Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по доповідній записці "Пропозиції щодо
формування регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища"
(доповідач – зав. сектором прикладних проблем екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН
України, д.е.н., професор, заслужений економіст України Галушкіна Т.П.), Вчена Рада відзначає:
У доповідній записці наводиться обґрунтування сутності та змісту регіональних планів дій
з охорони довкілля, що сприяє переходу до моделі зеленої економіки в регіональному вимірі та
досягненні консенсусу в вирішенні екологічних, економічних та соціальних завдань регіональної
політики.
Основою для розробки та імплементації «Планів дій з охорони навколишнього
природного середовища» мають стати документи галузевого та регіонального планування схеми розвитку і розміщення продуктивних сил областей, схеми розвитку і розміщення галузей
народного господарства, проекти районного планування, генеральні плани міст, плани
економічного і соціального розвитку областей, районів, міст, а також проектні документи на
знову створювані і реконструйовані підприємства, споруди та об'єкти. Метою планів дій є
створення безпечних умов для життя людини та відновлення природного середовища в регіоні.
Особлива увага приділяється механізмам забезпечення реалізації регіональних планів дій
з охорони навколишнього середовища, яка включає законодавче підґрунтя, науково-технічне
забезпечення та організаційне забезпечення розробки та реалізації програми.
Доведено що при реалізації регіональних планів дій з охорони довкілля необхідно
враховувати екологічну ефективність, яка виражається в обмеженні або усуненні негативного
впливу господарської діяльності на людину та навколишнє середовище, а також підвищення
рівня здоров'я населення та відновлення природних ресурсів, необхідних для забезпечення
життєдіяльності людини.
Інституційна і функціональна модернізація системи екологічного управління потребують
значної
переорієнтації управлінської парадигми в економіці територіально-просторових
утворень крізь призму удосконалень в інституціональній, техніко-технологічній і соціальноекономічній структурі регіональних господарських комплексів, які проявляються у видозмінені
структури соціально-економічної системи, привнесення в неї нових структурних елементів,
знаходження нових якостей та характерних рис.
Запропоновано сценарій формування та визначення ефективності регіональних планів дій
заснованих на реалізації зазначених заходів з врахуванням складових «зеленого» зростання у
забезпеченні дієвості регіональних планів дій з охорони довкілля.
2.
Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати доповідну записку для відправлення до Державного Управління
охорони навколишнім середовищем в Одеській області.
- встановити термін відправки доповідної записки – до 12 грудня 2012 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
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