Паспорт проекту
Назва проекту

Проект ПРООН/ГЕФ «Інтеграція конвенцій Ріо у
національну політику України»
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Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)
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проекту
Мета проекту

Основні напрями
(компоненти)
проекту

Міністерство екології та природних ресурсів України,
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України,
Міністерство аграрної політики та продовольства,
Міністерство енергетики та вугільної промисловості,
Міністерство освіти і науки,
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства,
Міністерство соціальної політики,
Міністерство інфраструктури,
Національна академія державного управління при Президентові
України,
державні агентства, навчальні заклади, неурядові організації
2014-2017 роки
Інтенсифікувати процес виконання Україною положень трьох
Конвенцій Ріо на основі посиленого інституційного потенціалу та
курсу на забезпечення сталого розвитку
Три складових проекту:
Компонент 1
Інтеграція принципів та положень трьох Конвенцій Ріо («Конвенції
про охорону біологічного різноманіття», «Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату», «Конвенції ООН про боротьбу з
опустелюванням») у національну Стратегію сталого розвитку, яка
буде цілісно і комплексно відображати глобальні пріоритети у сфері
навколишнього середовища зокрема, аналіз галузевих політик,
законодавства, планів дій, програм і діяльності відповідних установ
України у контексті виконання зобов’язань за конвенціями Ріо та
розробка стратегії сталого розвитку).
Компонент 2
Розбудова інституційного та технічного потенціалу (зокрема,
навчання на практиці шляхом інтеграції положень Конвенцій Ріо до
обраних галузевих політик, програм, планів дій та законодавчих
актів на національному, регіональному та місцевому рівнях)
Компонент 3
Інформаційна та просвітницька робота для розширення розуміння
корисності Конвенцій Ріо для процесів соціально-економічного
розвитку (зокрема, підготовка комплексної цільової тренінгової
програми для державних службовців щодо навичок, інструментів,
методів та ресурсів, необхідних для виконання положень Конвенцій
Ріо).
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Компоненти будуть впроваджуватися за принципом «навчання на
практиці». Активна участь зацікавлених сторін на етапі планування,
виконання та оцінки проекту сприятиме узгодженню напрямів
діяльності проекту із пріоритетами зацікавлених сторін та цілями
проекту. Ключова роль неурядових зацікавлених сторін сприятиме
тому, що проект буде управлятися на принципах спільного
адаптивного управління.
План основних
заходів з
реалізації проекту
в Національній
академії

Керівники/
координатори
проекту

1. Проведення опитування щодо обізнаності державних
службовців відносно Конвенцій Ріо і сталого розвитку.
2. Здійснення комплексної оцінки потреб щодо підвищення
кваліфікації державних службовців з питань обізнаності
відносно Конвенцій Ріо і сталого розвитку.
3. Організація та участь в проведені науково-практичної
конференції за міжнародною участю «Публічне управління:
шляхи розвитку», секція «Інтеграція конвенцій Ріо в публічне
управління».
4. Випуск тематичного розділу «Інтеграція конвенцій Ріо в
публічне управління» в рамках збірника матеріалів науковопрактичної конференції за міжнародною участю «Публічне
управління: шляхи розвитку».
5. Розробка структури навчально-методичного комплексу з
дисципліни «Сталий розвиток та захист навколишнього
середовища» (робоча назва);
6. Розробка
змістової
частини
навчально-методичного
комплексу:
 навчально-методичного посібника з дисципліни «Сталий
розвиток та захист навколишнього середовища»,
 навчального посібника з дисципліни «Сталий розвиток та
захист навколишнього середовища»;
 навчально-методичного посібника з дисципліни «Сталий
розвиток та захист навколишнього середовища» для
дистанційної форми навчання.
7. Проведення навчання державних службовців щодо інтеграції
положень Конвенції Ріо у національну політику України
згідно з розробленими навчально-методичним матеріалами.
8. Проведення регіональних семінарів-тренінгів у 4-х
регіональних
інститутах
державного
управління
Національної академії.
Від ПРООН:
ОВЧИННІКОВА Олена Володимирівна – менеджер Проекту
ПРООН/ГЕФ «Інтеграція конвенцій Ріо у національну політику
України»;
Від Національної академії:
РОМАНЮК Сергій Андрійович – директор Інституту «Вища школа
державного управління» Національної академії, завідувач кафедри
державного менеджменту, д.е.н., професор, керівник Робочої групи з
реалізації проекту;
ГРЕЧКО Тетяна Костянтинівна – докторант кафедри державного
менеджменту Національної академії, к.держ.упр., доцент, керівник
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Очікувані
результати
проекту

проекту;
ГЛАДКОВА Світлана Миколаївна – начальник управління
забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії,
координатор проекту.
Компонент 1: Інтеграція положень Конвенцій Ріо до національної
Стратегії сталого розвитку.
Кінцевий результат 1: Принципи та зобов’язання за
Конвенціями Ріо включені до галузевих політик.
Проміжний результат 1.1: Проведено SWOT-аналіз та аналіз
прогалин національної політики України та стратегічних
рамок для реалізації положень Конвенцій Ріо.
Проміжний результат 1.2: Розроблено проект Стратегії
сталого розвитку.
Компонент 2: Розбудова інституційного та технічного потенціалу.
Кінцевий результат 2: Посилено інституційний та
особистий (технічний) потенціал для реалізації Стратегії
сталого розвитку.
Проміжний результат 2.1: Проведено навчання на практиці
шляхом інтеграції положень Конвенцій Ріо до обраних
галузевих політик, програм, планів дій та законодавчих актів
на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Проміжний результат 2.2: Підготовлено «дорожню карту»
для ефективної інтеграції положень Конвенцій Ріо до
галузевих програм, політик, законодавчих актів та планів дій і
для відповідальних інституційних змін.
Компонент 3: Інформаційна та просвітницька робота для
розширення розуміння корисності Конвенцій Ріо для процесів
соціально-економічного розвитку.
Кінцевий результат 3: Підвищено рівень знань та розуміння
впливу екологічної політики, зокрема положень Конвенцій
Ріо, на соціально-економічний розвиток.
Проміжний результат 3.1: Проведено конференцію для
запуску проекту та конференцію за результатами проекту.
Проміжний результат 3.2: Проведено широкомасштабне
дослідження громадської думки.
Проміжний результат 3.3: Проведено кампанію із
підвищення громадської обізнаності.
Проміжний результат 3.4: Підготовлено навчальні та
інформаційні матеріали.
Проміжний результат 3.5: Проведено семінари та
консультації із підвищення обізнаності.
Проміжний результат 3.6: Державні службовці пройшли
навчання із включення положень Конвенцій Ріо до
національної політики.
Проміжний результат 3.7: Забезпечено висвітлення
діяльності із інтеграції положень Конвенцій Ріо у мережі
Інтернет.
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