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УЧАСТИЕ ОРХУССКИХ ЦЕНТРОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ ЭСПО и 
ПРОТОКОЛА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

ОРХУССКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

(КИЕВ, УКРАИНА)

nГалина Серова
nВена,  16-17 октября 2019



2019 год
20-летие ратификации Украиной Орхусской
Конвенции и Конвенции Эспо
15-летие Орхусского центра при Минприроды
Украины, Киев
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Presenter
Presentation Notes
1. Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: Наказ Нацдержслужби від 05 березня 2012 р. № 43.2. Про затвердження Типового положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату: Наказ Нацдержслужби  від 05 березня 2012 р. № 45.3. Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців: Наказ Нацдержслужби від 05 березня 2012 року № 46.4. Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців: Наказ Нацдержслужби  від 06 квітня 2012 р. № 65.5. Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади: Наказ Нацдержслужби від 16 травня 2012 року № 91.6. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V: Наказ Нацдержслужби від 16 травня 2012 року № 92.
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2014 год — подписание Соглашения об 
Асоциации Украины с Европейским Союзом
2015 год — Украина ратифицировала  Протокол о 
стратегической экологической оценке к Конвенции 
об оценке влияния на окружающую среду в 
транскордонном контексте, подписаный в Киеве в 
2003 году
1 марта 2016 года Протокол вступил в силу
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ШИРОКАЯ ПУБЛИЧНАЯ ДИСКУСИЯ 
в ОРХУССКОМ ЦЕНТРЕ 

2016 -2017

Соглашение об 
асоциации Укрина-ЕС, 
имплементация актов 
законодательства ЕС
Оценка имплементации в 
Украине Конвенций Еспо и 
Орхусской

Проекты Законов
«Об оценке влияния на 
окружающую среду»,
«О стратегической 
экологической оценке»



 2 учебных семинара (Киев, октябрь 2016 и март 
2017)

 круглый стол высокого уровня (Киев, февраль 
2017)

 заключительное национальное мероприятие 
компонента СЭО и ОВОС “Система экологической 
оценки в Украине: преимущества и пути развития” 
(Киев, январь 2018)





 Субрегиональный семинар-тренинг «Обмен 
опытом по внедрению стратегической 
экологической оценки (СЭО) и оценки влияния на 
окружающую среду (ОВОС) в выбранных 
странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии»

 Семинар «Трансграничная оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) для стран 
Центральной Азии»



 Осуществлен перевод на украинский язык фильма 
о стратегической экологической оценке, 
подготовленного ЕЭК ООН

Осуществлен перевод  на украинский язык и печать 
брошюры «Протокол по стратегической экологической 
оценки. Факты и преимущества использования», 
подготовленной ЕЭК ООН
Подготовлен лифлет «Внедрение стратегической 
экологической оценки в Украине»



 Принят Закон Украины “О стратегической 
экологической оценке”, 20 марта 2018 г.

Подготовлены, утверждены приказом Минприроды и 
напечатаны  «Методические рекомендации 
проведения стратегической экологической оценки в 
Украине»
Разработана стратегия наращивания потенциала 
СЭО для дальнейшей координации деятельности по 
созданию системы СЭО в Украине
Учебный семинар для сотрудников аппарата  
Верховного Совета Украины (Орхусский центр, апрель 
2018 г.)



 Повышение осведомленности (более 240 
представителей государственных органов власти и 
местного самоуправления приняли участие в 
семинарах и тренингах по СЭО, в т.ч. при содействии 
Орхусского центра, июль-октябрь 2018 г.)

 создание отдела стратегической экологической 
оценки в Минприроды

 30 октября 2018 г. - Минприроды начата первая 
процедура СЭО в Украине/более 
60https://menr.gov.ua/content/strategichna-ekologichna-ocinka-
seo.html

https://menr.gov.ua/content/strategichna-ekologichna-ocinka-seo.html


 в организации и проведении:
 - тренингов и информационных мероприятий для 

различных целевых групп, включая НПО и СМИ
 - общественных слушаний в рамках СЭО/ОВОС
 - национальной конференции по СЭО/ОВОС для 

обмена опытом
 в создании национальной сети практиков СЭО и 

методического ресурса
 в организации мероприятий по обмену 

информацией и опытом по СЭО /обучающие 
поездки в страны ЕС и восточного партнерства
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
galina_serova@ukr.net

orhus_center@menr.gov.ua
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