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Що таке ПГС?

Як діє українська сторона ПГС?

Платформа громадянського суспільства
(ПГС) є одним із чотирьох органів Асоціації
поряд із Радою асоціації, Комітетом
асоціації та Парламентським комітетом
асоціації. І якщо перші представляють уряд
та парламент, то ПГС створена з метою
забезпечення належної ролі громадськості у
процесі виконання Угоди про асоціацію.

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС) є
частиною Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, що створена відповідно до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.

Платформа є органом, який складається з
представників громадянського суспільства
України з однієї сторони і членів Європейського економічного і соціального комітету
(ЄЕСК) - з іншої.
ПГС може надавати рекомендації Раді асоціації. Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні здійснювати регулярні
контакти з представниками Платформи громадянського суспільства з метою отримання
їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди.

УС ПГС складається з 15 членів – представників різних секторів громадянського суспільства - громадських об’єднань, профспілок та
організацій роботодавців, які затверджені
Асамблеєю УС ПГС відповідно до Регламенту:
V 6 координаторів робочих груп УС ПГС;
V 3 представники громадських об’єднань;
V 3 представники профспілок
національного рівня;
V 3 представники організації роботодавців
національного рівня.

Пріоритети УС ПГС на 2021 рік

ЗЕЛЕНИЙ КУРС

ВПЛИВ COVID-19 НА УКРАЇНУ

імплементація основних елементів Стратегії
ЄС у сферах життя та секторах розвитку
України.

вплив пандемії на економічне, соціальне,
культурне тощо життя в Україні і пошук
шляхів виходу з кризи.

ПЕРЕГЛЯД УГОДИ ПРО АСОЦАЦІЮ

СУДОВА РЕФОРМА

моніторинг існуючих зобов’язань в рамках
Угоди та адвокація оновлення окремих
додатків.

імплементація однієї з найбільш важливих
реформ для належного економічного та
соціального розвитку країни
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Представники секторів УС ПГС:
12 березня 2021 року відбулася чергова Асамблея УС ПГС, на якій було обрано новий склад
Української сторони Платформи:

ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ:

Олена Павленко

Ірина Коссе

Лариса Старікова

DiXi Group,
Голова УС ПГС

Інститут економічних
досліджень та політичних
консультацій

Аналітичний центр
Аграрного союзу України

ПРЕДСТАВНИКИ СЕКТОРУ ПРОФСПІЛОК:

Валерій
Добровольський

Наталія
Левицька

Олександр
Шубін

Профспілка працівників
Збройних Сил України

Конфедерація вільних
профспілок України

Федерація профспілок
України

ПРЕДСТАВНИКИ СЕКТОРУ РОБОТОДАВЦІВ:

Вячеслав Биковець

Олеся Тарасенко

Марія Купріс

Конфедерація
роботодавців України

Всеукраїнське об’єднання
організацій роботодавців
санаторно-курортних та
оздоровчих закладів

Секретар УС ПГС
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Координатори Робочих груп УС ПГС:

Надія Афанасьєва

Ростислав Дзундза

Український інститут міжнародної політики —
Робоча група 1 «Політичний діалог, зовнішня
та безпекова політика

Бюро соціальних та політичних розробок —
Робоча група 2 «Свобода, юстиція, права
людини»

Наталія Гаращенко

Василь Шилов

Клуб економістів — Робоча група 3
«Економічна співпраця, зона вільної торгівлі,
транскордонне співробітництво»

Профспілка працівників соціальної сфери
України — Робоча група 4 «Зайнятість,
соціальна політика, рівні можливості та
здоров’я»

Тамара Малькова

Родіон Колишко

Інформаційний центр «Зелене досьє» —
Робоча група 5 «Енергетика, транспорт,
довкілля та зміна клімату»

Інститут професійних кваліфікацій — Робоча
група 6 «Наука та технології, інформаційне
суспільство, освіта, навчання та молодь,
культура і спорт».
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ВСТУП
Пандемія COVID-19 стала тестом на співпрацю та уроком відповідальності для всього світу. З одного боку, пандемія об’єднала
найкращі лабораторії світу і дала поштовх
новим розробкам у медицині у рекордні строки, з іншого — ВООЗ та міжнародні організації звернули увагу на нерівний доступ країн
до масової вакцинації, що впливає на швидкість їх економічного відновлення. З одного
боку, запроваджені локдауни дали позитивний ефект у вигляді кращої якості повітря в
окремих країнах чи зниження рівня шуму в
багатьох країнах. З іншого — зростала кількість використання продуктів одноразового
використання, в тому числі пластику — за даними ВООЗ, кожного місяця світ потребував
89 млн. медичних масок і 76 млн. оглядових
рукавичок. Пандемія призвела до суттєвих
економічних втрат в усьому світі, як з точки
зору ВВП, так і щодо втрат робочих місць. Її
вже називають найбільшою кризою сторіччя та побоюються, що вона загрожує зірвати
глобальні перспективи досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року.
Але кризи несуть із собою і можливості, які
дадуть змогу перезавантажити свої економіки та змінити світогляд, створити місця
працевлаштування, одночасно прискорюючи
перехід до більш стійкого та чистого майбутнього.

Світові уряди та think tanks пропонують нові
політики для досягнення більш справедливого та екологічного відновлення, створюють
Зелені або Стійкі плани відновлення, публікують результати моделювання різних сценаріїв. Свої бачення пропонують Єврокомісія та
агенції ООН, Світовий Банк та Міжнародний
валютний фонд, Міжнародна організація праці та Міжнародна агенція з енергетики. Їхні
висновки збігаються в тому, що інвестувати
всі зусилля у більш стійке та справедливе /
зелене відновлення - вигідно, а продовжувати старі практики - небезпечно.
Україна також отримала можливість вийти з
кризи пандемії, маючи для свого майбутнього новий, якісно інший порядок денний. На
нашу думку, він повинен будуватись на трьох
основних принципах - новій якості освіти, нових «точках зростання» економіки та новій
екологічній політиці, що має стати наскрізною політикою для всіх секторів та видів діяльності.
Ми звертаємось до українського уряду, донорів та партнерів України, а також до всіх
зацікавлених сторін із пропозицією зробити
ці принципи пріоритетами у своїй діяльності
та шляхом синергії зусиль дати шанс Україні
вийти на якісно новий рівень розвитку у постпандемічному світі.
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ЗМІНИ, ЯКІ СПРИЧИНИЛА
ПАНДЕМІЯ В УКРАЇНІ
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стема «Дій вдома» дозволила відслідковувати громадян, що повернулися з-за
кордону, а також громадян, що перетинають лінію зіткнення з тимчасово окупованими територіями.

СФЕРА ПОЛІТИКИ ТА
БЕЗПЕКИ
V Впродовж 2020 року безвізовий режим
між Україною та ЄС носив дуже обмежену функціональність. Основоположні
принципи європейського простору, дві з 4
свобод — свобода руху людей та послуг, —
опинилися під загрозою через пандемію
коронавірусу та обмеження європейських
держав.
V Обмежені або перенесені важливі для
України міжнародні зустрічі та заходи - Саміт Східного Партнерства, стратегічні заходи найвищого рівня макрорегіональних
стратегій, міжурядових транскордонних
комісій, тощо. Попри перенесення, важливий для України саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 6 жовтня 2020 року і був
першим офіційним масовим заходом для
ЄС з країною-не членом ЄС.
V Деякі міжнародні навчання між Україною
та НАТО були або суттєво обмежені лише
повітряною чи морською компонентою,
або скасовані. Це вплинуло на боєздатність збройних сил. Проте триває активний процес перегляду та оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО Україні, а
українські літаки «Руслан» у рамках програми SALIS (Strategic Airlift Solution) перевозили стратегічно необхідні вантажі та
техніку до уражених коронавірусом територій, чим підтвердили статус України як
надійного союзника НАТО.
V Питання трудової міграції між Україною та
ЄС опинились в центрі уваги урядів, враховуючи, що більше 2 млн заробітчан були
змушені повернутися в Україну з країн ЄС
через карантинні обмеження.
V Швидко та ефективно запроваджена си-

V Україна та ЄС вводять паспорти вакцинації від COVID-19, синхронізація цієї діяльності відбувається через Міністерство
цифрової трансформації України.
V 9 грудня 2020 року Європейська комісія
виділила 600 млн євро допомоги Україні в
рамках макрофінансової допомоги від наслідків COVID-19. Європейський інвестиційний банк також оголосив про надання
трьох позик для уряду України на суму 640
млн євро для реалізації інфраструктурних
та транспортних проєктів. Навіть на фоні
фактичного замороження відносин з МВФ
через конституційну кризу, ЄС готовий надавати Україні критично важливу макроекономічну допомогу.

СФЕРА ПРАВ ЛЮДИНИ
V Необхідність усамітнення в закритому
просторі через COVID-19 призвели до
значного зростання випадків погроз, переслідувань і насильства. Карантин загострив проблему та кристалізував прогалини у системі протидії домашньому
насильству. Лише за перший квартал 2020
року надійшло майже 47 тис. звернень
від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже на 50% більше,
ніж за аналогічний період минулого року.
Протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання кількості звернень щодо
домашнього насильства на 66%.
V В умовах дотримання карантину все більше жінок, дітей та людей похилого віку
зазнають насильства і часто залишають-
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ся вдома поряд з кривдниками. У сукупності, під тиском зростання безробіття
та фінансових проблем, самоізоляції та
відсутності соціальної взаємодії рівень
домашнього насильства зростає тривожними темпами.
V Нова реальність всесвітньої пандемії і
необхідність усамітнення в закритому
просторі через COVID-19 призвели до
значного зростання випадків погроз, переслідувань і насилля стосовно людей
у вразливому становищі, зокрема ЛГБТІК-людей. Ситуація ускладнюється тим
фактом, що в дебатах в Україні іноді йде
атака на цінності інклюзії та толерантності. Саме тому є потреба гармонізації
законодавства України з міжнародними
стандартами запобігання та протидії насильству щодо жінок, за ознаками статі і
домашньому насильству, а також запобігання та протидії дискримінації в Україні.
V В Україні ухвалено Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,
який відповідає міжнародним стандартам, але наразі є необхідність посилити його іншими нормативно-правовими
документами та забезпечити їхнє виконання. Зокрема, потребують вирішення
численні прогалини у сфері правозастосування та процедури притягнення до відповідальності.
V Зростання кількості випадків домашнього насильства стало передумовою для
підготовки проекту Указу Президента
України «Про невідкладні заходи із захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».
V У лютому 2021 р. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, який
посилює адміністративну відповідальність за домашнє насильство. Комітетом
з питань правоохоронної діяльності було
підтримано цей законопроект до другого
читання. Зокрема, він передбачає можливість розгляду адміністративних справ
про домашнє насильство в судах без участі кривдника.

V 24 лютого 2021 р. Кабінет Міністрів ухвалив Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству
та насильству за ознакою статі на період
до 2025 року, таким чином вперше в історії нашої держави уряд виділив понад 250
млн грн для фінансування розвитку системи.
V Серед головних напрямів, на яких зосереджено увагу - це заходи задля запобігання та мінімізації домашнього насильства,
розбудови системи сервісів та притулків
для постраждалих осіб, проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань неприпустимості насильницької моделі стосунків, невідворотність покарання
за насильство та надання максимальної
підтримки й допомоги постраждалим
особам, забезпечення особливої опіки та
захисту для людей похилого віку, дітей і
недієздатних осіб.
V Тривають намагання ратифікувати Стамбульську конвенцію — міжнародний стандарт захисту від усіх форм насильства,
включаючи домашнє насильство — і запровадити в законодавство України міжнародні стандарти запобігання та протидії
насильству щодо жінок і домашньому насильству.

СФЕРА ЕКОНОМІКИ
V Пандемія викликала падіння економіки
України, особливо під час дії суворого карантину (локдауну) у ІІ-му кварталі 2020
року, коли не працював пасажирський
транспорт, частина закладів торгівлі та
підприємств.
V Регіони України стикнулись зі зменшенням бюджетних надходжень внаслідок
падіння ділової активності, скороченням
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обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та
обсягів державної підтримки регіонального розвитку.
V Держава скоротила податки та платежі
(єдиний податок, орендна плата за користування майном місцевої громади, тощо),
які зараховуються до місцевих бюджетів,
з метою підтримки бізнесу в період пандемії.1 В підсумку це призвело до зменшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів в 2020 році на 48,9 млрд грн (10%).
V Номінальна та реальна заробітні плати
зростали протягом 2020 року, але водночас зросла заборгованість з виплати заробітної плати.
V Епідемія переважно негативно вплинула
на малі та середні підприємства. На початку червня 2021 року Кабмін завершив
виплати 8 тисяч гривень підтримки підприємцям і працівникам, які були змушені
обмежити роботу через посилення карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. З
квітня 2020 року їм виплатили 6,5 мільярдів гривень допомоги.
V 17 березня 2020 року законом України на
період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19,
було заборонено проведення органами
державного нагляду планових перевірок
бізнесу.2

СФЕРА ЗАЙНЯТОСТІ,
РИНКУ ПРАЦІ
V Пандемія посилила соціально-економічну
нерівність в світі і прискорила поляризацію суспільства. Під час пандемії працівники, як і уряд, зіткнулися з дилемою: зберігати економічну активність і доходи або
здоров’я. Однак у більшості працівників
вибору не було. Низькі зарплати не дозволили їм створити фінансову подушку, яка
могла б допомогти пережити низку карантинів.
V Під час кожної хвилі епідемії в режимі самоізоляції перебувала майже половина
населення країни. Робота з дому, за даними опитувань, виявилася неможлива для
працівників, зайнятих в охороні здоров’я,
в ключових виробництвах і сфері послуг,
які змушені були працювати і в умовах карантину. А це майже половина (49%) всіх
зайнятих в Україні.
V Ситуація на ринку праці сьогодні залишається складною. Сьогодні понад 485 тисяч
громадян України мають статус безробітних, що на 33% вище, ніж роком раніше.
V У першій половині 2020 року було прийнято на роботу 2 154,3 тис. осіб, а припинено
трудові відносини з 2 247,7 тис. особами,
тобто звільнено на 93,4 тис. осіб більше
ніж працевлаштовано.
V Середньомісячна заробітна плата в перерахунку в євро залишається найнижчою
порівняно із заробітною платою в країнах

1

Відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

2

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 530-IX).
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ЄС, зокрема в країнах, де найчастіше використовується праця українців, що спричиняє зростання зовнішньої трудової міграції.
V Запровадження карантинних обмежень
спричинило падіння у квітні 2020 року
середньої заробітної плати на 8,9% та
уповільнило її зростання в подальшому.
Лише протягом червня–серпня 2020 року
вдалося досягти її докарантинного рівня
(11446 грн). Проте, через девальвацію
національної валюти рівень трудових доходів у перерахунку на євро знизився до
352 євро у серпні 2020 року (з 404 євро у
лютому 2020 року).

населення — у розмірі до 100% заробітної плати; вдосконалення процедури реєстрації безробітних та виплати допомоги
без обов’язкового відвідування центрів
зайнятості; збільшення видатків Фонду
соціального страхування на випадок безробіття за такими статтями, як «Допомога
по безробіттю» та «Профілактика настання страхових випадків, допомога по частковому безробіттю».

V За даними Держстату, заборгованість з
виплати заробітної плати за 5 місяців карантину у 2020 році зросла на 15,4%.

СФЕРА МЕДИЦИНИ

V Верховною Радою і урядом України було
прийнято низку рішень, спрямованих на
попередження виникнення епідемії, а також на матеріальне забезпечення працівників, зайнятих на роботах з надання медичної допомоги хворим на COVID-19. На
вимогу профспілок, переважна більшість
захворювань працівників закладів охорони здоров’я COVID-19 розслідуються, як
випадки гострого професійного захворювання.

V Українці почали більше уваги приділяти здоровому способу життя – заняття
спортом, прогулянки на свіжому повітрі,
здоровому харчуванню. Відповідаючи
на запитання «Що ви робите, аби дотримуватись здорового способу життя?»,
українці найчастіше обирають «не палю»
та «не вживаю алкоголь» (43,7% та 38,5%
відповідно). На третьому місці опинилась
звичка здорового харчування (22,4%), на
четвертому – біг та інші способи занять
спортом самостійно (20,2%).

V Профспілки, уряд і роботодавці прийняли
узгоджене рішення про компенсаційні виплати працівникам, ФОПам і іншим суб’єктам підприємництва з фондів соціального
страхування в розмірі майже 5 млрд гривень, що дозволило не допустити скорочення понад 400 тис. чоловік.
V У відповідь на пропозиції профспілок
держава здійснила низку першочергових
кроків для посилення соціального захисту населення, в тому числі віднесення
карантину до переліку форс-мажорних
обставин та передбачення відповідних
правових наслідків; встановлення додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на
роботах з COVID-19, у розмірі до 300%, а
працівникам сфери соціального захисту

V У 2020-2021 рр. деякі власники закладів охорони здоров’я прийняли рішення
зменшити фінансування. Загально по країні близько 35% коштів на підтримку лікарень давали власники медичних закладів, і приблизно 65% - лікарні отримували
з державного бюджету. На сьогоднішній
день, незважаючи на те, що місцеві бюджети суттєво зросли внаслідок адміністративно-територіальної реформи, ми
бачимо, особливо у тих лікарнях, які раніше підтримували власники, ці обсяги коштів з боку місцевої влади зменшилися.
V Також пандемія виявила, що у медичних
закладах відсутні у достатній кількості необхідне спеціальне медичне обладнання
для діагностики та лікування, засоби інди-
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відуального захисту, дезінфекційні засоби
тощо. А відсутність необхідних засобів
захисту та діагностики піддає ризику медичних працівників, що унеможливлює, у
разі їх захворювання, своєчасне надання
медичної допомоги іншим хворим.
V У загальній структурі хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 по країні 20%
становлять медичні працівники. Це один
з найвищих показників серед інших країн.
V Збільшилася прозорість, підзвітність закладів охорони здоров’я і сфери загалом.
На офіційному сайті Національної служби здоров’я України є розділ «Е-дані», на
якому можна побачити виплати по конкретній лікарні у всіх регіонах. По фільтру можна побачити, на які пакети послуг
лікарня уклала договір, і скільки коштів
вона може отримати від НСЗУ і скільки
вже фактично виплачено.
V Також пандемія внесла корегування щодо
регулювання та звітності по деяким питанням сфери охорони здоров’я, які торкаються всіх громадян. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я України внесло
зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, зокрема, щодо
можливості дистанційного відкриття лікарняного листка. Внесеними змінами
передбачається, що на період проведення
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19), а також локалізацією та ліквідацією її спалахів та епідемій
в Україні, відкриття листків непрацездатності може здійснюватися лікарем, що
надає первинну медичну допомогу на підставі звернення та опитування хворого за
допомогою засобів телефонного зв’язку
або інтернет-телефонії.
V Відбулися зміни щодо Порядку проведення атестації лікарів, зокрема щодо
застосування практики міжнародного
онлайн-навчання.
V Однією з категорій громадян, які особливо страждають від пандемії, є люди з інва-

лідністю, які стикаються з браком доступу
до лікування, медичних установ і послуг
та відсутність реабілітаційних послуг.
V Ізоляція у зв’язку з карантином серйозно
вплинула на дітей з інтелектуальними та
психосоціальними порушеннями й вони
ризикують втратити цінні навички, яких
вони набули раніше. Цим дітям та молодим людям, змушеним сидіти вдома,
не вистачало особистого спілкування з
учителями та однолітками. Доступу до
засобів реабілітації, індивідуальних допоміжних пристроїв і предметів гігієни ще
більше перешкоджало перенаправлення
державного фінансування на реалізацію
заходів реагування на COVID-19.
V В якості реакції влади на зміни, що спричинила пандемія, було прийнято цілий
ряд нормативно-правових актів, зокрема
більше десятка законів України щодо запобігання поширенню, забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19,
забезпечення додаткових соціальних та
економічних гарантій у зв’язку з поширенням COVID-19, ряд Указів Президента
України та Постанов КМУ.
V Недостатній рівень фінансування не дозволяє органам місцевого самоврядування забезпечити виконання вимог Програми медичних гарантій та виконувати
делеговані державою повноваження на
забезпечення доступності і безоплатності
медобслуговування. Закладами охорони
здоров’я було обраховано реальні тарифи
на пакети медичних послуг, і вони значно
вищі, ніж ті, що затверджені урядом. Ці
тарифи у більшості значно занижені та не
покривають реальної собівартості таких
послуг. Крім того, Національною службою
здоров’я покривається обмежений обсяг
пакетів медичних послуг, так званих пріоритетних. А тому відсутня перспектива
для утримання лікарень, збільшення заробітної плати медичних працівників тощо.
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СФЕРА ОХОРОНИ
ДОВКІЛЛЯ,
ЕНЕРГЕТИКИ І
ТРАНСПОРТУ
V Більшість українських громадян вважає,
що турбується про довкілля. Згідно з опитуванням, проведеним компанією Active
Group у березні 2021 року, понад 60% громадян вважають актуальними проблеми
довкілля в Україні. Майже чверть (24,8%)
українських громадян економить воду та
інші ресурси, 23,4% допомагає тваринам
та рослинам, 20,1% намагається використовувати менше пластику, 19,1% сортують сміття.
V Обмеження, пов’язані з пандемією, негативно позначилися на екологічних правах
громадян. 18.06.2020 р. Верховна Рада
України прийняла ЗУ «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)» (№3438), який протирічить Конституції та міжнародним зобов’язанням нашої держави в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС та Оргуської
конвенції (Конвенція ЄЕК ООН Про доступ
до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля).
Закон є дискримінаційним та руйнуючим
засади екологічної безпеки бізнесу, адже
перешкоджає використанню інструменту
громадських слухань під час проведення
процедури ОВД, завдяки чому населення
отримує реальну можливість захистити
своє конституційне право на безпечне
для життя і здоров’я довкілля.

V Обмеження участі громадськості мали б
компенсуватись додатковими заходами,
зокрема, довшим строком громадського
обговорення, додатковими методами інформування громадськості. Окрім того, в
умовах застосування адаптивного карантину, обмеження громадських слухань на
всій території України не є пропорційним
меті. Оскільки подібна ситуація відбувалася й в інших країнах, Комітет з дотримання Оргуської конвенції надав спеціальний
коментар та оприлюднив через ЄЕК ООН
офіційну заяву щодо застосування Орхуської конвенції під час пандемії COVID-19 та
в період відновлення економіки. У ній говориться, що пандемія COVID-19 не може
виправдати будь-які обмеження прав громадськості на інформацію, участь та правосуддя в екологічних питаннях. Якщо ж
усталена практика забезпечення доступу
до інформації, участі громадськості у прийнятті рішень або доступу до правосуддя
в екологічних питаннях не може бути застосована, то будь-які альтернативні засоби також повинні відповідати вимогам
Конвенції.
V Робота з дому дозволила зменшити особистий негативний вплив на довкілля, в
першу чергу, скоротити кількість твердих
побутових відходів, пов’язаних із роботою:
дослідження, проведені в деяких країнах,
демонструють, що люди використовують
набагато більше паперу в офісі, ніж удома.
V Водночас, карантинні заходи і пандемія
стали поштохвом для зміни моделей поведінки, більш сталого споживання - до
чого протягом багатьох років закликали
екологічні організації. Перш за все, це
стосується сфери мобільності і великих
міст. Наприклад, більше використання велотранспорту та розвиток велоструктури,
популяризація пересування на електросамокатах і організація пунктів їх прокату та
віртуального обслуговування. Під час карантину кількість велосипедистів у Києві
зросла у понад 2,5 рази, на ринок вийшли 4 оператори електросамокатів із загальним флотом у кілька тисяч одиниць,
а міський велопрокат BikeNow розширив
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кількість велосипедів до 2000. Подібні
сервіси відкриваються або розширюються у Вінниці, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі
та навіть менших містах (наприклад, Дрогобич).
V Проте, на відміну від велосипедистів,
права та обов’язки користувачів легкого
електротранспорту не захищені законом з правової точки зору, вони не є учасниками дорожнього руху. Основною перешкодою для розвитку цих видів транспорту
є небезпека руху та відсутність належної
інфраструктури.
V Дослідження Оксфордського університету показує, що пакети відновлення,
які поєднують економічні та кліматичні
цілі, мають кращий потенціал для зменшення кліматичних ризиків, збільшення
національного багатства та підвищення
продуктивних сил - людських, соціальних, фізичних - та природного капіталу. А
отже Національно визначені внески, НВВ,
та довгострокові стратегії (LTS) можуть
слугувати будівельним матеріалом для
інтеграції амбіційних кліматичних дій та
відновлення. В Україні тривають дебати
щодо НВВ2 та впровадження Європейського зеленого курсу, до них долучилися
численні громадські організації, бізнес-асоціації та експерти з різних галузей. На
жаль, ці дискусії не пов’язують з відновленням після пандемії.
V Загальні світові тенденції щодо використання органічних продуктів прослідковуються і в нас, хоча меншою мірою. Значне
зростання попиту на органічні продукти
спостерігається наразі в країнах Європейського Союзу та в США. В Україні продажі
органічних харчових продуктів зростають не так стрімко, натомість збільшився попит на місцеві продукти. За даними
Deloitte, 25% українців купують більше вітчизняних продуктів, навіть якщо вони дорожчі. 24% респондентів купують товари
переважно у тих брендів, які, на їхню думку, правильно відреагували на ситуацію з
поширенням COVID-19.
V Попри припущення про зменшення на-

вантаження на довкілля через пандемію
COVID-19, в Україні цього не сталося. За
інформацією Держстату, у 2020 році викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від пересувних джерел забруднення (автомобільного транспорту) були
найбільшими за останні 5 років. У порівнянні з 2019 роком, викиди забруднюючих речовин зросли на 8% і склали 1,8
млн. тонн або 43 кг/особу. З них найбільше склали викиди оксиду вуглецю (76%),
діоксиду азоту (11%) та органічних сполук
(10%). Водночас, регіональний розподіл
викидів свідчить, що у деяких областях
викиди від автомобільного транспорту
минулого року зменшились у порівнянні
з 2019 роком. Так, незначне зменшення
продемонстрували Закарпатська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька область. Найбільше зростання – у
Дніпропетровській та Харківській областях (18,6% та 14,3% відповідно).
V 27 травня 2020 року Уряд представив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 на 2020- 2022
роки. Будь-які екологічні чи кліматичні
заходи у програмі відсутні. «Сталість» у
документі розуміється як стабільність,
а не екологічність сфери. В енергетичній сфері «сталий» розвиток передбачає
збільшення видобутку енергоресурсів і не
містить жодного слова про декарбонізацію енергетики. Найбільш насичена і водночас антиекологічна - сфера підтримки
промисловості. Одразу два запропоновані заходи пов’язані із довкіллям: «недопущення встановлення завищених національних цілей щодо скорочення СО2» та
«покращення системи обліку викидів та
активізація розробки системи торгівлі
квотами». Перший, на думку Уряду, матиме високий ефект та легко реалізувати.
Другий – легко реалізувати, але матиме
низький ефект. Отже, попри декларовані
наміри долучитися до політик ЄС/Зеленого курсу, уряд не демонструє, яким чином
реалізувати цю стратегію.
V 1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла Закон «Про обмеження обігу плас-
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тикових пакетів на території України», чим
підтримала зменшення обсягу відходів
у майбутньому. Разом із тим, пандемія
COVID-19 актуалізувала проблему медичних відходів.
V Пандемія COVID-19 вплинула також на
споживання енергії в Україні. За даними
НЕК «Укренерго», споживання електроенергії в 2020 році скоротилось на 2%, основною причиною цього стали введені
карантинні заходи. При цьому споживання населення зросло, в той час як використання електроенергії в транспорті та промисловості суттєво знизилось. Але вже
з початку 2021 року обсяги споживання
почали зростати. Натомість споживання
газу в Україні в 2020 році зросло на 3,7%,
за даними НАК «Нафтогаз». При цьому
населення зменшило використання газу
на 14%, у той час як споживання його промисловим сектором та підприємствами
ТКЕ зросло.

СФЕРА ОСВІТИ, НАУКИ
ТА КУЛЬТУРИ
V З початком поширення пандемії COVID-19
у березні 2020 року було прийнято рішення закрити усі навчальні заклади та
перевести їх на дистанційне навчання.
Оскільки ні українські школи, ні українські
університети не мали попереднього досвіду проведення дистанційного навчання,
то саме тоді вони гостро потребували методичних рекомендацій. МОН надав лише
загальні рекомендації закладам освіти
щодо організації навчання в умовах пандемії COVID-19. Наприклад, рекомендації
для шкіл стосувались здебільшого дотримання санітарно-епідеміологічних норм,
серед яких соціальне дистанціювання,

моніторинг навчання учнів та використання засобів індивідуального захисту.
V Основна проблема, яка часто асоціюється з дистанційним навчанням – цифрова
нерівність. За даними Держстату, домогосподарства у селах майже вдвічі рідше мають підключення до інтернету, ніж
у великих містах. Це означає, що учні, які
навчаються у сільській місцевості, можуть мати гірший доступ до дистанційного навчання або взагалі його не мати. Ця
ж проблема зачепила й студентів – через
введення жорсткого карантину значна
частина повернулись додому. Відповідно
студенти, які проживали у сільській місцевості теж могли не мати належного Інтернет-з’єднання для навчання.
V За результатами опитування, проведеного освітнім омбудсманом, більшість дітей
користувалась смартфонами під час дистанційного навчання. Вочевидь мобільні
телефони не можуть повноцінно покрити
запити, потрібні для навчання. Саме тому
дітям доводилось ділити з батьками інші
технічні засоби – ноутбуки або персональні комп’ютери. Відповідно до опитування,
проведеного Державною службою якості
освіти, 94% шкільних вчителів користуватися застосунком Viber для комунікації з
учнями під час дистанційного навчання
за жорсткого карантину навесні. Такий
підхід обмежував можливість учням повноцінно засвоювати навчальні матеріали,
адже основна їх частина залишилась на
самостійне опрацювання. Вчителі могли
лише надсилати завдання у месенджері і
не надавати школярам потрібної підтримки та допомоги.
V Перелік освітніх проблем через COVID- 19,
які були отримані через онлайн-опитуваннях щодо навчання в закладах загальної
середньої освіти, проведених Державною
службою якості освіти (ДСЯО) та освітнім
омбудсменом: за даними опитування, яке
проводила ДСЯО, у 55,53% шкіл дистанційне навчання було проблемою, оскільки
вони раніше не мали досвіду такої форми
навчання, тому не були готові до навчання під час карантину. 47,5% викладачів
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(20 590 осіб) зазначили, що раніше не використовували технології дистанційного
навчання у своїй педагогічній діяльності;
За даними ДСЯО, 62,35% директорів зазначили, що більшість вчителів та/або учнів не мали необхідного обладнання вдома, а 46,9% вказали на низькошвидкісне
підключення до інтернету. Більша частина
вчителів користувалися комп’ютером разом з іншими членами сім’ї, а 6% вчителів
не мали доступу до швидкісного інтернету. Про низьку якість під’єднання до інтернету свідчать 22,3% опитаних батьків.
Крім того, 8,8% батьків сказали, що їхні
сім’ї не мають комп’ютера.
V Ці висновки підтверджують і результати
опитувань українських громадян. За даними Фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва», найістотнішими
проблемами, з якими стикнулися наші
громадяни у зв’язку із переходом на дистанційне навчання, стали зниження рівня
успішності дітей (26%), брак уваги учителів
до потреб дітей під час навчання (22%) та
технічні проблеми: погана якість Інтернету (21%) чи відсутність пристроїв для
онлайн-навчання (19%).
V Залишається проблемою якість освіти
та професійна підготовка вчителів. Коли
у квітні цього року відбувся перший етап
сертифікації вчителів початкових класів,
майже третина вчителів - 27% - не змогли
подолати пороговий бал тесту з оцінки
фахових знань та умінь. Це є сигналом
для органів влади щодо того, наскільки
критично сьогодні звертати увагу на професійний розвиток та підвищення якості
вчителів та викладачів.

V Освітня сфера стала однією з донорів
т.зв. «ковідного фонду». У бюджеті 2020
року планувалось виділити більше 3 млн.
грн на Нову українську школу. Однак уже
в березні субвенцію НУШ зменшили до
мільярда, а програму «Спроможна школа
для кращих результатів» – до 500 мільйонів. Скорочення фінансування стало одним із факторів, які не дозволили освітній
галузі належним чином переорієнтуватись та підготуватись до нових умов навчання.
V Пандемія COVID-19 вплинула також на
сферу культури. За даними міністра О.Ткаченка, сфера креативних індустрій та культури «впала» на 50%, найбільш постраждала галузь серед усіх по країні – це туризм,
туристичні агентства та кінотеатри. У 2020
році спостерігалось зниження приблизно
на 10% об’єму споживання продукції сфери креативних індустрій у порівнянні з
2020 роком, і криза в ній триватиме ще до
2023 року.
V Разом із тим, закриті кордони для відпочинку за кордоном стали поштовхом для
зростання уваги українців до внутрішнього туризму. Багато українців відпочивали у 2020 році у різних регіонах України:
Одеській, Миколаївській, Херсонських областях, на Азовському морі. На другому
місці після морів, за популярністю, була
Західна Україна, а також Київ.

16

Економіка, довкілля, освіта

ЧОМУ ЕКОНОМІКА, ОСВІТА ТА ОХОРОНА
ДОВКІЛЛЯ МАЮТЬ СТАТИ ОСНОВОЮ
НОВОГО ЗРОСТАННЯ
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ЕКОНОМІКА
T Пандемія COVID-19 продемонструвала необхідність адекватного розуміння проблем, породжених гальмуванням
економічної активності в країні, та переосмислення пріоритетів економічної
та соціальної політики. Мова йде про
напрямки та пріоритети розвитку національних системи охорони здоров’я, політику стимулювання розвитку економіки в
пост-ковідний період, компенсацію зумовлених пандемією COVID-19 втрат (освітні
втрати) тощо.
T Пандемія вимагає переосмислення концепції регіонального розвитку з фокусом
на забезпеченні доступних якісних базових послуг, включаючи охорону здоров’я,
для населення на всіх територіях; стійкості регіонів до різного роду шоків; зменшенні «цифрової прірви» між регіонами;
переході до стійкої та низьковуглецевої
економіки; розробці нових механізмів та
інструментів підтримки МСП; зменшенні
регіональних диспропорцій та досягненні кращого балансу між міською та сільською місцевістю.
T Ефективна підтримка економічної активності в період пандемії COVID-19 на центральному та місцевому рівнях неможлива без активного діалогу між владою та
об’єднаннями підприємців.
T Україна, як і інші країни, стикнулась з викликом пошуку балансу між економічними інтересами та інтересами безпеки. В
цьому світлі ратифікація Стамбульської
конвенції України набуває додаткової
ваги. Ратифікована Конвенція посилить

3

правовий захист постраждалих та їхній
доступ до правосуддя, дозволить захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а
й за кордоном, дасть можливість запровадити незалежний моніторинговий механізм для оцінки реалізації на національному рівні, а також посилить міжнародну
співпрацю, зокрема у притягненні кривдників до відповідальності.

ДОВКІЛЛЯ
T Згідно з дослідженням We Mean Business,
План зеленого відновлення (Green
Recovery Plan) після кризи COVID-19 допоможе збільшенню доходів, зайнятості та
зростанню ВВП краще, ніж повернення до
звичних стимулюючих заходів. Він дасть
додаткові шанси для зменшення викидів,
збереження ресурсів та екосистем. В усіх
модельованих географічних регіонах плани зеленого відновлення виявились ефективнішими, ніж повернення до звичайних
стимулюючих підходів, - на мільйони більше робочих місць, значне скорочення викидів (на 7% глобально).
T Для України Європейський зелений курс
та відновлення після COVID-19 є двома
сторонами однієї медалі. Розрив залежності між економічним розвитком та використанням природних ресурсів, побудова
циркулярної економіки зможе покращити конкурентоспроможність, зменшити
вплив на довкілля та клімат, створити
нові робочі місця. Кліматичні амбіції, відновлення будівельного фонду ЄС, біорізноманіття, природо орієнтовані рішення
та Восьма програма дій з охорони навко-

OECD. The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government. Updated 10 November 2020.
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лишнього середовища — передові теми
європейської дискусії про такі шляхи.
T У рамках проголошеного приєднання до
Європейського зеленого курсу, урядом
винесено для обговорення проект НВВ2,
який безпосередньо пов’язаний з зеленим відновленням. Важливо, щоб Кабінет
Міністрів якнайшвидше прийняв цей документ, не знижуючи рівень амбіцій, що
були задекларовані у проекті.
T На регіональному та локальному рівнях
головним пріоритетом є забезпечення
того, щоб відновлення COVID-19 перетворилося на конкретні проекти, що прискорюють перехід до кліматичної нейтральності, одночасно створюючи робочі місця
та соціальну інклюзивність на кожній території. Станом на сьогодні, відновлення
після пандемії не пов’язують з екологічними та кліматичними пріоритетами, і ця
проблема має бути врахована у майбутній
політиці уряду та органів місцевого самоврядування.
T В ЄС План Зеленого відновлення та схеми стимулювання широко охоплюють різні сектори економіки. В Україні існує нагальна потреба розробки таких політик не
лише для енергетики чи екології, але і для
решти секторів, в першу чергу, найбільших
забруднювачів, таких, як сільське господарство, туризм, управління відходами, а
також для лісового господарства.
T Попри існуючі труднощі з інтеграцією відновлювальних джерел енергії в новий
ринок електроенергії, Україна не повинна
відмовлятись від планів із розвитку ВДЕ.
Уряд повинен дати чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що Україна дотримується існуючих взятих зобов’язань
і буде продовжувати політику підтримки
ВДЕ в Україні в майбутньому.
T Програми енергоефективності та збереження енергії мають ще великий потенціал в Україні. Запуск нових інструментів
для енергозбереження як на рівні окремих будинків, так і цілих міст має бути
серед пріоритетів українського уряду. Це

також стосується розробки планів для
енергетичного менеджменту та покращення енергоспоживання і на регіональному рівні.
T Важливо вчасно відповідати на зростаючий попит в Україні на велосипедний
транспорт, електросамокати та пішохідні переміщення. Потрібно також підтримувати локальні інфраструктурні проекти, які вже розроблені в деяких містах.
Близько 30 міст та громад України мають
вже концепції або програми розвитку
велотранспорту, також розробляються
плани сталої мобільності або концепції
інтегрованого розвитку, в яких присутня
велосипедна компонента. У Києві планується створення понад 200 км велоінфраструктури протягом 2021 року, що також є
безпрецедентною амбіцією, адже у попередні роки було максимум 35 км/рік. Але
для того, щоб амбіції перетворились у реальність, важлива участь громадськості
для контролю, адвокації та забезпечення
сталості діяльності - щоб у наступні роки
процес наростав, а не зупинявся.

ОСВІТА
T Більшість українців погоджуються з потребою вдосконалення якості середньої
освіти в Україні — згідно з опитуванннями,
більше 80% громадян вважають її першочерговою чи важливою.
T Світовий банк пропонує 10 кроків у системі освіти, які країни повинні врахувати
у своїх політиках під час виходу з кризи
пандемії. Серед них - належна оцінка того,
що було втрачено в освітньому процесі
під час карантину і врахування у майбутніх навчальних програмах; подальша розбудова інфраструктури для можливого
навчання онлайн та зв’язку учнів і вчите-
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лів; збереження ініціатив для мінімізації
поширення хвороб у школах. Усе це важливо врахувати і для українських освітніх
закладів.
T Україна виявилась неготовою до переходу на дистанційну освіту. Більш ніж
чверть батьків скаржились на зниження
успішності дітей в умовах освіти онлайн,
у тому числі через брак уваги вчителів та
технічні проблеми (доступ до Інтернету та
відсутність пристроїв для навчання). Попри повернення у нормальний навчальний процес, дистанційне навчання залишатиметься в українському освітньому
процесі, тому уряд повинен врахувати
вирішення згаданих проблем у планах та
стратегіях розвитку освіти.
T Ця рекомендація особливо стосується дітей та шкіл, які знаходяться у віддалених
регіонах. Саме діти з соціально незахищених сімей та діти з віддалених регіонів
найбільше постраждали від переходу на
дистанційне навчання. Вони мають стати
пріоритетними у фінансуванні технічних
потреб — проведенні інтернет-комунікацій, купівлі комп’ютерів тощо.
T Важливо врахувати потребу підвищення
кваліфікації самих вчителів відповідно до
викликів часу. Директори шкіл, експерти,
учні визнають — саме наявність ключових компетенцій є основним критерієм
якісного вчителя. Це означає - наявність
професійних знань і використання нових
інструментів для навчання. Потрібно більше інвестицій та інструментів заохочення
професійного зростання вчителів. Це, у
свою чергу, вимагає більш тісної співпраці
місцевої влади та Міністерства освіти як
для розробки політик, так і окремих пріоритетних програм за напрямами.
T Нову роль відіграє батьківська спільнота.
Період карантину показав, наскільки важливим є участь та залучення батьків до
освітнього процесу. Це означає, що і уряд,
і місцева влада, і школи мають по-новому
оцінити формати інформування батьків
про навчальний процес і запропонувати
нові, більш сучасні способи комунікації та

взаємодії, щоб допомагати дітям краще і
швидше адаптуватись до нових умов навчання.
T Окремо важливо врахувати включення
екологічного компоненту до освітнього
процесу. Щоб Україна мала у майбутньому відповідальних та екологічно свідомих
громадян, виховувати їх потрібно вже сьогодні. Дуже важливо, щоб уроки та практичні завдання з економії енергії, турботи
про довкілля та нових технологій були не
лише формальними звітами, але реальним навчанням. Тут надзвичайно важливою є увага та допомога профільних організацій, фондів, донорів та асоціацій.
T Важливо також нарощувати рівень фінансування освіти. Стаття на освіту не
може бути донором для інших напрямків,
навпаки — саме вона має стати однією з
пріоритетних для зростання фінансування в наступні роки. Для цього уряд має запропонувати чітку стратегію подальшого
розвитку освіти, врахувавши всі питання
та проблеми, що виникли під час пандемії.
T Важливе подальше заохочення освітніх
закладів до більшої прозорості та підзвітності. Регулярне звітування про джерела
коштів та статті витрат підвищуватимуть
довіру між школою, батьками, учнями,
громадою та можливими партнерами.
Більша довіра підвищить шанси для залучення додаткових коштів чи інших форматів підтримки шкіл для їх подальшого
розвитку.
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Економіка
V Розвивати інфраструктуру підтримки
МСП. Наявність такої інфраструктури
(стратегії та плани розвитку МСП, набір
відповідних інструментів підтримки, напрацьовані формати діалогу бізнесу та
влади), є важливою інституційною передумовою реагування на проблеми, з якими стикаються МСП внаслідок пандемії
COVID-19 та інших подібних потрясінь.

демократичних принципів.
V Лобіювати створення Центру протидії гібридним загрозам в регіоні Східного партнерства в Києві, активно взаємодіяти з
EastStratComTaskForce (EuvsDisInfo) на
фоні Центру стратегічних комунікацій та
інформаційної безпеки України.
V Посилити безкоштовну інформаційну і
психологічну підтримку медичних працівників.

V Забезпечити безперебійне надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг он-лайн, транспортних
послуг комунальними підприємствами,
тощо.

V Досліджувати вплив пандемії та карантинних обмежень на всі сфери життя в
Україні, прийняття рішень щодо карантинних заходів має ґрунтуватися на доказовому підході.

V Визначити пріоритетні напрямки фінансування національних та міжнародних
програм для забезпечення ефективного
використання ресурсів. В рамках Східного партнерства підтримувати та активно
лобіювати формат Тріо для активізації та
концентрації ресурсів ЄС на три найбільш
успішні країни СхП.

V Забезпечити заклади охорони здоров’я
матеріальною базою (комп’ютерами) й
високошвидкісним інтернетом, який був
би доступний для медичних працівників.
Сприяти зменшенню цифрової нерівності
між закладами з сільської та міської місцевості, навчати медичних працівників
роботі на комп’ютері.

V Розширити доступ України до європейських програм та фондів на прикладі Дунайської транснаціональної програми,
яка дозволила отримання коштів з фондів ЄС та здійснення спільних проектів з
країнами-членами Європейського союзу,
зокрема, в рамках Європейської стратегії
для Дунайського регіону.

V Віднести охорону здоров’я та безпеку на
робочих місцях до основоположних прав
у світі праці.

V Посилити фінансову автономію закладів
охорони здоров’я, а також спроможність
розпоряджатися нею.
V Забезпечити захист прав осіб, відмінних
за такими ознаками, як раса, колір шкіри,
політичні, релігійні та інші переконання,
статева приналежність, вік, інвалідність,
етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність,
місце проживання, мова, або іншими ознаками, що створить належний рівень протидії проявам нетерпимості в суспільстві
та дотримання провідних європейських і

V Інвестувати у створення робочих місць з
покращеною продуктивністю для досягнення повної та продуктивної зайнятості.
V Забезпечувати працівників та тих, хто переходить на нові форми роботи (дистанційна робота тощо), навичками та належним соціальним захистом.
V Впроваджувати цифрові інструменти, які
допоможуть дистанційній роботі та сервісам для споживачів, з особливою увагою
на сільські та гірські території, де менший
доступ до послуг зв’язку, ніж у великих містах.

Довкілля
V Протягом останніх п’яти років Україна
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досягла прогресу в імплементації 15-ти
з 17-ти Цілей сталого розвитку, а вищим
керівництвом держави ЦСР визначені як
стратегічний орієнтир для національного
Уряду. Провідним елементом планування та впровадження програм і проєктів із
відновлення від коронакризи має стати
глибша інтеграція Цілей сталого розвитку (з висновків та рекомендацій ПРООН в
Україні).
V «Озеленення» та зниження рівня карбонових викидів, вже передбачені Європейським зеленим курсом, має стосуватися
всіх галузей економіки й усіх сфер життя.
Для цього мають застосовуватися засоби державної фінансової та регуляторної
підтримки, заохочення сталих та зелених
публічних закупівель.
V Кабінет Міністрів повинен якнайшвидше
прийняти документи, які чітко зафіксують
плани і зобов’язання щодо Європейського
зеленого курсу та Паризької Угоди. Йдеться, насамперед, про прийняття НВВ2 та
Плану з енергетики та клімату.
V Кабінет Міністрів та органи місцевого самоврядування мають спільно напрацювати рекомендації для громад, які б дозволили врахувати екологічні пріоритети
у планах місцевого розвитку, місцевих
стратегіях та інших регіональних планах,
щоб забезпечити сталість реалізації цілей
України не лише на національному рівні,
але і в регіонах.
V Парламент має невідкладно прийняти
законодавство, яке прискорить політику
в сфері енергоефективності. Йдеться, насамперед, про проект закону “Про енергоефективність”. Тим часом, уряд повинен
розробити і представити більше інструментів громадянам та громадам для кращої енергомодернізації та енергозбереження.
V Кабінет Міністрів повинен чітко зафіксувати дату для відмови України від вугілля,
що вже озвучували на рівні прем’єр-міністра та міністрів. Але важливо, щоб дата
т.зв. coal phase-out, як і чіткий план такої

діяльності, були частиною офіційно прийнятих рішень.
V Розробляючи інструменти декарбонізації
та захисту навколишнього середовища,
уряд має враховувати також проблему
енергетичної бідності в Україні, і залучати
додаткові інструменти підтримки не лише
від українських споживачів, але і через
зовнішню допомогу.

Освіта
V МОН має розробити базові методичні рекомендації організації дистанційного навчання, які б могли допомогти вчителям та
викладачам більш ефективно організовувати навчальний процес.
V Необхідно розробити рекомендації для
закладів освіти, які б стимулювали розвиток навичок вчителів та викладачів, потрібних для дистанційного навчання.
V Уряд має забезпечити виплати за додаткове навантаження для вчителів та викладачів, яке пов’язане з дистанційним
навчанням.
V Забезпечити трансформацію педагогіки
шляхом розробки більш всеохопних та
гнучких навчальних програм та практик
викладання, які відповідають індивідуальним потребам кожної дитини;
V Працювати над трансформацією шкільного етосу, структури та організації в такий
спосіб, щоб інклюзивність, догляд, повага
та комплексна підтримка були в основі місій і практик шкіл.
V Прозора комунікація навколо процесу
планування, реальне забезпечення можливостей для залучення громад, а також
чітка та регулярна взаємодія відіграватимуть вирішальну роль у запевненні сімей
у тому, що школи готові до повернення
дітей, освітян — у тому, що їхні проблеми
розуміють і що їм буде надано підтримку в
їх розв’язанні, а дітей — у тому, що надання
освітніх послуг та методики шкільної осві-
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ти буде трансформовано, щоб підтримати
їхнє навчання.

V Забезпечення ІТ-пристроями та доступом
до мережі Інтернет

V Постійний моніторинг, зокрема моніторинг сприйняття запропонованих заходів
та їх реалізації учнями, вчителями, батьками та освітянською спільнотою, сприятиме створенню циклів зворотного зв’язку
між «користувачами» та директивними
органами, а також дасть змогу здійснювати коригування та надавати відповідну
інформацію для розв’язання проблем зацікавлених сторін.

V Освітяни потребують більшої фінансової
підтримки, особливо вчителі літнього віку,
для яких COVID-19 несе суттєву небезпеку.

V Розвивати цифрові та педагогічні компетентності вчителів для повноцінного використання дистанційного та комбінованого (змішаного) навчання.
V Підвищення кваліфікації та надання підтримки вчителям та адміністративно-технічним працівникам шкіл.

V Посилити фінансову автономію закладів
вищої освіти, а також спроможність розпоряджатися нею.
V Швидка адаптація програм професійного
навчання для безробітних до нових місцевих умов. Очевидно, що головну роль в
цьому мають відігравати обласні підрозділи Державного центру зайнятості (обласні центри зайнятості).

