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Вступ 

Навчальний семінар з питань практичного застосування Стратегічної екологічної оцінки 

(СЕО) в Україні організований Міністерством екології та природних ресурсів України у 

співпраці з Європейською економічною комісією Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН) 

та проекту Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 

(Проект ПРОМІС)1 в рамках фінансованої Європейським Союзом Програми «Екологізація 

економіки у країнах Східного партнерства» (EaP GREEN). Організаційно-технічне 

забезпечення здійснює громадська організація «Інститут законотворчості та інформаційних 

технологій» (Україна). 

Дводенний семінар збере до 35 учасників і орієнтований на представників регіонального 

(область) і місцевого (місто) органів влади, відповідальних за планування з чотирьох 

областей України: Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської і Полтавської, які є 

частиною Проекту ПРОМІС, а також представників департаментів екології та природних 

ресурсів та охорони здоров’я з обласних державних адміністрації цих чотирьох областей. 

Проект ПРОМІС включає підготовку планів розвитку міст в різних сферах, а також 

передбачає проведення СЕО для більшості з цих планів. Програма EaP GREEN підтримує 

                                                 
1 Проект ПРОМІС (2015-2020 рр.) спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження 

ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення 

спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; 

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу 

децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях 

(включаючи процедуру СЕО). Проект ПРОМІС Федерація канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.  
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потенціал органів влади, відповідальних за планування в Україні, а також департаментів 

екології та природних ресурсів та охорони здоров’я обласних державних адміністрації, які 

безпосередньо братимуть участь в реалізації СЕО компоненту Проекту ПРОМІС.  

 Мета семінару: 

- підвищення поінформованості  про процедуру СЕО відповідно до законfу України 

про СЕО і зміцнення потенціалу департаментів екології та природних ресурсів та 

охорони здоров’я обласних державних адміністрації та регіональних і місцевих 

органів влади, відповідальних за планування з чотирьох областей України, які 

беруть участь у реалізації компоненту Проекту ПРОМІС про СЕО; 

- підвищення поінформованості і зміцнення потенціалу департаментів екології та 

природних ресурсів та охорони здоров’я обласних державних адміністрації та 

регіональних і місцевих органів влади, відповідальних за планування з чотирьох 

областей України, які беруть участь у реалізації компоненту Проекту ПРОМІС 

про СЕО про те, як проводиться СЕО в рамках Протоколу про СЕО до Конвенції 

з оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті 

(Конвенція Еспо); 

- обговорення змісту проекту Методичних рекомендацій проведення СЕО, 

підготовлених в рамках Програми EaP GREEN, а також збір відгуків щодо її 

здійснення в національному контексті; 

- підвищення потенціалу регіональних і місцевих органів влади, відповідальних за 

планування, а також департаментів екології та природних ресурсів та охорони 

здоров’я обласних державних адміністрації з чотирьох областей України, які 

беруть участь у реалізації компоненту СЕО в рамках Проекту ПРОМІС про те, як 

проводиться визначення сфери охоплення СЕО відповідно до закону України про 

СЕО і проекту Методичних рекомендацій проведення СЕО.  

Таким чином, в результаті семінару учасники ознайомляться з: 

- процедурою СЕО відповідно до вимог національного Закону про СЕО та 

Протоколу про СЕО;  

- Ролями та обов'язками, передбаченими законоом про СЕО, а також відповідно до 

методичних рекомендацій проведення СЕО, базованих на кращих міжнародних 

практиках;  

- Вибраними методологічними підходами СЕО;  

- Процедурою визначення сфери охоплення СЕО і підходами до підготовки 

доповідей про визначення сфери охоплення СЕО.  

В ході семінару учасники запрошуються обговорити проект Методичних рекомендацій 

проведення СЕО в Україні і тим самим сприяти її впровадженню. 

 

Семінар проводиться ЄЕК ООН, Міністерством екології та природних ресурсів України, 

міжнародними консультантами ЄЕК ООН по СЕО, національними експертами-екологами 

Проекту ПРОМІС і ГО «Інститут законотворчості та інформаційних технологій» (Україна). 
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nd other donors, and is jointly implemented by the four partner organisations: 

День 1: Вівторок, 25 жовтня 2016 року 

 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників семінару 

10.00 – 

10.15 

Відкриття  

Вітальне слово 

Леся Карнаух, директор Департаменту стратегічної екологічної 

політики, Міністерство екології та природних ресурсів України 

Володимир Бучко, директор юридичного Департаменту, 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Єлена Сантер, Керівник програми EaP GREEN,  Секретаріат 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в 

транскордонному контексті та Протоколу про стратегічну 

екологічну оцінку ЄЕК ООН  

Ігор Лепьошкін, Головний експерт проекту ПРОМІС  з питань 

місцевого врядування та розвитку  

10.15 – 

10.25 

Знайомство з Програмою Східного партнерства EaP GREEN 

Єлена Сантер, Керівник програми EaP GREEN,  Секретаріат 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в 

транскордонному контексті та Протоколу про стратегічну 

екологічну оцінку ЄЕК ООН 

10.25 –  

10.35 

Представлення проекту ПРОМІС та СЕО як його складової  

Ігор Лепьошкін, Головний експерт проекту ПРОМІС  з питань 

місцевого врядування та розвитку 

10.35 – 

11.05 

Представлення учасників семінару и визначення очікувань 

Модератор - Сєрова Галина, координатор проекту, ГО «Інститут 

законотворчості та інформаційних технологій» 

11.05 – 11.10 Програма та мета семінару  

Майя Гачечиладзе-Божеску, Національний координатор групи по 

СЕО,  міжнародний консультант по СЕО, UNECE 

11.10 - 11.30 Знайомство з Протоколом про СЕО и СЕО в міжнародній 

практиці: застосування, розповсюдженість, сприйняття та вигоди 

Єлена Сантер, Керівник програми EaP GREEN,  Секретаріат Конвенції 

про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному 

контексті та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку ЄЕК ООН 

11.30 - 11.50 Кава-брейк 

11.50 – 12.20 Основні положення Закону України "Про стратегічну екологічну 

оцінку": визначення СЕО, об'єкти, етапи, зв’язок між СЕО, ОВД та 

екологічною експертизою  
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Наталія Трофименко, Міністерство екології та природних ресурсів 

України  

Презентація та коротке обговорення 

12.20 – 13.00 Практичне заняття 1: Чи підлягає Ваш проект документу 

державного планування процедурі СЕО? 

- Завдання  

- Робота в парах/ групах 

- Презентація результатів 

Інструктори: Наталія Трофименко (провідний), Олександр Тарасенко, 

Геннадій Марушевський, Вячеслав  Потапенко, Майя Гачечиладзе-

Божеску 

13.00 – 14.00 Обід 

14.00 – 14.50 Практичне заняття 2: Для яких проектів або документів державного 

планування потрібні ОВД чи СЕО 

 Завдання  

 Робота в групах 

 Презентація результатів 

Інструктори: Олександр Тарасенко (провідний), Наталія Трофименко, 

Геннадій Марушевський, Вячеслав Потапенко, Майя Гачечиладзе-

Божеску 

14.50 – 15.20 Процес стратегічного планування та інтеграція СЕО в процес 

стратегічного планування: національні вимоги та практичні 

міркування 

Наталія Трофименко та Олександр Тарасенко, Міністерство 

екології та природних ресурсів України 

Презентація та коротке обговорення 

15.20 – 16.10 Визначення обсягу СЕО (скопінг): національні вимоги та 

міжнародна практика (роль органів влади, відповідальних за 

планування; проведення консультацій) 

Майя Гачечиладзе-Божеску, Національний координатор групи по СЕО 

та міжнародний консультант по СЕО UNECE 

Презентація и дискусія 

16.10 – 16.20 Кава-брейк 

16.20 – 17.20 Як підготувати ТЗ для СЕО: практичні міркування 

Майя Гачечиладзе-Божеску, Національний координатор групи по СЕО 

та міжнародний консультант по СЕО UNECE 

Презентація и дискусія 

17.20 – 17.40 Підбиття підсумків 
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День 2: середа, 26 жовтня 2016 року 

09.30 – 10.00 Підведення підсумків 1-го дня семінару: відгуки учасників і 

очікування від 2-го  дня семінару 

Осмислення результатів 1-го  дня семінару 

За участі  Наталі Трофименко і  Майї Гачечиладзе-Божеску 

10.00 – 10.50 Методологія проведення СЕО на основі українського досвіду (аналіз 

вихідних даних, цільовий аналіз, оцінка впливу на довкілля,  

визначення альтернатив, поетапне врахування результатів СЕО)  

Геннадій Марушевський, консультант з екологічних питань ПРОМІС в 

Україні  

Презентація та коротке обговорення 

10.50 – 11.10 Кава-брейк 

11.10-12.00 Практичне заняття 3: Елементи методології  проведення СЕО 

 Завдання  

 Робота в групах 

 Презентація результатів 

Інструктори: Геннадій Марушевський (провідний), Олександр Тарасенко, 

Наталія Трофименко, Вячеслав Потапенко, Майя Гачечиладзе-Божеску  

12.00 – 12.30 Звіт про СЕО: національні вимоги і практичні міркування 

Вячеслав  Потапенко, провідний автор Методичних рекомендацій  

проведення СЕО в Україні і Національний експерт по СЕО UNECE 

Презентація и дискусія  

12.30 – 13.10 Участь уповноважених органів, громадськості та заінтересованих 

сторін в СЕО 

Олександр Тарасенко, заступник  начальника Управління міжнародної 

діяльності та європейської інтеграції - начальник відділу  

багатосторонніх та двосторонніх угод, договорів, міжнародних 

зобов’язань, Міністерство екології та природних ресурсів України  

Презентація и дискусія 

13.10 – 14.10 Обід 

14.10 – 15.10 Практичне заняття 4: Участь громадськості та заінтересованих 

сторін в СЕО  

 Завдання  

 Робота в групах 

 Презентація результатів 

Інструктори: Олександр Тарасенко (провідний), Вячеслав  Потапенко, 

Наталія Трофименко, Майя Гачечиладзе-Божеску, Геннадій 

Марушевський 



Програма «EaP GREEN» фінансується Європейським Союзом та іншими донорами, і здійснюється спільно чотирма організаціями-
партнерами: ОЕСР, ЮНЕП, ЄЕК ООН та ЮНІДО. 
OECD, UNEP, UNECE and UNIDO. 

 

15.10– 16.00 Врахування результатів СЕО в стратегічних документах (в 

Україні: документи державного планування): національні вимоги і 

практичні міркування 

Вячеслав Потапенко, провідний автор Методичних рекомендацій  

проведення СЕО в Україні і Національний експерт по СЕО UNECE  

Презентація и дискусія  

16.00 – 16.50 Практичне заняття 5: Інтеграція СЕО в процес стратегічного 

планування 

 Завдання 

 Практичне заняття – робота в групах 

 Презентація результатів 

Інструктори: Вячеслав  Потапенко (провідний), Олександр Тарасенко, 

Наталія Трофименко, Майя Гачечиладзе-Божеску, Геннадій 

Марушевський,  

16:50 - 17.30  Заключні зауваження та закриття семінару 

 


