Проект EU4Environment Project
“Моніторинг прогресу України в напрямку зеленої економіки за
допомогою індикаторів зеленого росту”
Перше обговорення
(Zoom)

Порядок денний (проект)
Понеділок, 29 березня 2021
14:00-16:00 Київ (13:00 – 15:00 Париж)

Посилання на реєстрацію:
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJMpcOmhqT8vHN1iSyt8RsperTgAEv61-9qn
Після реєстрації ви отримаєте електронний лист щодо участі в заході.
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Вступ
Україна висловила зацікавленість у приєднанні до Європейського зеленого курсу, ініціативи Європейської Комісії,
оголошеної у 2019 році. Це створює особливу можливість розробки та застосування системи моніторингу прогресу у
напрямку зеленої економіки з використанням індикаторів зеленого зростання.
Україна та Програма EU4Environment за підтримки ЄС об’єднали зусилля для розробки національного звіту на основі
індикаторів зеленого росту ОЕСР, що дозволить оцінити прогрес у напрямку озеленення економіки, сприяти
публічним дискусіям щодо зеленого росту та порівняння між країнами СхП та державами-членами ЄС/ОЕСР.
Індикатори зеленого росту, запропоновані ОЕСР в 2011 році, дозволяють здійснювати моніторинг прогресу у
чотирьох напрямках: а) перехід на низьковуглецеву, ресурсо-ефективну економіку; б) збереження природо-ресурсної
бази; в) покращення якості життя та г) впровадження належної політики для використання економічних можливостей
зеленого зростання. Ця система індикаторів вже була застосована в багатьох країнах-членах ОЕСР та інших
державах.
Ця робота враховуватиме попередні напрацювання з моніторингу зеленого росту в Україні, зокрема звіти 2014 та
2016 року.
Цілі заходу
Захід започатковує цю нову роботу шляхом обговорення:
• вигод, які несе застосування системи індикаторів зеленого росту;
• поточних та нових індикаторів зеленого росту для України;
• наявності даних в Україні, необхідних для застосування кожного індикатора; та
• можливих замінників індикаторів в національному контексті.
Учасники
У заході візьмуть участь представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (включаючи EU4Environment фокал-пойнт),
Державної служби статистики України, громадянського суспільства та національних зацікавлених осіб. Представники
Європейської Комісії, Делегації ЄС в Україні та імплементуючі партнери EU4Environment (ОЕСР, ЮНЕП, ЮНІДО та
Світовий банк) можливо також приєднаються.
Додаткові документи
•
•
•
•
•
•

Agenda;
https://www.eu4environment.org/events/monitoring-ukraines-progress-towards-greenMeeting
webpage :
economy-using-green-growth-indicators/.
Towards Green Growth: Monitoring Progress in Ukraine (2014);
Report on Green Transformation in Ukraine (2016);
PowerPoint presentation;
Excel file with proposed indicators and identified substitutes (based on initial review).

Логістика
•
•

Віртуальна платформа: Zoom, з укр/анг.
Логістична записка буде розповсюджена завчасно.

Про EU4Environment
Ініціатива «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) покликана сприяти збереженню та кращому
використанню природного капіталу, підвищенню екологічного добробуту людей і стимулюванню економічного
зростання у шістьох країнах: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні. Вона
фінансується Європейським Союзом та впроваджується п’ятьма партнерськими організаціями: ОЕСР, ЄЕК ООЕ,
ЮНЕП, ЮНІДО та Світовий банк. Строк впровадження: 2019-2022 рр.
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Порядок денний (проект)
Час київський
Час

Сесія
Модератор: п. Кшиштоф Мічалак, Старший програмний менеджер,
Директорат довкілля, ОЕСР

14h00 – 14h15
(15 хв)

14h15 – 15h00
(45 хв)

15h00 – 15h30
(30 хв)

15h30 – 16h00
(30 хв)

Сесія 1. Відкриття та представлення проекту EU4Environment «Моніторинг
прогресу України в напрямку зеленої економіки за допомогою індикаторів
зеленого росту”
•

Привітання п.Ірини Ставчук, Заступниця Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів України

•

Привітання п. Хлое Алліо, керівник сектору операцій (економічне
співробітництво, енергетика, інфраструктура та довкілля) Делегації ЄС в
Україні

•

Коротка презентація передумов проекту, системи індикаторів зеленого
росту та її актуальності для України, п.Кшиштоф Мічалак, Старший
програмний менеджер, Директорат довкілля, ОЕСР

Сесія 2. Основні зелені індикатори для України
•

Презентація п.Андрія Андрусевича, старший аналітик, Ресурсноаналітичний центр «Суспільство і довкілля»: наявна система індикаторів та
перші результати аналізу щодо її оновлення

•

Моніторинг зеленого росту в Україні: Досвід Державної служби статистики
України, п. Олег Прокопенко, Директор Департамент статистики
сільського господарства та навколишнього середовища

•

Обговорення:
o Уточнюючі питання
o Вибір/пріоритезація індикаторів
o Відсутні показники та виклики

Сесія 3. Індикатори моніторингу Стратегії державної екологічної політики
України на період до 2030 року
•

Вступне слово Привітання п.Ірини Ставчук, Заступниця Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів України

•

Презентація п.Андрія Андрусевича щодо можливостей моніторингу існуючих
індикаторів та, за необхідності, розробки додаткового набору індикаторів в
цілях інших стратегічних документів

•

Обговорення

Сесія 8. Подальні кроки
•
•
•

Графік, збір та аналіз даних, відбір індикаторів
Виклики та їх вирішення
Підведення підсумків: ОЕСР

