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Законодавчі підстави СЕО
•Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
(Оргуська конвенція) - ратифікована Законом України 06.07.1999
•Конвенція про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті
(Конвенція Еспо) - ратифікована Законом України 19.03.1999
•Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу
на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Протокол про
СЕО) - ратифікований Законом України 01.07.2015
•Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію) - ратифікована
Законом України 16.09.2014
•Протокол про приєднання України до Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства - ратифікований Законом України 15.12.2010.
•Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня
2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля
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стратегічну

Стратегічна екологічна оцінка
стратегічна екологічна оцінка  процедура:
 визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, виправданих альтернатив,
 розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення
можливих негативних наслідків,
 яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,
• розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку,
• проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби 
транскордонних консультацій),
• врахування у документі державного планування звіту про стратегічну
екологічну оцінку,
• результатів громадського обговорення та консультацій,
• інформування про затвердження документа державного планування

Критерії проведення СЕО
документи державного планування:
• стратегії,
плани,
схеми,
містобудівна
документація,
загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші
програми і програмні документи, у тому числі зміни до них,
• які розробляються та/або підлягають затвердженню органом
державної влади, органом місцевого самоврядування
• та стосуються об’єктів та видів діяльності, щодо яких
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки
впливу на довкілля, або які вимагають оцінки з огляду на
ймовірні наслідки для територій та об’єктів природнозаповідного фонду та екологічної мережі (далі  території з
природоохоронним статусом)

Не підлягають СЕО
• не поширюється на проекти документів державного
планування, єдиною метою яких є обслуговування потреб,
пов’язаних з обороною або надзвичайними ситуаціями,
• а також на фінансові або бюджетні документи державного
планування
• документи, що стосуються створення або розширення
територій та об'єктів природно-заповідного фонду
• програми економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки
Крим, областей, районів та міст на
короткостроковий період (до 1 січня 2020 року).
Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа
державного планування виключає необхідність проведення
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
такого
документа.

Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки
•

•

•
•

•

замовник;
Мінприроди, МОЗ, обласні, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони
навколишнього природного середовища та охорони здоров’я),
органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища та
охорони здоров’я;
громадськість;
держава походження (держава, під юрисдикцією якої
здійснюється розроблення документа державного
планування);
зачеплена держава (держава, на яку ймовірно поширяться
транскордонні наслідки виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення).

Етапи стратегічної екологічної оцінки

0. встановлення необхідності здійснення СЕО;
1. визначення обсягу СЕО;
2. розроблення Звіту про СЕО;
3. проведення громадського обговорення та консультацій (за
необхідності, проведення транскордонних консультацій);
4. врахування Звіту про СЕО, результатів громадського
обговорення та консультацій
5. Моніторинг наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення

Відмінності СЕО, ОВД та екологічної експертизи
СЕО

ОВД

еспертиза

Об`єкт

Документи державного
планування

Проекти
(державні та приватні)

Проекти НПА,
документація по
впровадженню
нової техніки, технологій,
матеріалів, речовин,
продукції,
генетично модифікованих
організмів

суб`єкт

- замовник
- Мінприроди, МОЗ, -ОДА
(екологія + охорона здоров’я)
-громадськість
- держава походження
- зачеплена держава

суб’єкти господарювання,
органи державної влади,
органи місцевого
самоврядування

Мінприроди, орган АР
Крим, спеціалізовані
установи,
організації та екологоекспертні підрозділи чи
комісії

Проведення та
врахування

добровільне

є обов’язковим у процесі
прийняття рішень про
провадження планованої
діяльності

є обов'язковими для
виконання

Особливості СЕО
 жодного дозволу!
 жодного погодження!
 консультації мають на меті отримання
зауважень і пропозицій (ненадання протягом
визначеного терміну - вважаються
відсутніми)!
 максимальна визначеність та прозорість!
 інтегрована у чинну процедуру розроблення
містобудівної документації!

Що необхідно зробити?
•

•
•






•

Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу
наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення»;
внести зміни до постанов КМУ у зв`язку з прийняттям Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку»
накази Мінприроди:
Про затвердження критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення незначних змін до документа державного
планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка;
Про затвердження Порядку прийняття рішення щодо транскордонного
впливу документів державного планування;
Про Порядок залучення спеціалістів і науковців до консультацій до
проведення стратегічної екологічної оцінки;
Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування.
Розробити реєстр документів державного планування, які пройшли
стратегічну екологічну оцінку

Дякую за увагу!

