
КОМІТЕТ З ПИТАІ-Пэ ЕКОЛОГІЧНОЇПОШТШ

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

від 01 листопада 2019 р. М 10/3

Про рекомендації за результатами засідання
круглого столу на тему: «Реформування екологічного

менеджменту та визначення напрямів розвитку наукових

досліджень»

За пропозицією Голови Комітету з питань екологічної політики та
природокористування, народного депутата України Бондаренка О.В.

08 жовтня 2019 року проведено засідання круглого столу

на тему: «Реформування екологічного менеджменту та визначення напрямів

розвитку наукових досліджень».

Необхідність обговорення питань реформування екологічного

менеджменту та розвитку наукових досліджень є вкрай актуальним для

розуміння розбудови сучасної моделі управління у сфері охорони,

використання та відтворення тваринного світу, зокрема водних біоресурсів.

Питання управління водними біоресурсами в Україні останнім часом

набирає все більшої гостроти, а існуюча модель державного управління -

нарікань з боку суспільства в контексті їх охорони, використання та

відтворення, а також державного нагляду (контролю).

Представники наукової спільноти, присутні на засіданні круглого

столу,

зосередили увагу на тому, що саме визначення переліку пріоритетних заходів

щодо покращення екологічного стану водних екосистем України та шляхів їх

реалізації стане гарантуванням успішності. Крім того, зазначалося, що

формування комплексу критеріїв екологічної безпеки має бути запорукою

безпеки держави.

Керівники наукових установ висловили бажання безпосередньо взяти

участь у створенні концепції реформування екологічного менеджменту,

формуванні комплексу критеріїв безпечності водних біоресурсів.

У своїх виступах учасники круглого столу звернули увагу та те, що

наразі відбувається перехід від адМіністративно-територіального до



басейнового управління водними ресурсами, тож управління водними

біоресурсами має бути також інтегрованим.

Крім того, учасники круглого столу дійшли висновку, що для

подолання існуючих проблем, українські виробники у сфері аквакультури та

уряд мають взяти до уваги успішний досвід країн Європи.

За результатами обговорення, Комітет в и р і ш и в:

1. Створити Робочу групу з питань охорони, використання та
відтворення водних біоресурсів (далі - Робоча група) під головуванням
Голови Комітету, народного депутата України Бондаренка О.В. та затвердити

її склад (додається).

2. Доручити Голові Комітету, народному депутату України

Бондаренку О.В. вносити у разі необхідності зміни до складу Робочої групи.

3. Рекомендувати:

З.]. Міністерству внутрішніх справ України розглянути питання щодо

посилення функцій державного контролю у сфері охорони водних

біоресурсів у виключній морський економічній зоні України шляхом

створення спеціального підрозділу в структурі Адміністрації Державної

прикордонної служби України.

32. Міністерству енергетики та захисту довкілля України, Інституту

зоології іМ. І. Шмальгаузена НАН України, Інституту рибного господарства

НААН України та Робочій групі надати пропозиції щодо розробки

законопроекту про збереження осетрових видів риб.

33. Міністерству енергетики та захисту довкілля України, Державній

екологічній академії післядипломної освіти та управління розглянути

питання щодо створення комплексної екологічної лабораторії на базі

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

34. Міністерству енергетики та захисту довкілля України розглянути

можливість формування і запровадження ведення сучасної автоматизованої

системи Державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного

фонду України.

3.5. Міністерству енергетики та захисту довкілля України розглянути

можливість впровадження системи моніторингу за збереженням зникаючих

та рідкісних в Європі видів та оселищ з метою запровадження європейських

принципів збереження, невиснажливого використання та відтворення

біорізноманіття в природоохоронній сфері, створення ефективної системи

збереження рідкісних та зникаючих в Європі видів рослин і тварин та

природних оселищ.

3.6. Національній академії наук України, Міністерству освіти і науки

України, Міністерству енергетики та захисту довкілля України та Робочій



групі надати пропозиції щодо розробки проекту загальнодержавної цільової

програми моніторингу водних біоресурсів.

3.7. Державній екологічній академії післядипломної освіти та

управління ініціювати запровадження освітнього стандарту «Екологічне

управління водними біоресурсами», а також забезпечення розроблення нових

навчально-методичних циклів із залученням найкращого Міжнародного

досвіду у сфері охорони, використання та відтворення природних ресурсів.

4. Рішення направити до Міністерства внутрішніх справ України,

Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства освіти і

науки України, Національної академії наук України, Державної екологічної

академії післядипломної освіти та управління, Інституту зоології

іМ. І. Шмальгаузена НАН України, Інституту рибного господарства НААН

України та членам Робочої групи.

Голова Комітету 0.

БОНДАРЕШСО



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради

України з питань екологічної політики та

природокористування
від 01 листопада 2019 року М-

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. БОНДАРЕШСО народний депутат України, голова Комітету з

Олег питань екологічної політики та
Володимирович природокористування, голова робочої групи

2. КРИВОРУЬПСІНА народний депутат України, заступник голови

Олена Комітету
Володимирівна

3. АНДРІЙОВИЧ народний депутат України, голова підкомітету з
Зіновій питань охорони і раціонального використання надр,
Мирославович водних ресурсів

4. ОВЧІ/ПїНІ/ПСОВА народний депутат України, голова підкомітету
Юлія лісових ресурсів, об3єктів тваринного та
Юріївна рослинного світу, природних ландшафтів та

об“єктів природно-заповідного фонду

5. ЯКИМЕШСО народний депутат України, голова підкомітету з
Павло питань державного моніторингу навколишнього
Віталійович природного середовища

6. АЛЕКСАНДРОВ директор Інституту морської біології НАН України
Борис Георгійович (за згодою)

7. АФАНАСЬЄВ директор Інституту гідробіології
Сергій НАН України (за згодою)
Олександрович

8. БОНДАР Ректор Державної екологічної академії

Олександр Іванович післядипломної освіти та управління (за згодою)

9. БУШУЄВ провідний спеціаліст Інституту морської біології
Сергій Генріхович НАН України (за згодою)

10. ДЕШШО старший науковий співробітник Інституту морської
Віктор Олексійович біології НАН України (за згодою)

11. ЄВТУШЕШСО завідуючий лабораторією ШЩ «Інститут
Андрій експериментальної і клінічної ветеринарної
Володимирович медицини» НААН України (за згодою)
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. КОВАЛЕНКО доцент Національного університету біоресурсів і
Василь природокористування МОН України (за згодою)
Олександрович

13. КОМОРІН директор НДУ «Український науковий центр

Віктор Михайлович екології моря» (УКРНЦЕМ) (за згодою)

14. КОРОТЕЦЬКИИ голова Федерації роботодавців та підприємців

Василь Павлович галузі рибного господарства України (за згодою)

15. ЛИСЕНКО молодший науковий співробітник Інституту
Валентина зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України
Миколаївна (за згодою)

16. ОВЕШСО директор Херсонської гідробіологічної станції
Сергій Вікторович НАН України (за згодою)

17. ПЕРШОЗА головній спеціаліст Державної екологічної інспекції

Галина Андріївна України (за згодою)

18. СЩОРЕШО професор, викладач Київського національного

Олена торгово-економїчного університету (за згодою)
Володимирівна

19. СКАРЛАТ голова Громадської спілки «Міжрегіональний союз
Віктор Петрович рибогосподарських об,єднань та підприємств

«Південьрибцентр» (за згодою)

20. РУДЬ завідуючий лабораторією біотехнологій у
Юрій Петрович рибництві Інституту рибного господарства НААН

України (за згодою)
 

 

    21. ХАРЧЕШСО заступник директора з наукової роботи Інституту

Віталій зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України

Олександрович (за згодою)

22. ЩЕРБАК провідний науковий співробітник Інституту
Володимир Іванович гідробіології НАН України (за згодою)

23. ЯЦЮК заступник директора з наукової роботи Інституту

Михайло водних проблем і меліорації
Васильович НААН України (за згодою)
  


