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COP21 – ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНИ

Паризька угода – історичний документ, який визначає напрямок розвитку 
всіх сфер світової економіки, та задає нові тренди розвитку людства:

 завершення ери викопного палива; 
 декарбонізація світової економіки; 
 розвиток нової хвилі низьковуглецевих технологій;
 адаптація соціально-економічних систем держав світу до зміни клімату;
 інтеграція економіки, енергетики та екології;
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ЗМІНА КЛІМАТУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ 
УКРАЇНИ

 Недостатня законодавча та нормативно-правова урегульованість

основних засад державної політики в сфері зміни клімату;

 Низька інституційна спроможність органів державної влади;

 Неузгодженість політики у сфері зміни клімату з законодавчими та

нормативно-правовими актами в інших соціально-економічних сферах;

 Обмеженість фінансових ресурсів;

 Відсутність системного підходу до створення наукового підґрунтя

діяльності у сфері зміни клімату;

 Недостатність врахування чинників, пов’язаних зі зміною клімату, у

плануванні соціально-економічного розвитку областей, районів і

територіальних громад - сіл, селищ та міст.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 Вдосконалення і систематизація поточної політики у сфері

зміни клімату – Розпорядження КМУ

Визначає завдання, спрямовані на:

 створення правових та інституційних передумов для забезпечення

скорочення викидів парникових газів, зменшення негативних наслідків

зміни клімату та підвищення опірності до пов'язаних з кліматом ризиків і

стихійних лих, поступового переходу до низьковуглецевого розвитку за

умов економічної, енергетичної та екологічної безпеки;

 виконання міжнародних зобов'язань та посилення ролі України у

глобальних зусиллях щодо вирішення проблеми зміни клімату
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ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ

 Передбачає:

 Схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату
на 2016-2030 роки.

 Завдання щодо розроблення проектів Національного плану заходів із
запобігання зміні клімату та Національного плану заходів з адаптації до
зміни клімату на 2016 -2020 роки.

 Проект концепції визначає 3 цілі:

Ціль 1. Зміцнення інституційної спроможності щодо формування,
забезпечення і реалізації державної політики в сфері зміни клімату та
поступового переходу до низковуглецевого розвитку держави.

Ціль 2. Запобігання зміні клімату шляхом скорочення антропогенних
викидів та збільшення абсорбції парникових газів.

Ціль 3. Забезпечення адаптації до зміни клімату, підвищення опірності та
зниження ризиків, пов’язаних зі зміною клімату.
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Ціль 1. Зміцнення інституційної спроможності (1)

 Забезпечення узгодженості державної політики у сфері зміни клімату із

законодавчими та нормативно-правовими актами, які визначають

стратегічні рішення у інших сферах;

 Забезпечення ефективного розподілення функцій та дієвого механізму

координації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування;

 Імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та

Європейським Союзом;

 Виконання зобов’язань України щодо звітності за міжнародними угодами у

сфері зміни клімату;

 Впровадження дієвих механізмів інтеграції складових політики у сфері

зміни клімату в плани та програми соціально-економічного розвитку

регіонів;
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Ціль 1. Зміцнення інституційної спроможності (2)

 Розбудова інституційного потенціалу для планування і реалізації заходів на

рівні територіальних громад, районів та областей;

 Мобілізація фінансових ресурсів на національному та місцевому рівнях;

 Визначення механізму державно-приватного партнерства у сфері зміни

клімату;

 Зміцнення технічної та технологічної спроможності системи спостережень за

кліматичною системою та реалізація програми досліджень клімату України;

 Забезпечення рівного доступу громадян до інформації з усіх аспектів

проблеми зміни клімату та низковуглецевого розвитку держави, включаючи

проведення освітньої та просвітницької роботи;

 Забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері

зміни клімату;

 Просування національних ініціатив в сфері зміни клімату в міжнародних

процесах і заходах.
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Ціль 2. Запобігання зміні клімату (1)

 Досягнення у 2030 році цільового показника рівня викидів парникових газів,

відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. №

980-р, з подальшим переглядом рівня його амбітності залежно від показників

соціально-економічного розвитку держави

 Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 % до кінця 2020

року відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»

 Досягнення у 2020 році цільового показника - національної індикативної мети

енергозбереження - у розмірі 9% середнього показника кінцевого внутрішнього

енергоспоживання відповідно до Національного плану дій з енергоефективності на

період до 2020 року

 Досягнення до 2020 року частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел

енергії в загальній структурі енергоспоживання держави, на рівні 11% відповідно

до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року
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Ціль 2. Запобігання зміні клімату (2)

 Збільшення поглинання парникових газів шляхом реалізації заходів у лісовому

господарстві та землекористуванні

 Створення і впровадження системи торгівлі дозвільними одиницями на

викиди парникових газів відповідно до положень Директиви 2003/87/ЄС

 Удосконалення підходів до екологічного оподаткування у частині викидів

парникових газів

 Просування ринкових та неринкових механізмів, спрямованих на скорочення

антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів

 Надання державної підтримки створенню і постійному оновленню моделей

прогнозування викидів парникових газів

 Розробка і реалізація 5-тирічних національних планів заходів із запобігання

зміні клімату
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Ціль 3. Забезпечення адаптації до зміни клімату (1)

 Включення питань адаптації до зміни клімату та підвищення опірності до

пов'язаних з кліматом ризиків і стихійних лих до державних і

національних стратегій, планів і програм розвитку економіки держави та

її галузей

 Розробка та запровадження механізму формування адаптаційної

політики «знизу-вгору», від територіальних громад до національного

рівня

 Досягнення синергії заходів із запобігання зміні клімату та заходів з

адаптації до зміни клімату при розробленні і реалізації національних та

регіональних планів і програм соціально-економічного розвитку

 Надання державної підтримки створенню і постійному оновленню оцінки

фактичних та моделюванню очікуваних змін клімату та їх наслідків
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Ціль 3. Забезпечення адаптації до зміни клімату (2)

 Створення загальнодержавної системи управління ризиками,

обумовленими зміною частоти і інтенсивності екстремальних явищ

погоди та стихійних лих

 Розробка та впровадження підходів, які передбачають збалансоване

управління природними екосистемами

 Реалізація спільно із сусідніми країнами - партнерами транскордонних

проектів з адаптації до зміни клімату

 Розробка і реалізація 5-тирічних національних планів заходів з

адаптації до зміни клімату, скоординованих з відповідними планами,

що реалізуються на рівні областей, районів і територіальних громад -

сіл, селищ та міст
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