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Право на доступ до екологічної інформації є фундаментальною
складовою права на безпечне для життя та здоров`я довкілля. Згідно з
положенням чинного законодавства України громадськість має право
отримувати екологічну інформацію від державних органів влади, органів
місцевого самоврядування та спеціально уповноважених державних органів з
охорони навколишнього природного середовища і використання природних
ресурсів.
Гарантії дотримання цього права закріплені, насамперед, у нормах
Конституції України та Конвенції про доступ до інформації, участі
громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля (Орхуська конвенція).
Саме тому Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України з травня 2015 року відкриває на
сайті https://nenc.gov.ua/ «Екологічну лінію – SOS» з метою оперативного
отримування інформації та своєчасного реагування на неї. «Екологічна лінія –
SOS» покликана не лише допомогти у цей тяжкий час, а й привернути увагу
громадськості до нагальних екологічних проблем по всій території України.
«Екологічна лінія – SOS» - це віртуальна громадська приймальня для
здійснення консультаційної допомоги усім категоріям громадян з питань, що
стосуються довкілля.
На сторінці сайту НЕНЦ https://nenc.gov.ua/ усі бажаючі матимуть змогу
розмістити власні фото-звинувачення, що свідчать про байдужість або
безгосподарність до природних ресурсів, про забруднення довкілля, а також
екологічні новини, які порушують проблемні питання, є актуальними та будуть
цікавими іншим.
На «Екологічній лінії – SOS» можна також поділитись досвідом з
вирішення екологічних проблем у вигляді фото-допомоги, яку ви вже надали на
той чи інший сигнал; порадами з енергозбереження (пристроями, розробками,

новітніми технологіями тощо); розмістити та прокоментувати як свої, так і
всесвітні інновації; залишити цікаві посилання (електронні адреси).
Також можна звернутися on-line з конкретним питанням або пропозицією
щодо стану довкілля в Україні; звернень громадян в установи з вирішення
екологічних проблем (як правильно оформити заяву, куди краще її подати
тощо); проведення заходів, акцій (як можна приєднатись/долучитись,
зареєструватись, де подивитись положення тощо) та отримати кваліфіковану
відповідь.
Ваші фото-звинувачення, звернення та питання стосовно стану довкілля в
Україні надсилайте на адресу nenc@nenc.gov.ua (тема листа «Екологічна лінія SOS»).
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