
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

23 лютого  2022 р.                                                                № 115/8 

 

про створення робочої групи  

по удосконаленню системи 

екологічної освіти в Україні 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування на 

засіданні 23 лютого 2022 року розглянув лист народного депутата України 

Овчинникової Юлії Юріївни від 22.02.2022  № 81д9/5-2022/52174  щодо стану 

системи екологічної освіти в Україні. Овчинникова Ю.Ю. у своєму виступі 

наголосила на актуальності законодавчого врегулювання питань подальшого 

розвитку екологічної освіти. 

Наразі, на думку народного депутата України, необхідно проаналізувати: 

стан законодавчого забезпечення екологічної освіти; чинні підзаконні акти, 

зокрема Концепцію екологічної освіти; стандарти різних рівнів екологічної 

освіти (дошкільної, шкільної, вищої). За результатами проведення зазначеного 

аналізу законодавчого забезпечення екологічної освіти у країні необхідно 

напрацювати пакет відповідних змін до законодавчо-нормативної бази з метою 

її вдосконалення та підвищення ефективності екологічної освіти. 

Вдосконалення законодавчої бази екологічної освіти та підвищення її 

стандартів дозволять максимально сприяти формуванню екологічної свідомості 

громадян України як вагомої складової екологічної політики держави. 

Народний депутат України Овчинникова Ю.Ю. внесла пропозицію щодо 

створення при Комітеті з питань екологічної політики та природокористування 

робочої групи з напрацювання пропозицій щодо законодавчого врегулювання 

питань розвитку екологічної освіти. Тако,  запропоновано залучити до робочої 

групи членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій, які надали на це 

попередню згоду (п’ять членів комітету).  

Голова Комітету народний депутат України Бондаренко О.В. підтримав 

ініціативу народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. про створення при 

Комітеті зазначеної робочої групи. 
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Члени Комітету народні депутати України Прощук Е.П., Криворучкіна 

О.В., Маріковський О.В. також підтримали пропозицію Овчинникової Ю.Ю. 

про створення при Комітеті робочої групи і висловились щодо готовності 

особисто взяти участь у її роботі.  

 

За результатами розгляду питання щодо створення робочої групи по 

удосконаленню системи екологічної освіти в Україні   Комітет     в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. взяти до 

відома. 

2. Створити при Комітеті з питань екологічної політики та 

природокористування робочу групу по удосконаленню системи екологічної 

освіти в Україні. 

3. Запросити до участі у роботі робочої групи членів Комітету з питань 

освіти, науки та інновацій. 

4. Обрати головою робочої групи народного депутата України  

Овчинникову Ю.Ю. 

5. Доручити голові робочої групи народному депутату України 

Овчинниковій Ю.Ю. самостійно сформувати персональний склад робочої 

групи. 

6. Подати персональний склад робочої групи для розміщення на сайті 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету      О. БОНДАРЕНКО 

 


