Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по доповідній записці «Про доцільність розробки
екологічної доктрини міста та приєднання його до європейських ініціатив в контексті
розвитку «зеленої» економіки» (доповідач – зав. сектором прикладних проблем екологізації
економіки регіону ІПРЕЕД НАН України, д.е.н., професор, заслужений економіст України
Галушкина Т.П.), Вчена Рада відзначає:
У доповідній записці визначено необхідність та перспективи розвитку «зеленої»
економіки як підґрунтя створення екологічної доктрини міста. Перехід до більш «зеленої»
економіки залежить від ряду політичних та інституційних умов, рівня розвитку економіки тощо.
Згідно нової стратегії, кожна країна-член Євросоюзу має розробити національні політики
для досягнення п’яти загальноєвропейських цілей: і) зростання рівня зайнятості населення віком
20-64 з існуючих 65% до 69%; іі) збільшення рівня інвестицій у науково-дослідницьку сферу до
3% ВВП ЄС; ііі) досягнення цілі «20/20/20»: скорочення до 2020 року викидів парникових газів
на 20% і збільшення долі відновних джерел енергії до 20% до загального споживання
електроенергії; iv) зменшення кількості незакінченої середньої освіти з 15% до 10%; v)
зменшення кількості європейців, що живуть за межею бідності на 25%, із існуючих 80 до 20
мільйонів.
Україна, яка є другою за величиною країною в Європі та стратегічно важливим партнером
ЮНЕП з розвитку «зеленої» економіки в регіоні, повинна бути зацікавлена надати своє бачення
стосовно моделі «зеленого» зростання. Відповідно до вищезазначеного, українську модель
«зеленої» економіки необхідно будувати з урахуванням світового та європейського досвіду, а
також національних і регіональних особливостей.
У доповідній записці пропонується приєднатися до популярної ініціативи «Пакт мерів»,
підписання даного документа відкриває для м.Одеси доступ до європейських ресурсів, виділених
Єврокомісією на підтримку пакету «Енергія в мінливому світі». Також буде активізуватися обмін
досвіду щодо базового аналізу викидів вуглекислого газу в містах, збору інформації про основні
джерела енергії та споживачів, аудиту на об'єктах комунальної власності, вивчення можливостей
з енергозбереження в будівлях муніципальної і комунальної власності, і можливостей по
впровадженню в них альтернативних джерел енергії. А також на шляху до «Пакту мерів» стати
учасником проекту Євросоюзу SURE, який передбачає розробку плану енергетичного сталого
розвитку.
В напрямі розвитку «зеленої» моделі на місцевому рівні доцільно надати Одесі
спеціальний екологічний статус – статус поліфункціональності, який досі ще законодавчо не
визнаний. Забезпечити це може розробка та прийняття на місцевому рівні екологічної доктрини
міста, яка буде слугувати програмним документом розвитку громади та доповнювати його
Статут.
2.
Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати доповідну записку для відправлення до Науково-технічної
екологічної громадської ради при управлінні екології та розвитку рекреаційних зон Одеської
міської ради.
- встановити термін відправки доповідної записки – до 1 квітня 2013 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
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