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Експерт з державного управління для підготовки пропозицій та 

розробки подальших правових норм щодо покращення координації та 

імплементації рішень Карпатської конвенції 

 

Скорочена назва Експерт з питань Карпатської конвенції 

Посилання PQ-2021-11-Expert-Carpathian Convention 

 

1. Тип закупівель 

 

Ця закупівля пов’язана з наступними розділами Загального операційного плану проекту: 

- Результат 1. Обрані природно-заповідні території (ПТ) мають необхідні документи з 

планування для свого розвитку 

- Вид діяльності 1.1. Аналіз законодавчої бази сектору природно-заповідних 

територій України та надання рекомендацій для коригування 

- Завдання 1.1.2. Провести аналіз нормативно-правової бази та надати 

рекомендації щодо вдосконалення (регулярно оновлювати аналіз, якщо 

необхідно) 

- Вид завдання 1.1.2.6. Закупівля послуг експерта з державного 

управління для підготовки концепцій та розробки проекту 

правових норм щодо вдосконалення координації та імплементації 

Карпатської конвенції в Україні  

Бюджетна лінія для цієї закупівлі в останній версії затвердженого Загального плану 

закупівель: 

- Результат 1. Обрані природно-заповідні території мають необхідні документи з 

планування для свого розвитку 

 

 

Послуги, зазначені в цьому документі, повинні закуповуватися шляхом збору 3 цінових 

пропозицій. 

 



Підтримка природно-заповідних територій в Україні  ТЗ / Експерт з питань Карпатської конвенції 

2 
 

2. Зміст 

Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат була  

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 11-р, а 

Мінприроди 17 грудня 2007 року був затверджений План заходів з реалізації Стратегії 

виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Після затвердження 

Стратегії були розроблено і ратифіковано п’ять протоколів до Конвенції: про збереження і 

стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття, про стале управління лісами, 

про сталий транспорт, про сталий туризм та про сталий розвиток сільського господарства та 

сільської місцевості, нову статтю Конвенції 12bis «Зміна клімату»; проведено 5 сесій 

Конференції Сторін Конвенції з прийняттям низки рішень, при Конвенції діє 9 робочих груп за 

різними напрямами. 

 

В останні 14 років значних змін зазнало законодавство України, особливо у зв’язку з 

підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, йде реформа децентралізації влади, 

прийнято низку державних стратегій, концепцій, програм та планів заходів, які так чи інакше 

впливають на розвиток Українських Карпат, зокрема: Державна програма розвитку регіону 

Українських Карпат на 2020-2022 роки, Державна стратегія регіонального розвитку України, 

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва, План заходів щодо 

збереження української частини природного об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові 

праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи” та сталого розвитку прилеглих до нього 

територій, Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального 

користування державного значення на 2018—2022 роки. 

 

Завданням експерта буде підготовка на основі аналізу зазначених вище документів оновлених 

стратегічних підходів та заходів щодо реалізації Карпатської конвенції, опрацювання 

механізмів міжсекторальної, регіональної і міжнародної взаємодії з широким залученням 

територіальних громад з питань охорони та сталого розвитку Українських Карпат. 

3. Мета 

Глобальна мета 

Поліпшення планування та реалізації заходів в Українських Карпатах на виконання рішень 

Карпатської конвенції та протоколів до неї шляхом посилення міжсекторальної, регіональної і 

міжнародної взаємодії з широким залученням територіальних громад з питань охорони та 

сталого розвитку Українських Карпат. 

Конкретна мета 

Підготовлено проєкт оновлення Стратегії виконання Карпатської конвенції з урахуванням 

напрацювань у рамках конвенції, національного законодавства, стратегій, концепцій, програм 

та планів заходів, які стосуються охорони природи та сталого розвитку Карпатського регіону. 

Підготовлено концепцію продовження Державної програми розвитку регіону Українських 

Карпат на наступні роки після закінчення її дії у 2022 р., пропозиції (заходи) на виконання цієї 

програми та інших стратегій, концепцій, програм, планів заходів тощо з метою реалізації цілей 

та завдань Карпатської конвенції і протоколів до неї. 

Створено стійкий національний механізм координації діяльності на виконання рішень 

Карпатської конвенції. 
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4. Підхід 

Заявник, якого буде відібрано, повинен спільно з представниками Міндовкілля, Мінрегіону та 

інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади і обласних державних 

адміністрацій аналізувати, розробляти пропозиції щодо поліпшення планування та реалізації 

заходів в Українських Карпатах шляхом посилення міжсекторальної, регіональної і 

міжнародної взаємодії з широким залученням територіальних громад з питань охорони та 

сталого розвитку Українських Карпат, з урахуванням прийнятих рішень в рамках Карпатської 

конвенції, насамперед через оновлення Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону 

та сталий розвиток Карпат та підготовки концепції продовження Державної програми розвитку 

регіону Українських Карпат на наступні після 2022 роки та пропозицій до плану заходів до цієї 

та інших програм/планів. 

5. Діяльність 

 

Діяльність Коментар/додаткова інформація/ 

показник 

Діяльність 1: аналіз цілей, завдань та рішень у 

рамках Карпатської конвенції та їх відповідностей 

на національному рівні: законодавчих ініціатив, 

стратегій, концепцій, програм та планів заходів, 

які стосуються охорони природи та сталого 

розвитку Карпатського регіону: взято до уваги 

рішення Конференції Сторін Карпатської 

конвенції, протоколи до конвенції, за потреби 

проєкти документів, що розробляються, закони 

України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні» та «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період 

до 2030 року», Державну програму розвитку 

регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, 

Державну стратегію регіонального розвитку 

України, Державну програму розвитку 

транскордонного співробітництва, План заходів 

щодо збереження української частини 

природного об’єкта всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО “Букові праліси і давні ліси Карпат та 

інших регіонів Європи” та сталого розвитку 

прилеглих до нього територій, Державну цільову 

економічну програму розвитку автомобільних 

доріг загального користування державного 

значення на 2018—2022 роки тощо. 

Показники:  

підготовлена матриця виконання в 

Україні цілей, завдань та рішень в 

рамках Карпатської конвенції;  

з’ясовані прогалини виконання 

Карпатської конвенції 

Діяльність 2: підготовка проєкту оновленої 

Стратегії виконання Карпатської конвенції з 

урахуванням напрацювань у рамках конвенції, 

національного законодавства, стратегій, 

концепцій, програм та планів заходів, які 

Показник: проєкт оновленої Стратегії 

виконання Карпатської конвенції  
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стосуються охорони природи та сталого розвитку 

Карпатського регіону. 

Діяльність 3: підготовка концепції продовження 

Державної програми розвитку регіону 

Українських Карпат на наступні роки після 

закінчення її дії у 2022 р. з метою реалізації цілей 

та завдань Карпатської конвенції і протоколів до 

неї 

Показник: концепція продовження 

Державної програми розвитку регіону 

Українських Карпат на наступні роки 

після закінчення її дії у 2022 р. у 

контексті виконання Карпатської 

конвенції 

Діяльність 4: підготовка пропозицій (заходів) на 

виконання Державної програми розвитку регіону 

Українських Карпат на наступні роки після 

закінчення її дії у 2022 р. та інших програм, планів 

заходів тощо з метою реалізації цілей та завдань 

Карпатської конвенції і протоколів до неї 

Показник: пропозиції до проєкту 

Державної програми розвитку регіону 

Українських Карпат на наступні роки 

після 2022 роки, інших програм, планів 

заходів тощо  

Діяльність 5: підготовка проєктів Складу 

Координаційної ради на виконання Карпатської 

конвенції з окремими секторами і залученням 

місцевих органів виконавчої влади та Положення 

про цю раду, яке включатиме механізм 

відповідальності та взаємодії окремих 

міністерств/держагентств/облдержадміністрацій/

інших організацій щодо їх участі у реалізації цілей 

та завдань Карпатської конвенції, виконанні 

окремих протоколів та участі у відповідних групах 

відповідно до компетенції і загальної координації 

Міндовкілля і Мінрегіону 

Показники:  

проєкт Складу (за посадами та 

представництвом) Координаційної 

ради з секторами на виконання 

Карпатської конвенції; 

проєкт Положення про Координаційну 

раду 

 

Діяльність 6: організація зустрічей, консультацій 

та нарад із представниками заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади, обласних 

державних адміністрацій, інших організацій та 

осіб у рамках здійснення видів діяльності 1 – 5  

Показник:  

протоколи/рекомендації/пропозиції/зау

важенння за результатами проведених 

зустрічей, консультацій, нарад 

6. Результати 

 

Діяльність Результат 

1 ● Документ: за результатами аналізу підготувати матрицю 

виконання на національному рівні окремих завдань за основними 

напрямами діяльності, включаючи протоколи, в рамках 

Карпатської конвенції 

2 ● Документ: проєкт оновленої Стратегії виконання рішень 

Карпатської конвенції з урахуванням цілей, завдань та прийнятих 

рішень, включаючи стратегічні документи та плани дій, у рамках 

Карпатської конвенції та протоколів до неї, виконання 

національних стратегій/концепцій/програм/планів щодо розвитку 

Українських Карпат, звертаючи особливу увагу проблемам 

розвитку ОТГ, земельної реформи, туризму, впливу кліматичних 

змін та функціонуванню природно-заповідного фонду. 
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3 ● Концепція продовження Державної програми розвитку регіону 

Українських Карпат на наступні після 2022 роки в контексті 

виконання Карпатської конвенції, звертаючи особливу увагу 

проблемам розвитку ОТГ, земельної реформи, туризму, впливу 

кліматичних змін та функціонуванню природно-заповідного 

фонду. 

 ● Пропозиції до плану заходів до Державної програми розвитку 

регіону Українських Карпат на наступні після 2022 роки програми 

та інших програм і планів, що стосуються охорони природи та 

сталого розвитку Карпатського регіону, звертаючи особливу увагу 

проблемам розвитку ОТГ, земельної реформи, туризму, впливу 

кліматичних змін та функціонуванню природно-заповідного 

фонду. 

4 ● Документ: проєкти Складу Координаційної ради з виконання 

Карпатської конвенції з окремими секторами і залученням 

місцевих органів виконавчої влади та Положення про цю раду, 

яке включатиме механізм відповідальності та взаємодії окремих 

міністерств/держагентств/ облдержадміністрацій щодо їх участі у 

реалізації цілей та завдань Карпатської конвенції, виконанні 

окремих протоколів та участі у відповідних групах відповідно до 

компетенції і загальної координації Міндовкілля і Мінрегіону 

5 ● Документи: протоколи за результатами обговорення під час 

нарад/зустрічей/консультацій, у т.ч. в режимі онлайн 

 

7. Екологічні та соціальні стандарти (EСС) 

  

Запобіжні заходи 

Так/ні 

Якщо так, вкажіть: 

Які можливі 

непередбачувані 

негативні результати? 

Заходи, які слід вжити 

a) зменшити ймовірність 

виникнення 

непередбачуваних 

негативних наслідків 

b) пом'якшення 

непередбачуваних 

негативних наслідків, у 

разі їхнього виникнення 

ESS1 Оцінка та управління 

екологічними та соціальними 

ризиками та впливами 

Так / Оскільки на даний 

час введені карантинні 

обмеження  в країні із 

значним поширенням 

гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом  

SARS-CoV-2, існує 

можливість хвороби 

Пропонується окремі 

консультації і засідання 

проводити в режимі онлайн, щоб 

убезпечити від захворювань 

себе та інших учасників процесу. 
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представника проекту або 

Міндовкілля або заявника. 

ESS2 Праця та умови праці Так / існує ризик відмови 

від реалізації завдань у 

зв’язку з відсутністю 

матеріально-технічного 

забезпечення, 

необхідного для 

здійснення діяльності, а 

також рівнем оплати праці 

Попередньо обговорити 

наявність необхідних ресурсів та 

рівень винагороди за 

пророблену роботу. 

ESS3 Ефективність 

використання ресурсів, 

управління забрудненням та 

його запобігання 

Ні  Послуга не передбачає 

використання ресурсів та 

відповідно і забруднення 

навколишнього середовища, не 

передбачає підготовку 

рекомендацій з питань 

ефективності використання 

ресурсів, управління 

забрудненням та його 

запобігання 

ESS4: Здоров'я та безпека 

громади 

Ні Послуга безпосередньо не 

вплине і не передбачає 

підготовку рекомендацій у сфері 

здоров’я та безпеки громад  

ESS5: Викуп землі, 

обмеження у 

землекористуванні та 

вимушене переселення 

Ні Послуга не передбачає 

реалізацію заходів з викупу 

землі, обмеження у 

землекористуванні та вимушене 

переселення 

ESS6: Збереження 

біорізноманіття та стале 

управління живими 

природними ресурсами 

Так Послуга включатиме механізми 

та заходи для поліпшення 

збереження біорізноманіття та 

сталого управління природними 

ресурсами 

ESS7: Корінні народи Так Послуга сприяє розвитку 

територіальних громад 

ESS8: Культурна спадщина Так Послуга сприяє поліпшенню 

збереження культурної 

спадщини 

ESS9: Фінансові 

посередники 

Ні 

 

Послуга не передбачає 

залучення фінансових 

посередників 

ESS10: Залучення 

заінтересованих сторін та 

розкриття інформації 

Так / Заінтересовані 

сторони під час 

обговорення окремих 

питань можуть 

спотворити та 

Пропонується оприлюднювати 

інформацію про результати 

обговорень з усіма 

заінтересованими сторонами, 

використовуючи офіційні 
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поширювати неправдиву 

інформацію про роботу 

експерта та його 

взаємодію із 

заінтересованими 

сторонами/учасниками 

вебсайти органів влади, 

залучати до обговорення широке 

коло спеціалістів  

 

2. Щодо кваліфікації заявників: 

Досвід у сфері розроблення нормативно-правових актів та планування соціально-

економічної та екологічної діяльності.  

Вища освіта у сфері юридичних або економічних або біологічних або географічних або 

сільськогосподарських або державного управління тощо. 

Знання та вміння використання англійської мови, що підтверджується співбесідою.  

 

8. Орієнтовний план реалізації 

 

Завдання Рік 

 Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г  

1.  
    

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

9. Персонал та зусилля 

 

Пропонується залучити 1 особу на 18 тижнів по 3 робочі дні щотижня, загалом 54 робочі дні. 


