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На 25-й Конференції ООН у Мадриді (СОР 25), держави обговорили стан регулювання 
викидів CO2 у світі.  Останні дослідження показують, що поточні плани щодо скорочення 
викидів на національному рівні, що були визначені в рамках Паризької угоди, для 
досягнення мети підтримки зростання середньої температури в рамках 1,5 градуса є 
малоуспішними.  Тому держави світу, наряду з Україною, зобов'язані розробляти нові 
способи досягнення цієї мети.  

ВВ умовах кліматичних змін, важлива робота місцевих органів влади.  Оскільки вони є 
найближчими до населення, можуть та повинні приймати амбітні рішення, які будуть 
визначальними як для мешканців населених пунктів, так і для національного рівня. Близько 
70 відсотків результатів сталого розвитку досягаються місцевими органами влади. Для 
успішної діяльності їм потрібні знання, як саме  інтегрувати збереження клімату, адаптації 
громад до зміни клімату, енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, зменшення 
викидів CO2 , та який вони матимуть внесок в економічний сталий розвиток міст та 
покращення життя громадянпокращення життя громадян

Форум організований громадською організацією «Центр громадських комунікацій» та 
Українською кліматичною мережею у співпраці з Асоціацією міст України та ПРООН в 
Україні за підтримки Комітету з питань екологічної політики та управління навколишнім 
середовищем Верховної Ради.  Він покликаний зібрати та запропонувати уряду нові 
підходи щодо зменшення викидів парникових газів;  запровадити нові шляхи зміцнення 
комунікацій між різними сторонами і політично активною молоддю, яка  бере на себе 
лідерство на місцевому рівні.

Якщо Ви маєте пропозиції або зацікавлені в участі в форумі, пишіть оганізаторці та ініціаторці 
форуму Іриною Ярмоленко на irena.yarmolenko@gmail.com.
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ПРОГРАМА ФОРУМУ
9:00 - 9:30

10:50-12:00

9:30-10:00

Вітальне слово
Ірина Ставчук, заступниця Міністра енергетики та захисту 
довкілля

Йоханнес Бауер, перший радник і керівник відділу програм 
зовнішньої допомоги, Представництво Європейського Союзу в 
Україні Представництва ЄС в Україні  

МаркусМаркус Бранд, старший радник з питань демократичного 
врядування  програми розвитку ООН в Україні

Публічна передача пропозицій до Уряду

Сесія 1: Амбітні рішення та можливості місцевих рад в 
питаннях кліматичної надзвичайної ситуації

10:00-10:10

Марія Савіна, виконавча директорка проекту «Ліга інтернів» 
спільно з ВРУ 

Ірина Костюшко, депутатка Житомирської обласної ради, 
власниця агрокомпанії «Зоря»

10:10-10:50

Рефлексія

Ірина Ставчук, заступниця Міністра енергетики та захисту 
довкілля

Представник Міністерства освіти і науки (TBC)

Олександр Ярема, Голова Держагенства розвитку молоді та 
громадянського суспільства

ОлегОлег Бондаренко, Голова Комітету Верховної ради з питань 
екологічної політики та природокористування 

КАВА

РЕЄСТРАЦІЯ, КАВА
Модератори: Ірина Ярмоленко і Кирил Томиляк

Олександр  Маріковський, депутат Верховної ради, 
заступник голови Комітету Верховної ради з питань 
екологічної політики та природокористування 
Олександр Слобожан, виконавчий директор 
Асоціації міст України
Себастіан Наварро, генеральний секретар Асоціації 
Столичних міст Америк
Сергій ССергій Сухомлин, Житомирський міський голова
Марина Хонда, заступниця Київського міського голови 
(TBC)
Сергій Надал, Тернопільський міський голова (TBC)
Оксана Кисіль, національний координатор, Угода мерів



12:00-12:40

Сесія 2: Реальні молодіжні кліматичні можливості в Україні 
та за її межами

13:30-13:45

14:20-14:40 Онлайн-конференція з Асоціацією молодіжних 
ініціатив, Португалія

14:40-15:00 КАВА

15:00-17:00

15:00-16:00

*За попередньою реєстрацією

15:00-16:00

Вебінар  “Підвищення кліматичних амбіцій 
молоді як майбутніх політичних діячів. 
Паризька угода та НВВ” 

За підтримки німецької кліматичної організації «Plant for the 
Planet» (15 учасників)*

Воркшоп «Кліматичний колаж»

13:45-14:00

14:00-14:20

Презентація “Відкритий Уряд” від Секретаріату 
КМУ

Наталія Окша, заступниця голови Департаменту Інформації і 
Зв’язків Громадскістю Секретаріату Кабінету Міністрів

“UPSHIFT plus” – проект для молоді від  ПРООН 
для вирішення проблем змін клімату та 
деградації довкілля
Оксана Удовик, Голова експериментальних досліджень, 
Інноваційна лабораторія ПРООН

Вітальне слово та Рефлексія.

12:40-13:00
Підписання Меморандуму про співпрацю між 
Асоціаціацією Столичних міст Америк та 
Асоціацією міст України

13:00-13:30 ОБІД

Сергій Надал, Тернопільський міський голова

Анастасія Попсуй, депутатка Ірпеня, радниця прем'єр міністра 
з питань ОМС, Президентка Європейської асамблеї 
жінок-депутаток

Євгенія Засядько, експертка з кліматичної політики ГО “Екодія”

ОкшаОкша Наталія, заступник директора Департаменту інформації 
та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, завідуюча відділом. 

Олександр Юрченко, Голова підкомітету з питань поводження з 
побутовими відходами, Комітет з питань енергетики та 
житлово-комунальних послуг




