене місто» для збору зворотного зв’язку від громадськості та затвердження. 
Ви маєте 30 днів на подання письмових коментарів щодо чернетки ПДЗМ. Разом 
із проєктом Плану дій місто повинне оприлюднити План реалізації проєкту та 
План залучення зацікавлених сторін і документи.

Етапи розробки ПДЗМ 

Оцінювання екологічних 
проблем міста — аналіз 
вихідних даних 

Визначення 
пріоритетних викликів, 
які потребують 
негайного реагування 

Визначення 
пріоритетних заходів 
у рамках програми 
«Зелене місто»

Реалізація та 
моніторинг

Розробка візії та 
стратегічних цілей 
«Зеленого міста»

Фіналізація Плану дій 
«Зелене місто»

Як ви можете долучитися 

Якщо вимагається СЕО, вона має бути проведена відповідно до 
національного законодавства. В такому разі фіналізація ПДЗМ та процес 
консультацій щодо СЕО зазвичай проводяться разом у межах однієї 
процедури консультацій з громадськістю.

Громадянське суспільство може подавати до міської влади запити на отримання 
публічної інформації для моніторингу процесу реалізації  ПДЗМ.

План дій «Зелене місто» передається на затвердження міській раді або 
іншому компетентному органу. Громадянське суспільство може допомогти 
впевнитися, що для затвердження ПДЗМ відповідає всім вимогам міста або 
країни. Це може включати оприлюднення, період надання коментарів або 
консультування. Місто повинне опублікувати фінальний План дій на своєму 
вебсайті, описавши, як були враховані коментарі після його оприлюднення.  

Підготовка стратегічної 
екологічної оцінки 
(СЕО) (якщо цього 
вимагає національне 
законодавство)

Затвердження Плану 
дій «Зелене місто»

✓

✓
✓

✗
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https://www.ebrdgreencities.com/policy-tool/
https://www.ebrdgreencities.com/policy-tool/


1  Чи може громадянське суспільство бути частиною робочої групи з розробки ПДЗМ?
  Хоча немає вимог включати до робочих груп з розробки ПДЗМ представників громадянського 

суспільства — зазвичай до них входять лише представники міських адміністрацій — Настанови 
ЄБРР із залучення зацікавлених сторін до ПДЗМ вимагають від міст проводити консультації з 
громадськістю на кожному етапі розробки Плану дій «Зелене місто».

2  Як проводити консультації з вразливими групами?
  Жінок і представників уразливих та недостатньо представлених груп потрібно запрошувати 

та долучати на всіх етапах розробки ПДЗМ. Їхні специфічні погляди та інтереси повинні бути 
відображені в Плані дій. Зверніть увагу, що в рамках аналізу вихідних даних необхідно представити 
громадськості оцінку соціальних та економічних умов згідно з Методологією ПДЗМ. 

3  В якому форматі має відбуватися участь громадськості? 
  Участь громадськості може відбуватися в різних форматах, залежно від попереднього досвіду та 

зручності для людей. Зазвичай обговорення проходить у форматі робочої зустрічі з високим рівнем 
взаємодії між учасниками, але часто події відбуваються лише за запрошенням і не передбачають 
широкого залучення. Необхідно попросити про відкрите оголошення про робочі зустрічі, щоб усі 
зацікавлені організації, групи інтересів та особи могли висловитися. Корисно отримати ввідну 
інформацію під час фізичних або онлайн-зустрічей, зокрема у письмовому вигляді.

4  Як міській владі взаємодіяти з громадянським суспільством?  
  Міська влада повинна регулярно надавати актуальну інформацію щодо розробки Плану дій 

«Зелене місто» та статусу розгляду поданих коментарів. Вона повинна також оприлюднити 
документи та контактні дані по ПДЗМ для отримання більш детальної інформації.  

5  Як враховуються обставини, що пов’язані з COVID-19?   
  Консультації щодо ПДЗМ можуть відбуватися онлайн, але громадянському суспільству варто 

вимагати, щоб онлайн-зустрічі були організовані у спосіб, який забезпечить змістовну участь 
і однакову якість залучення (див. також рекомендації Орхуської конвенції про доступ до 
інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля).

6  Як забезпечити виконання вимог національного законодавства?    
  Ознайомтеся з особливостями свого місцевого законодавства щодо залучення та участі 

громадян, адаптації та імплементації міжнародного законодавства (як-от Орхуська конверція), а 
також того, як має бути прийнятий План дій «Зелене місто» відповідно до вашого законодавства, 
та переконайтеся, що органи влади дотримуються цього. 

7   Що ви можете зробити, якщо ваш муніципалітет не залучає громадянське 
суспільство належним чином? 

  Зверніться та висловіть свої занепокоєння та вимагайте прозорості й належного залучення 
громадянського суспільства у процесі розробки ПДЗМ до:

• Влади вашого міста;  

•  Відділу ЄБРР з питань співпраці з громадськістю за електронними 
адресами  cso@ebrd.com та greencities@ebrd.com; 

• Влаштуйте громадський тиск через ЗМІ;

• Повідомте про такі випадки Bankwatch за адресою  main@bankwatch.org.

•  Подайте скаргу до ЄБРР через Незалежний механізм підзвітності за 
проєктами (IPAM). 

  Дізнайтеся більше про залучення громадянського суспільства в Настановах ЄБРР із залучення 
зацікавлених сторін до ПДЗМ. 

Питання що часто задаються

https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://cso@ebrd.com
http://greencities@ebrd.com
http://Main@bankwatch.org
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/e6eca25e90/Stakeholder-Engagement-Guidance-for-GCAPs_Oct2020.pdf
https://ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/e6eca25e90/Stakeholder-Engagement-Guidance-for-GCAPs_Oct2020.pdf


3. НАВІЩО потрібна участь громадянського суспільства?  
  На програму «Зелене місто» виділяється багато грошей, проте з цим пов’язаний ризик 

грінвошингу — ПДЗМ і проєкти в рамках програми можуть називатися екологічними, але не 
бути такими. Ось що відбувається, коли залучені громадяни, і навпаки — коли ні.

відповідатиме потребам
жителів міста,зокрема

вразливих груп

враховуватиме голоси громадян і створить 
спільну візую розвитку міста

просуватиме зелені рішення для міста

За участі
громадськості

Без участі 
громадськості

підтримуватиме сталі проєкти, 
спрямовані на збереження 

навколишнього середовища міста 
та здоров’я громадян

не зважатиме на потреби 
жителів міста

не враховуватиме голоси 
громадян і стане формальністю

може перетворитися на 
гріншовинг1

може дати зелене світло 
сумнівним проєктам, у яких 

зацікавлена міська влада

План дій «Зелене місто»

Участь у розробці плану важлива, для того, щоб: 

Висловити свою думку щодо майбутнього міста. 
Зробити внесок у формування плану, що відповідає 
реальним умовам і справжнім потребам жителів. 

Створити план, який стане спільною візією 
громади та відображатиме погляди жителів 
міста і громадянського суспільства. 

Забезпечити прозоре використання 
державних коштів на проєкти сталого 
розвитку.

1  Грінвошинг — це коли продукти видають за дружні до довкілля, коли вони такими не є. Наприклад, компанія А заявляє, що 
вона є «екологічною», проте насправді отримує лише 2 відсотки електроенергії від вітру та сонця.



ДІЙ! – Що я можу зробити?  

•   У Києві, Україна, ГО «Екопарк Осокорки» використовує процес ПДЗМ у боротьбі за 
збереження парку від незаконної забудови, пропонуючи зробити його частиною 
програми «Зелене місто». 

•   Активісти, які беруть участь у розробці Плану дій «Зелене місто» в Києві, домоглися, щоб 
місто взяло на себе зобов’язання досягнути амбітних екологічних цілей (напр., охоплення 
велосипедними доріжками відносно кількості електротранспорту, частка приватного 
транспорту).

•   В Алмати, Казахстан, місцева ГО «Зелене спасіння» моніторить процес розробки ПДЗМ, аби 
реалізація Плану дій “Зелене місто” не призвела до порушення екологічного законодавства 
та прав людини, а також відповідала Соціально-екологічній політиці ЄБРР.   

•    У Скоп’є, Македонія, завдяки участі громадськості в робочих зустрічах у ПДЗМ було чітко 
визначено комплексні проблеми, які мають враховуватися в усіх секторах, а не лише в 
окремих проєктах.

Долучайтеся, тому що:

на кону —  
великі кошти, 

на кону —  
краще майбутнє;

і ви маєте можливість 
взяти участь! 

Цю публікацію було підготовлено за фінансової підтримки Шведського агентства з питань міжнародної 
співпраці та розвитку, Sida. За зміст цієї публікації відповідає виключно мережа Bankwatch у Центральній 
та Східній Європі, і за жодних умов не може відображати позицію Sida.

Для більш детальної інформації 
звертайтеся за адресою 
main@bankwatch.org. 

НАШЕ МІСТО,
     НАШ ПЛАН! 
НАШЕ МІСТО,
     НАШ ПЛАН! 

https://bankwatch.org/blog/want-to-make-cities-climate-neutral-engage-residents
https://ecopark-osokorky.com.ua/
http://main@bankwatch.org

