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Київ, 19 квітня 2018 р.



• Створена у 2004 р.
• Мета: Допомогти країнам Південно-східної та Східної Європи, Кавказу та  

Центральної Азії у вирішенні проблем з реалізацією Конвенції

Програма допомоги

Preparatory phase Фаза реалізації Підготовча фаза

Зобов'язання  високого рівня
Місія для встановлення фактів

Місії для підвищення
рівня інформованості

Діяльність для 
зміцнення  потенціалу

Програма допомоги



Україна та Конвенція ЄЕК ООН про 
промислові аварії

• Прийняла зобов'язання про реалізацію Конвенції на 
високому рівні, Засідання високого рівня з прийняття 
зобов'язань, Женева, 14-15 грудня 2005 р. 

• Приймала участь у V, VI, VII та IX засіданнях 
Конференції сторін Конвенції

• Приймала участь у таких заходах Конвенції:



Україна - бенефіціар заходів в рамках  
Програми допомоги

• Заходи Програми допомоги
• Семінар зі зміцнення потенціалу з метою започаткування процесу подальшого зміцнення 

правової та інституційної бази  в рамках Конвенції у країнах Східної Європи, Кавказу, 
Центральної Азії та Південно-східної Європи (Київ, Україна, 2007)

• Семінар зі зміцнення заходів безпеки для небезпечної діяльності (Вадул Луй Вода, 
Республіка Молдова, 2007)

• Сесія практичної підготовки із визначення  небезпечної діяльності (Мінськ, Білорусь, 
2008)

• Сесія підготовки з інтегрованих підходів до запобігання серйозних аварій (Прага, Чехія, 
2009)

• Семінар з використання індикаторів та критеріїв для реалізації  Стратегічного підходу
(Братислава, Словаччина, 2011)

• Покращення безпеки промислових хвостосховищ на прикладі українських підприємств 
(2013 - 2015)

• Тиждень управління небезпекою та кризового управління, Проект по дельті Дунаю
(Молдова, Румунія та Україна) (Кишинів, Республіка Молдова, 2015)

• Польові навчання у дельті Дунаю між  Молдовою, Румунією та Україною (Джурджулешть, 
Молдова, 2015)

• Завершальний семінар, Проект по дельті Дунаю (Молдова, Румунія та Україна) (Бухарест, 
Румунія, 2015)

• Завершальний семінар по безпеці хвостосховищ (Київ, Україна, 2015)
• Субрегіональний семінар з питань запобігання промислових аварій для Кавказу та 

Східної Європи (Мінськ, 11-13 квітня 2017)

http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html
http://www.unece.org/env/teia/implementation7.html
http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html
http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html
http://www.unece.org/index.php?id=25618
http://www.tmf-ukraine.org/
http://www.unece.org/index.php?id=38473
http://www.unece.org/index.php?id=38502
http://www.unece.org/index.php?id=38504
http://www.unece.org/index.php?id=37349
http://www.unece.org/index.php?id=44839#/


Україна - бенефіціар заходів в рамках  
Програми допомоги (продовження)

•Проекти в рамках Програми допомоги
•Проект по дельті Дунаю (Республіка Молдова, 
Румунія, Україна, 2011–2015)

• Інші заходи зміцнення потенціалу
•Семінар з безпеки хвостосховищ (Єреван, Вірменія, 
2007)

•Проект з оцінки ризику промислових аварій  та 
виконання транскордонних зобов'язань (RIECO) 
(Вадул Луй Вода, Республіка Молдова, 2013)

•Завершальний семінар Проекту підвищення рівня 
знань студентів та викладачів про безпеку 
хвостосховищ (Дніпро,Україна, 16-17 травня 2017)

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-programme/envteiaapimplementation/envteiaapddp.html
http://www.unece.org/env/teia/adhocgroup_2.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/TEIA/RIECO_text.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=44190


Україна та Конвенція ЄЕК ООН про 
промислові аварії

Україна не призначила компетентний 
орган(-и) по роботі з Конвенцією 
Україна не призначила національного 
координатора по роботі з Конвенцією 
Повна національна самооцінка та 
національний план дій не зроблені
Звіт по реалізації був поданий за 2012-
2013 рр. 



Програма допомоги

1.
Аналіз та 
розгляд 

прогресу, 
встановлення 

недоліків

2.
Формування та 

реалізація 
національного плану 

дій

3.
Оцінка 

результатів 

Циклічний / Стратегічний 
підхід

Крок 1 - Самостійна оцінка національних  
механізмів, встановлення прогалин

Крок 2 - План дій для усунення прогалин та 
поліпшення механізмів

Крок 3 - Оцінка отриманих результатів від 
проведених дій

 Проектні пропозиції 

Головні етапи реалізації  
Конвенції / індикатори та критерії



Цілі Стратегічного підходу

• Головна мета: 
Досягти постійного покращення та сталості реалізації 
Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій 
країнами, які приймають участь у Програмі допомоги
• Конкретні цілі:
Сприяти цілісності у реалізації Конвенції
Надійний та «довготерміновий» підхід, який припускає 

гнучке та  цільове фінансування для виконання заходів 
Програми допомоги 
Досягти інституційної сталості та підтримки країн 

Східної, Південно-східної Європи, Кавказу та Центральної 
Азії у процесі реалізації Конвенції



Як здійснювати Конвенцію?



Моніторинг циклів здійснення за 
допомогою Форми



Як моя країна виграє від проведення 
самооцінки? 

 Потреби та пріоритети будуть встановлені  на 
основі детального аналізу стадії прогресу 
Конвенції 
 Гармонізований підхід для аналізу стадії 

прогресу 
 Заходи підтримки на основі потреб та  

пріоритетів 
 Краща переговорна позиція  
 Раціональне використання ресурсів 



Таблиця 1 Результати самооцінки, 
детальне та чітке пояснення стадії прогресу за 
конкретним індикатором, визначення прогалин та 
викликів, пріоритетних дій.



А що далі?

Сформувати план заходів (тобто Національний план дій) 
для пріоритетних дій описаних у таблиці самооцінки

Скласти звіт за заходами та досягнутими результатами 



І нарешті… Проектні пропозиції

На основі національних планів дій, країни можуть 
розробляти дії для розробки та проведення 
заходів з метою реалізації Конвенції. У разі 
необхідності такі заходи можуть проводитись в 
рамках проектів надання допомоги (за наявності 
коштів та схвалення відповідними органами в 
рамках Конвенції)

Щоб допомогти країнам у розробці проектних 
пропозицій, в наявності є стандартна форма 
(модель) для подання проектів



Запитання чи коментарі?

http://www.unece.org/env/teia
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