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ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності 

ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» 

 
(вказати повне найменування юридичної особи та скорочене, у разі його наявності, згідно Статуту/ЄДР українською мовою) 

(березень – серпень 2021 року) 
 

1. Мета та напрями діяльності: 

Мета діяльності Організації: Діяти на захист довкілля через вплив на прийняття 

рішень та розвиток активної спільноти 
(вказати місію/головну мету діяльності інституту громадянського суспільства згідно Статуту/Положення) 

 

Основними напрямками діяльності Організації є захист суспільних інтересів у 

сферах: Зміна клімату, скорочення викидів парникових газів в усіх секторах 

економіки та адаптації до наслідків зміни клімату через прогресивну державну 

кліматичну політику; Сільське господарство. Зменшення негативного впливу 

агропромисловості на довкілля шляхом впровадження сучасних екологічних норм і 

розвиток малих та середніх ферм; Підтримка громад, що відстоюють свої 

екологічні права тощо.  
(вказати основні напрями діяльності (завдання ) інституту громадянського суспільства згідно Статуту/Положення) 

 

 

 

2. Досвід роботи членів інституту громадянського суспільства в 

консультативно-дорадчих органах при органах державної влади: 

Анна Даниляк – участь у Басейновій раді Південного Бугу 

Михайло Амосов – участь у Басейновій раді середнього Дніпра 

Олександра Заїка - участь у Громадській Раді при Держатомрегулювання  

Анна Богушенко - участь у Громадській Раді при Держенергоефективності  

_______________________________________________________________________ 
(навести інформацію про досвід роботи кандидата та інших членів інституту громадянського суспільства в консультативно-дорадчих 

органах при органах державної влади, прізвище, ім’я, по-батькові, назва органу, посада, терміни каденції) 
 

 

 

3. Програми/проекти, що були реалізовані: 

• Реалізований проєкт Експедиція «У пошуках чистої води» - 

https://ecoaction.org.ua/zabrudnennua-vody.html  

• Проведений онлайн-захід «Чиста вода для громад –як зробити це 

реальністю? Дослідження» - https://ecoaction.org.ua/brudna-voda-u-gromadah-

mif-chy-realnist.html  

• Дослідження «Аналіз впливу кліматичних змін на водні ресурси України» - 

https://ecoaction.org.ua/vodnist.html  

• Пропозиції до проєкту ЗУ №3091 «Про державний екологічний контроль» у 

частині контролю за вразливими зонами до (накопичення) нітратів, 

агрохімікатами і пестицидами - https://ecoaction.org.ua/propozytsii-do-3091-

pro-ekolokontrol.html  
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• Пропозиції ГО “Екодія” до Водної Стратегії України - 

https://ecoaction.org.ua/propozytsii-do-vodnoi-stratehii.html  

_______________________________________________________________________

____ 
(мають бути наведені конкретні стислі відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, 

подання письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики, інформування про 

них громадськості) 
 

 

 

4. Програми/проекти, що реалізуються: 

• Освітній онлайн курс «Екологізація сільського господарства для сталого 

розвитку громад». 

• Дослідження «Аналіз бюджетної політики у сфері захисту навколишнього 

природного середовища і природних ресурсів» 

_______________________________________________________________________

____ 
(мають бути наведені конкретні стислі відомості про заходи, проекти, програми, подання письмових обґрунтованих пропозицій і 

зауважень 
з питань формування та реалізації державної політики, інформування про них громадськості згідно Плану діяльності на 2021 рік 

виключно у сфері діяльності Міністерства соціальної політики України) 

 

5. Річний фінансовий звіт (за наявності)  

Посилання на річний фінансовий звіт - https://ecoaction.org.ua/wp-

content/uploads/2021/03/fin-zvit-ecoaction-2020.pdf  
 

 

 

 

Виконавчий директор       Гозак Н.О. 

ГО «Екодія»     
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