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В Україні державне стратегічне планування потребує свого 

суттєвого вдосконалення та закріплення на законодавчому рівні. 

 

На сьогодні дії органів виконавчої влади мають неузгоджений 

характер, значна частина яких продиктовані тимчасовими економічними чи 

соціальними викликами, політичною доцільністю або корпоративними 

інтересами окремих владних груп, часто суперечать задекларованому 

курсу реформ, довгостроковим цілям сталого розвитку. 

 

Залишається невирішеним питання, якою має бути система 

державного стратегічного планування, щоб спонукати усі урядові 

структури та гілки влади до узгоджених дій у напрямі реалізації 

стратегічних пріоритетів, одним з яких є забезпечення сталого розвитку 

країни. 
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Розв'язанню завдання створення сучасної системи стратегічного 

планування слугуватиме впровадження стратегічної екологічної оцінки - 

процедури визначення, опису та оцінювання наслідків виконання 

документів державного планування для довкілля, в тому числі здоров’я 

населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, 

зменшення та відшкодування можливих негативних наслідків. 

 

Стратегічна екологічна оцінка має стати обов'язковим 

інструментом стратегічного планування розвитку соціально-економічної 

політики на національному, регіональному та місцевому рівнях, як це 

передбачено в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року, затверджених Законом України від 21 грудня 

2010 року № 2818-VI.  

 

Метою стратегічної екологічної оцінки має стати сприяння сталому 

розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності 

життєдіяльності людей та їх здоров’я, та інтегрування екологічних вимог 

при підготовці та затвердженні документів державного планування. 
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Мінприроди розроблено законопроект «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на виконання: 

 

пункту 187 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році, 

затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 

р. № 213; 

 

пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847; 

 

пунктів 158, 160 Національного плану дій з охорони навколишнього 

природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577. 
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Законопроект Про стратегічну екологічну оцінку» відповідає вимогам: 

 

Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 

р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля; 

 

Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті підписаному 

21 травня 2003 року Міністром екології та природних ресурсів Василем 

Шевчуком в Києві під час проведення П’ятої Пан-Європейської Конференції 

міністрів навколишнього середовища «Довкілля для Європи». 
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Стратегічна екологічна оцінка - процедура визначення, опису та 

оцінювання наслідків виконання документів державного планування для 

довкілля, в тому числі здоров’я населення, виправданих альтернатив та 

розроблення заходів із запобігання, зменшення та відшкодування можливих 

негативних наслідків. 

 

Документи державного планування – стратегії, плани, схеми, 

містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові 

програми та інші програми і програмні документи, включаючи будь-які 

зміни до них, які підлягають затвердженню органом державної влади, 

органом місцевого самоврядування. 
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Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки: 

 

1) органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які є 

відповідальними за розроблення документів державного планування; 

 

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, 

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; 

 

3) громадськість; 

 

4) держава походження; 

 

5) зачеплена держава. 
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Стратегічна екологічна оцінка здійснюється щодо проектів 

документів державного планування у сфері сільського господарства, 

лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, 

транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, 

телекомунікацій, туризму, містобудування і землеустрою та виконання яких 

передбачатиме реалізацію видів діяльності та об'єктів (або які містять види 

діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено проведення 

процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, або ті, які вимагають 

оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та екологічної мережі (далі - територій з 

природоохоронним статусом). 
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У законопроекті «Про стратегічну екологічну оцінку» визначено, що він 

регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів 

документів державного планування та доповнює процедури розроблення і 

затвердження документів державного планування в частині забезпечення 

їх стратегічної екологічної оцінки. 

 

Дія цього Закону 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 державного планування, для яких здійснюється стратегічна 

екологічна оцінка, не підлягають екологічній та санітарно-епідеміологічній 

експертизі. 
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Стратегічна екологічна оцінка, проведена окремо від процесу 

розробки документу державного планування, має кілька 

загальновизнаних слабких сторін: 

 

Така стратегічна екологічна оцінка не впливає на розробку документу 

державного планування. 

 

Стратегічна екологічна оцінка, розпочата після закінчення розробки 

документу державного планування, може дублювати зусилля з розробки 

альтернатив, їх аналізу і порівняння. 

 

Поділ консультацій в процесі стратегічної екологічної оцінки та 

консультацій в процесі розробки документу державного планування може 

призвести до дублювання процесу коментування, а також заплутати 

державні органи та громадськість, які беруть участь у процесі. 

 

Подібна стратегічна екологічна оцінка зазвичай сильно затримує процес 

розробки документу державного планування. 

  



Етапи стратегічної екологічної оцінки мають представляти з 

себе елементи, інтегровані до процесу розроблення документів 

державного планування, а не окремий, паралельний процес. 

 

При розробленні документів державного планування, як і 

проведенні стратегічної екологічної оцінки, необхідно: 

• визначити ключові питання, які повинні бути враховані у процесі 

розробки документів державного планування. 

• проаналізувати контекст документу державного планування та 

вірогідні тенденції розвитку в майбутньому у випадку, якщо 

документ державного планування не буде реалізований. 

• запропонувати оптимальні альтернативи. 

• запропонувати оптимальні системи моніторингу та управління. 

• проінформувати компетентні органи, громадськість та органи, 

відповідальні за прийняття рішення, про документ державного 

планування та його вірогідні наслідки. 
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Інтеграція стратегічної екологічної оцінки має 

забезпечити: 

 

1. Безпосередньо під час розроблення документу 

державного планування: 

 

спільне використання інформації; 

 

спільне розроблення альтернативних варіантів; 

 

ефективне вирішення, у тому числі шляхом 

моделювання,  проблем, що виникають при порівнянні 

альтернативних варіантів. 
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2. На етапі консультацій з державними органами: 

 

спільні консультації з державними органами; 

 

спільні оцінки отриманих зауважень і т.д. 

  

3. На етапі участі громадськості має забезпечити: 

 

єдину систему забезпечення доступу громадськості до 

відповідних документів; 

 

єдину систему консультацій з громадськістю; 

 

єдину систему аналізу та врахування отриманих 

зауважень і пропозицій. 
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Стратегічна екологічна оцінка, частково інтегрована в процес 

розробки документів державного планування, проводиться 

паралельно розробці документу державного планування. 

 

Цей підхід використовує логічні зв'язки між процесом розробки 

документів державного планування та стратегічною екологічною 

оцінкою і дає можливість експертам Стратегічної екологічної оцінки: 

 

одночасно з командою розробників документу державного 

планування вирішувати подібні питання; 

 

розробляти, аналізувати та порівнювати альтернативні точки зору і 

варіанти; 

 

створювати сприятливі умови для належного прийняття до уваги 

стратегічної екологічної оцінки на кожному етапі процесу розробки 

документу державного планування. 
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Стратегічна екологічна оцінка, повністю інтегрована в процес 

розробки документу державного планування, заснована на тому, що 

експерти Стратегічна екологічна оцінка і розробники документу 

державного планування мають працювати разом як члени однієї 

команди, що розробляє документ державного планування.  

 

Такий підхід до розробки документу державного планування і 

стратегічної екологічної оцінки здійснюється за допомогою спільних 

робочих груп або круглих столів з розробки документу державного 

планування, в яких можуть брати участь представники компетентних 

органів і заінтересована громадськість. 



Експерти, що 

розробляють 

документ 

державного 

планування 

Експерти, що 

розробляють  

Звіт про 

стратегічну 

екологічну  

оцінку 

Компетентні 

природоохоронні 

органи, органи 

охорони здоров’я, і 

заінтересована 

громадськість 

Доступ 

громадськості 

до інформації та 

загальні 

консультації 

Стратегічна екологічна оцінка, повністю інтегрована в  

процес розроблення документів державного планування 
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Не існує єдиного ідеального підходу до проведення стратегічної 

екологічної оцінки при розробленні документів державного планування. 

Проте, стратегічні екологічні оцінки, проведені окремо від розробки 

документів державного планування, мають тенденцію бути 

найменш ефективними і відповідати вимогам Протоколу про 

стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище в транскордонному контексті та Директиви 

2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про 

оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

 

Часткова або повна інтеграція стратегічної екологічної оцінки в 

процес розроблення документів державного планування представляється 

найбільш єфектівною.  

 

Вибір підходу залежить від специфічних умов розробки кожного 

документу державного планування. В одних випадках часткова 

інтеграція може бути більш ефективною, ніж повна, і навпаки. 



Інтеграція стратегічної екологічної оцінки в процес 

розробки документів державного планування дозволяє:  

 

скоротити затримки в часі розробки документів; 

 

попереджає виникнення різних несподіваних ситуацій на 

пізніх стадіях; 

 

знизити затрати на стратегічну екологічну оцінку. 
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Дякую за увагу! 
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