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Планування забезпечує аналіз і пропонування заходів із розвитку, тоді як 

СЕО передбачає вивчення окремих результатів процесу планування і 

подання можливих пропозицій щодо необхідних змін

В оптимальному варіанті СЕО слід проводити паралельно з плануванням, 

якщо:

• провідним процесом є процес планування, та

• СЕО вписується у логіку та етапи процесу планування.

Отже, обидва процеси можна розглядати як взаємно підсилюючі 

інструменти в одній стабільній системі планування, спрямованій на 

забезпечення більш сталого розвитку

СЕО і планування



Причини і переваги паралельного 
проведення СЕО

СЕО необхідно проводити під час підготовки планів та програм, а її 

результати включити до фінального проекту плану та програми

Такий підхід дозволяє: 

• Максимізувати переваги СЕО (тобто підготувати кращі плани та 

програми)

• Зберегти час та кошти, уникаючи дублювання аналізу

• Підвищити ефективність процесу планування та СЕО (наприклад, 

шляхом проведення спільних консультацій)

• Оптимізувати процес прийняття рішень (немає необхідності прийняття 

рішень в "останній момент") 



В оптимальному варіанті СЕО необхідно проводити під час підготовки 

планів та програм, а її результати включити до фінального проекту 

плану та програми

Такий підхід дозволяє: 

• Максимізувати переваги СЕО (тобто підготувати кращі плани та 

програми)

• Зберегти час та кошти, уникаючи дублювання аналізу

• Підвищити ефективність процесу планування та СЕО (наприклад, 

шляхом проведення спільних консультацій)

• Оптимізувати процес прийняття рішень (немає необхідності 

прийняття рішень в "останній момент") 

Інтеграція СЕО у процес планування



Інтеграція СЕО у процес планування



Яким чином визначити зв’язки між СЕО і 
розробкою Плану/Програми

Огляд процесу розробки плану/програми

• Логіка розробки планів і програм та послідовність ключових завдань 
процесу розробки планів і програм (формальні або неформальні 
етапи)

• Будь‐які аналізи стану навколишнього середовища, які зазвичай 
виконуються в рамках окремих процесів розробки планів або програм

• Консультації з природоохоронними органами та органами охорони 
здоров’я в рамках процесу розробки планів та програм

• Доступ до інформації та будь‐яких положень, що стосуються участі 
громадськості у процесі розробки планів та програм

• Такий огляд може забезпечити корисну інформацію для розробки 
спеціалізованих процесів СЕО, які ефективно використовують наявні 
завдання розробки планів та програм (а не заміщують чи дублюють їх)
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«Ретроспективна» СЕО*
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Визначення необхідності 
проведення СЕО у відповідності до 

Протоколу

Екологічний моніторинг реалізації

Екологічний звіт

Визначення обсягу

Визначення обсягу плану чи 
програми

Прийняття рішення

Завершення розробки 
документації 

Розробка та порівняльний аналіз 
альтернатив

Аналіз контексту та початкових 
умов

СЭОРозробка плану або програми

Загальний  моніторинг реалізації

СЕО виконана ретроспективно і відокремлена від розробки ДДП

«Ретроспективний» означає «такий, що базується на фактичних результатах, 
або визначений ними, ніж очікуваннями».



«Ретроспективна» СЕО: слабкі 
сторони і реальні можливості

• Слабкі сторони:
– Проводиться на завершальних стадіях розробки ДДП або навіть 

коли розробка ДДП вже завершена;
– Вплив на процес прийняття рішення послаблений; врахування 

результатів СЕО у ДДП ускладнене;
– Може гальмувати процес прийняття ДДП
– Може дублювати зусилля, а також заплутати державні органи і 

громадськість, що приймають участь у процесі
– Ризик невідповідності положенням Протоколу та Директиви про 

СЕО
• Можливості:

– Може бути використана під час коригування ДДП (якщо таке 
коригування передбачене)

– За підтримки органу, що здійснює розробку ДДП – може бути 
корисна для реалізації ДДП і накопичення практичного досвіду з 
СЕО
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«Паралельна» СЕО
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СЕО частково інтегрована у процес розробки ДДП



«Паралельна» СЕО (частково інтегрована)

• Переваги:
– Скорочує затримки
– Економить ресурси
– Врахування різних точок зору на ранніх етапах

• Зменшення ризику виникнення неочікуваних ситуацій та 
конфліктів

– Консультації можуть охоплювати компетентні 
природоохоронні відомства, органи охорони здоров’я та 
громадськість (зацікавлену)

– Забезпечення проведення СЕО відповідно до вимог 
Протоколу і Директиви про СЕО

• Вимоги, що висуваються до експертів з СЕО: вони повинні  
рухатись згідно з усім процесом розробки планів і програм 
(процес може не бути лінійним і не завжди проводиться 
відповідно до графіку)
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«Інтегрована» СЕО
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СЕО повністю інтегрована у процес розробки планів і 
програм



«Інтегрована» СЕО: переваги і ризики

• Основні переваги
– Всі переваги, які існують і у випадку  часткової інтеграції СЕО у  

процес розробки ДДП
– Крім того, створює  оптимальне середовище для співпраці, 

допомагає  побудувати  довіру між зацікавленими сторонами

• Потенційний ризик втрати незалежного статусу експертів, 
оскільки вони можуть:
– Бути повністю поглинені процесом розробки ДДП, 
– Бути обмеженими у своєму впливі, йти на компроміси, які не будуть 

доводитись до відома громадськості

• Зазначені ризики можуть виникати в умовах недостатньо 
керованих і прозорих процесів розробки ДДП
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Питання для обговорення

• До якого типу СЕО відноситься Ваш випадок? (СЕО, 
відокремлена від процесу розробки, паралельна СЕО, 
повністю інтегрована СЕО)?

• Чи володіли ви достатнім обсягом інформації щодо  
процесу розробки Вашої стратегії (ДДП)?

• Які кроки ви можете здійснити задля подолання нестачі 
інформації?
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ЗУ «Про державні цільові програми» та СЕО

6 Погодження та затвердження програми; 

Закон про 
СЕО

7. Конкурсний відбір виконавців заходів і завдань

8. Організація виконання заходів і завдань, контроль виконання

9. Щорічні звіти про результати виконання програми
програми

10. Підготовка заключного звіту про виконання програми



Інтеграція основних етапів СЕО у процес 
розроблення державних програм

Розроблення державної програми Проведення СЕО



Інтеграція основних етапів СЕО у процес 
розроблення державних програм (продовження)

Розроблення державної програми Проведення СЕО


