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Відповідальній особі 
з питать освіти для сталого розвитку в Україні 

ректору Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління 

Бондарю Олександру Івановичу

Шановний Олександре Івановичу!

Як відомо, 1 листопада 2014 року Україна подала національний звіт щодо стану 
виконання Україною Стратегії ЄЕК ООН з питань освіти для сталого розвитку (ОСР).

Ми висловлюємо занепокоєння щодо змісту цього звіту, оскільки групою осіб, які 
займались його підготовкою -  здебільшого працівники Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління -  не дотримано рекомендовану ЄЕК ООН процедуру 
підготовки цього звіту.

Відповідно до цієї процедури, у травні 2014 року мав бути розпочатий підготовчий 
етап, на якому потрібно було виявити всі зацікавлені сторони, джерела інформації тощо. 
Очевидно, що найважливішим джерелом інформації і зацікавленою стороною цього 
процесу є громадські організації, що реалізують відповідні проекти або ініціативи. Однак 
багато з тих, хто активно працює у сфері ОСР, не були залучені до цього процесу, що само 
по собі є серйозним порушенням процедури підготовки звіту і прав громадськості на 
отримання інформації щодо діяльності державних органів і установ.

Однак і подальша процедура підготовки звіту відбувалась з серйозними проблемами. 
Протягом червня 2014 року Проект національного звіту мав бути написаним, а у липні- 
вересні мали відбутись багатосторонні консультації за цим проектом. їх повинні були 
організувати МЕПР та МОН України за участю навчальних закладів, НУО, педагогів 
тощо. Проте, ті навчальні заклади та НУО, які активно працюють у сфері ОСР, були 
ізольовані від участі в обговоренні. Проект звіту не був розміщений у відкритому доступі 
для обговорення зацікавленими організаціями та громадськістю.

Разом з тим, за процедурою ЄЕК ООН остаточний текст національного звіту мав 
бути затверджений тільки після широкого і багатостороннього обговорення.

У нас, як представників освітянської громадськості, викликає сумнів об’єктивність і 
якість підготовленого таким чином національного звіту. Закрита і непрозора процедура 
підготовки звіту не відповідає ні рекомендаціям Секретаріату Керівного Комітету ЄЕК з 
освіти для сталого розвитку, ні сучасним демократичним процесам в Україні.

Просимо дати пояснення щодо вищевикладеного, які будуть поширені серед 
зацікавлених осіб.

З повагою,

виконавчий директор
БО «Вчителі за демократію та партнерство» І.М. Сущенко
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