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Сприяємо сталому місцевому розвитку через посилення ролі 
екологічного управління  
 
Охорона довкілля, економічна діяльність і соціальний розвиток суспільства 
тісно взаємопов'язані. Метою «Екологічного Форуму Чорнобильських 
територій - 2012» є підтримка впровадження ідей сучасного екологічного 
мислення та формування екологічної свідомості, сприяння ефективному 
плануванню та управлінню природоохоронною діяльністю, покращення 
поінформованості та заохочення громадськості до здійснення 
безпосередніх дій із захисту довкілля задля досягнення збалансованого 
розвитку  територій, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.  
 

Учасниками Форуму є представники влади, експерти і лідери 
громадянського суспільства з різних регіонів України, які обговорюватимуть 
проблеми довкілля, національного та місцевого масштабів, а також підходи, 
як загальновизнані, так і специфічні, що сприяють вирішенню цих проблем 
та прийняттю ефективних рішень щодо управління довкіллям.  
 

Форум слугуватиме платформою для обміну думками, обговорення 
існуючих та пошуку нових ефективних інструментів та можливостей 
інтеграції екологічних компонентів в плани, стратегії та практики місцевого 
розвитку. 
 

Місце проведення: Богуслав – старовинне місто розташоване на 
скелястих берегах р. Рось у напрочуд мальовничій долині на Київщині.  
Віднесене до 4-ї "зони" посиленого радіаційного контролю у зв’язку із 
наслідками аварії на ЧАЕС, Богуслав, проте, має значний потенціал для 
зеленого туризму, який місцева влада і населення хотіли б активно 
розвивати. 
 

Організатори Форуму вибрали це місто не випадково, а задля розкриття та 
презентації його гостинності та краси.  
 

Концепція Форуму: В рамках «Екологічного Форуму Чорнобильських 
територій - 2012" відбудуться пленарні засідання та дискусії за наступними 
тематичними напрямками: 
 

Пленарне засідання: Посилення екологічної складової місцевого 
розвитку: перешкоди та перспективи. 
 

Тематичні дискусії: 
• Потенціал регіональної екологічної політики і екологічного  

управління.  
• Роль освіти та комунікацій у досягненні екологічних цілей. 
• Участь громадськості в процесі прийняття рішень в сфері 

довкілля. 
• Розвиток екологічного партнерства з метою ухвалення та 

реалізації стратегічних рішень.  
 

Очікується, що Форум допоможе визначити дієві механізми інтеграції питань 
охорони довкілля та забезпечення раціонального природокористування до 
процесів планування місцевого розвитку, а також сприятиме глибшому 
розумінню питань сталого розвитку фахівцями, що приймають рішення. 
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Про проект «Інтеграція питань захисту довкілля в стратегії місцевого 
розвитку територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 
Аварія, що сталася на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року, мала і має далекосяжні наслідки для 
людей, які живуть на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення. Станом на січень 2012 року, 
більше двох мільйонів людей продовжують проживати в 2293 українських поселеннях (селах, селищах і 
містах), які мають статус радіоактивно забрудненої "зони" згідно законодавства 1991 року. 
 
Уряди трьох найбільш постраждалих держав, а також міжнародна спільнота, організації громадянського 
суспільства, численні двосторонні і багатосторонні донори доклали чималих зусиль задля подолання 
наслідків аварії. 
 
Однак, навіть через 26 років після аварії на Чорнобильській АЕС, населення постраждалих районів 
стикається з багатьма проблемами на шляху подальшого розвитку. 
 
Задля надання допомоги у вирішенні існуючих проблем, був розроблений і схвалений План дій ООН 
щодо Чорнобиля до 2016 року, який на сьогодні забезпечує практичне підґрунтя для реалізації 
Десятиріччя відродження та сталого розвитку постраждалих регіонів. 
 
Стратегія подолання негативної спадщини аварії на Чорнобильській АЕС до недавнього часу в 
основному була зосереджена на відновленні економіки і соціальному розвитку постраждалих територій. 
Заходи зі збереження довкілля – третьої складової парадигми сталого розвитку - були сфокусовані, в 
основному, на зменшенні радіоактивного забруднення. 
 
У той же час інші нагальні питання охорони довкілля, такі як несанкціоноване розміщення відходів, 
забруднення води, неефективне використання енергії і т.д., часто недооцінювалися і недооцінюються, як 
місцевою владою, так і населенням в постраждалих районах. 
 

Нещодавно ПРООН ініціювало новий проект, підтриманий урядом Польщі, метою якого є інтеграція 
питань захисту довкілля в плани і практики місцевого розвитку, в рамках зусиль із забезпечення сталого 
розвитку. Проект спрямований на підтримку вирішення екологічних питань на чорнобильських 
територіях, таким чином продовжуючи допомогу цільовим громадам. 

 
 
 


