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Борденюку В.І. 
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вул. Грушевського, 5 

        01008, м. Київ 
 

Щодо загальнодержавних 
 цільових програм 

 
Запит про надання інформації 

 
Шановний Василю Івановичу! 

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) займається аналізом планів розвитку паливно-
енергетичного комплексу України, зокрема слідкую за процесом корегування діючої 
«Енергетичної стратегії України на період до 2030 року». В рамках цього дослідження ми 
помітили різні підходи до розробки та прийняття документів, які мають загальнодержавне 
значення та просимо Вас розтлумачити наступну ситуацію.  

Наразі в Україні існують декілька документів загальнодержавного значення серед яких є й т.з. 
«Стратегії». Зокрема діють «Стратегія національної екологічної політики на період до 2020 року», 
«Транспортна стратегія на період до 2020 року», «Енергетична стратегія України на період до 
2030 року» тощо. Без сумніву зазначені «Стратегії» є документами довгострокового 
програмування та планування у відповідних галузях. Проте механізми набуття чинності цих 
документів чомусь принципово відрізняються. Наприклад, Енергетична стратегія була введена в 
дію розпорядженням Кабінету Міністрів України (№145-р від 15.03.2006), в той час як 
Транспортна та Екологічна Стратегії затверджені відповідними Законами України. Виходячи з 
цього просимо Вас надати таку інформацію: 

1. Якими нормативно-правовими актам регламентується порядок розробки та 
прийняття загальнодержавних програм та документів на довгострокову 
перспективу (т.з. Стратегії), які установи та центральні органи виконавчої влади 
долучаються до процесу розробки Стратегій? 

2. На якій підставі зазначені «Стратегії» (Транспортна, Екологічна, Енергетична) 
приймались по-різному? 

3. Який механізм участі громадян та їх об’єднань у обговоренні проектів та концепцій 
«Стратегій» передбачений  законодавством України?  

4. Наразі відбувається оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 
року (процес характеризується закритістю та непрозорістю). Чи передбачено в 
законодавстві України такі поняття як «оновлення» або «корегування» чинної 
Стратегії? Якщо передбачено, то який механізм оновлення-корегування має бути 
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згідно законодавства України? Чи передбачено чинним законодавством участь 
громадян та їх об’єднань у процесі оновлення-корегування діючих Стратегій? 

5. Чи передбачені механізми узгодження цільових показників у документах 
загальнодержавного значення? (наприклад, цільові показники по 
відновлювальним джерелам енергії у енергобалансі України в Енергетичній 
стратегії одні, в Екологічній стратегії другі, в Державній цільовій економічній 
програмі енергоефективності на 2010-2015 роки треті, в програмі економічних 
реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентноспроможна 
економіка, ефективна держава» зовсім інші і т.д.) 

 

Національний екологічний центр України вдячний Вам за співпрацю та діалог з громадськістю.  

 

З повагою, 
  
Ігор Сіренко, 
Голова Національного екологічного центру України 
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