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Незбалансований 

розвиток

Майбутні покоління

Перенесення економічних витрат, ризиків 

для здоров'я та екологічної шкоди на тих, 

хто ще не народився

Естетика

Занепад, який посилює 

сприйняття міста як 

забрудненого місця 

Економічний добробут

Більші витрати на ремонт чи заміну поганої 

інфраструктури або рекультивацію 

забрудненої території

Охорона здоров'я

Забруднення збільшує передачу хвороб 

та витрати на охорону здоров'я

Душевний спокій

Відчуття загрози через погане планування 

розвитку, лікування та прибирання відходів

Відпочинок

Низька якість зон та об'єктів відпочинку

Економічне зростання

Обмежене неефективним управлінням 

муніципальними послугами

Збільшення випадків затоплення 

Блокування стоків, канав і 

дренажних труб через засмічення

Боротьба з бідністю

Заважає змінити існуючий стан речей та 

збільшує кількість поганих практик

Вичерпання ресурсів

Суспільство споживачів без 

ініціатив щодо утилізації органічних/ 

металевих/пластикових відходів

Якість повітря

Викиди від сміттєзвалищ/ 

сміттєспалювачів/компосту

Деградація ґрунтів

Через неправильне розміщення виробничих 

потужностей

Забруднення ґрунтових вод

Через воду зі сміттєзвалищ

Забруднення поверхневих вод

Через воду зі сміттєзвалищ та сміття

Інвестиції

Скорочення, оскільки інвестори обирають 

чистіші та ефективніші міста, щоб 

відповідати очікуванням 

працівників/родин

Глобальне потепління

Викиди метану в результаті розкладу 

органічних відходів на сміттєзвалищах 

чи заводах

Негативні впливи розвитку 
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МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ



ЕКОЛОГІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 Екологічні межі – спроможність довкілля поглинути негативний 
вплив економічної діяльності без серйозного впливу на місцеві 
або глобальні екосистеми

 Екологічно збалансований місцевий економічний 
розвиток: 
– мінімізує негативний вплив на довкілля

– сприяє економічним ініціативам, які є дружніми до довкілля

Економічна діяльність 

Збалансована Не виходить за екологічні межі 

Незбалансована Виходить за екологічні межі



ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА: ОВД І СЕО

Стратегія

План

Проекти

Програма

Проекти

Стратегічна 
екологічна 
оцінка

Оцінка впливу 
на довкілля

Запобіжний принцип: легше виявити і запобігти негативним для довкілля 

наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявити та виправляти їх 

на стадії її здійснення    



ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ СЕО В 
УКРАЇНІ

 2001 р. - Рада ЄС затверджує Директиву Ради 2001/42/CE про 

оцінку впливу певних планів та програм на довкілля

 2003 р. – Протокол про СЕО до Конвенції ЄЕК ООН про ОВНС у 

транскордонному контексті

 2015 – Протокол про СЕО ратифікований Верховною Радою 

України (№ 562-VIII від 01.07.2015). 

 20 березня 2018 – Закон України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» прийнятий Верховною Радою України

 12 жовтня 2018 – закон введено в дію 

 10 серпня 2018 – Наказ Мінприроди України № 296 «Про 

затвердження «Методичних рекомендацій із здійснення 

стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування»
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СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА 
(СЕО)

 СЕО – це систематичний процес виявлення 
ймовірних екологічних наслідків пропонованих 
стратегій, планів і програм та їх урахування під 
час прийняття рішень, які стосуються цих 
стратегій, планів і програм

 Мета СЕО – сприяння врахуванню екологічних 
міркувань у процесі підготовки та прийняття 
планів і програм з метою забезпечення високого 
рівня охорони довкілля та сприяння 
збалансованому (сталому) розвитку



СЕО В ПРОЕКТІ ПРОМІС (2016-2019)

СЕО (7) Скринінг (8)

Запоріжжя Енергодар

Івано-Франківськ  Бердянськ 

Кременчук Долина 

Горішні Плавні Коломия

Хмільник Яремче

Мелітополь Полтава

Жмеринка Миргород

Ладижин Партнер 
Фонд ім. Гайнріха Бьолля



ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД АМУ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Ціль 2. Допомога територіальним громадам та 

їх органам самоврядування у впровадженні 

інструментів  екологічної збалансованості 

 Провести 5 регіональних тренінгів з використання 

інструментів екологічної збалансованості, 

зокрема стратегічної екологічної оцінки, для 

представників органів місцевого самоврядування 

та представників екологічних громадських 

організацій у співпраці з Регіональними 

відділеннями АМУ



ТРЕНІНГИ З СЕО СПІЛЬНО З 
РЕГІОНАЛЬНИМИ ВІДДІЛЕННЯМИ АМУ 

5 березня 2019 р. – Івано-Франківськ

12 березня 2019 р. – Сєвєродонецьк

15 березня 2019 р. – Запоріжжя

19 березня 2019 р. – Вінниця 

26 березня 2019 р. – Полтава

30 травня 2019 – ЕкоФорум,

Запоріжжя   



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ



ТРЕНІНГИ З СЕО ДЛЯ 
ПРЕДСТАВНИКІВ ОДА 

13-14 червня 2019 – Полтава 

24-25 червня 2019 – Запоріжжя 

4-5 липня 2019 – Івано-Франківськ 

11-12 липня 2019 – Вінниця 



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ 
ТРЕНІНГІВ 

 Підвищення рівня обізнаності органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування та громадськості з 
питань проведення СЕО

 Обговорення концептуальних, 
законодавчих і практичних аспектів 
проведення СЕО  

 Ініціація збору пропозицій для внесення 
змін до ЗУ “Про СЕО”



ПРОЕКТ «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ» 
впроваджує Федерація канадських муніципалітетів 
за фінансової підтримки Уряду Канади 

вул. Щекавицька, 30/39, офіс 27, Київ, 04071

тел. +38 044 2071282, факс +38 044 2071283

office@pleddg.org.ua

www.pleddg.org.ua

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


