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Пропозиції щодо внесення змін до постанови КМУ від 14 квітня 1999 р. N 583  Про 

Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату 

 

УКМ проаналізувала поточне положення про МВК і, на основі позитивного досвіду участі 

представників громадського сектору та науки в МВК в попередні роки, а також на основі 

досвіду організації роботи спостерігачів в Фонді Чистих Технологій Світового Банку, до якого 

входить представник організації члена УКМ, пропонує доповнити вищезгадане положення 

наступними пунктами: 

 

1. У засіданнях МВК беруть участь її члени та постійні спостерігачі. На окремі засідання 

МВК можуть запрошуватися експерти для інформування і надання відповідей щодо 

окремих питань порядку денного.  
Пояснення: члени МВК беруть участь в обговоренні і мають голос при прийнятті рішення, в той час як спостерігачі не 

мають права голосу під час голосування. 

 

2. Права та обов’язки спостерігачів від громадських організацій:  

Усі спостерігачі зобов’язані:  

 Готуватися до зустрічей МВК та вивчати питання, що виносяться на розгляд;  
 Збирати коментарі і зауваження від коаліції організацій, які вони представляють, з 

метою надання відповідної інформації членам МВК;  
 Представляти інтереси усього сектору організацій, який вони представляють, а не 

лише своєї організації;  
 Інформувати сектор організацій, які вони представляють щодо результатів рішень 

МВК; 
 Надати інформацію щодо постійного представника або кваліфікованого 

заступника у разі необхідності;  

Під час зустрічей МВК, спостерігачі мають право: 

 Просити слово під час зустрічі; 
 Просити головуючого на зустрічі додати питання в порядок денний; 
 Рекомендувати зовнішніх експертів для пояснення окремих пунктів порядку 

денного зустрічі.  

3. Критерії та порядок обрання представника від громадськості:  

 Організацією спостерігачем від громадськості може бути зареєстрована 
неприбуткова неурядова організація зі знаннями в сфері попередження та 
адаптації до глобальної зміни клімату.   

 Організація спостерігач має бути членом принаймні однієї мережі організацій на 
національному або міжнародному рівні, які займаються питаннями глобальної 
зміни клімату.  

 З метою уникнення конфлікту інтересів, громадська організація спостерігач має 
відкрити свою інформацію щодо зв’язків з державними органами влади, бізнесом 
та політичними партіями, а також про джерела фінансування діяльності.  

http://www.ucn.org.ua/


 Делегування спостерігача від громадськості відбувається шляхом надання голові 
МВК підписного листа про делегування, підписаного: 

 а) головою коаліції громадських організацій, які працюють в сферах 
попередження або адаптації до глобальної зміни клімату (разом із протоколом 
про делегування голові МВК надається звіт про діяльність коаліції за останні 3 
роки у довільній формі, який підтверджує роботу коаліції над темою глобальної 
зміни клімату) або  

б) не менше ніж 15 представниками зареєстрованих в Україні громадських 
організацій, які працюють в напрямках, дотичних до проблем глобальної зміни 
клімату та містити контактні дані цих представників.  

 У формі має бути зазначено П.І.Б. делегата, його контактна інформація а також 
інформація про його заступника у випадку неможливості особистої участі у 
засіданнях МВК.  

 На підставі задоволення цих критеріїв голова МВК приймає рішення про 
призначення спостерігачів від громадськості.  

 Інформація, отримана головою МВК у процесі делегування спостерігачів, 
оприлюднюється у відповідному розділі на сайті Міністерства екології та 
природних ресурсів. 

Приклад критеріїв для представників від бізнес асоціацій в Фонді Чистих Технологій від 
Світового Банку за посиланням https://www.climateinvestmentfunds.org/about/observers   
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