
 

  

                                                                                                                                                                   

 

Тренінг «Практичне застосування стратегічної екологічної оцінки (СЕО)» 

для представників центральних та регіональних органів виконавчої влади 

в Україні   

 

15-16 березня 2017 р.  

 

Місце проведення: Конгрес-готель “Пуща”, Пуща-Водиця, 

Вул. М. Юнкерова 20, м. Київ, Україна 
 

 

Вступ        
Навчальний семінар з питань практичного застосування стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 

в Україні організовано Міністерством екології та природних ресурсів України у співпраці з 

Європейською Економічною Комісією ООН (ЄЕК ООН) в рамках Програми “Екологізація 

економік у країнах Східного Партнерства ” (EaP GREEN), яка фінансується з боку ЄС. 

Логістична підтримка надається НУО. 

У дводенному семінарі візьмуть участь до 35 осіб, які є представниками центральних та 

регіональних (обласних) органів з питань довкілля та охорони здоров’я, також відповідальних за 

секторальне планування, з  десяти областей України, тобто Житомирської, Київської, Луганської, 

Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської і Чернігівської 

областей (де у найближчому майбутньому заплановано розробку різних стратегічних ініціатив). 

Завданнями семінару є: 

- підвищення обізнаності та розбудова спроможності центральних та регіональних органів 
виконавчої влади з питань довкілля та охорони здоров’я з десяти областей України щодо 
процесу СЕО в рамках Протоколу про СЕО до Конвенції ЄЕК ООН Про оцінку впливу на 
навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО); 

- обговорення змісту проекту Методичних рекомендацій з проведення СЕО в Україні, 
розроблених в рамках Програми EaP GREEN, і отримання коментарів щодо можливості їх 
виконання в національному контексті; та 

- зміцнення спроможності центральних та регіональних органів виконавчої влади з питань 
довкілля та охорони здоров’я з Житомирської, Київської, Луганської, Одеської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської і Чернігівської областей України з метою 
організації та управління процесом СЕО згідно з Протоколом про СЕО, проектом Закону 
України про СЕО та проектом Методичних рекомендацій з проведення СЕО. 

Отже, в результаті навчання учасники матимуть змогу ознайомитися з: 

- процедурою СЕО, яка вимагається Протоколом про СЕО та проектом Закону України про 

СЕО;  



 

- ролями та обов’язками органів виконавчої влади центрального та регіонального рівнів, 

передбаченими Протоколом про СЕО та відповідно до проекту Методичних  рекомендацій з 

проведення  СЕО, базованих на кращих міжнародних практиках;  

- вибраними методологічними аспектами СЕО; 

- вибраними практичними аспектами (як розробляти Технічне завдання для СЕО, як 

організувати/здійснити процедуру скоупінгу СЕО, що включати до звіту про скоупінг СЕО 

тощо). 

Під час семінару учасники будуть запрошені до обговорення проекту Методичних 

рекомендацій з проведення  СЕО і, таким чином, сприяти їхньому удосконаленню.  

Семінар буде проведено міжнародними та національними консультантами ЄЕК ООН, 

експертами Міністерства екології та природних ресурсів України, вітчизняними експертами 

ПРОМІС з питань довкілля, а також фахівцями ГО “Інститут законотворчості та інформаційних 

технологій” (Україна).   

 



The EaP GREEN programme is funded by the European Union and other donors, and is jointly implemented by the four partner organisations: 
OECD, UNEP, UNECE and UNIDO. 

 

ПРОГРАМА 

 

День 1: середа, 15 березня 2017 р. 

 
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників 

10.00 – 10.15 Відкриття засідання та привітання учасників 
 
Леся Карнаух, директор Департаменту стратегічної екологічної 
політики, Міністерство екології та природних ресурсів України  

Володимир Бучко, директор Юридичного департаменту, Міністерство 
екології та природних ресурсів України  

Мартін Смутни, Консультант, Секретаріат Конвенції ЄЕК ООН з питань 
оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 
(Конвенція ЕСПО) та  Протоколу про  стратегічну екологічну оцінку до неї 
(Протокол про СЕО) 

10.15 – 10.45 Представлення учасників та визначення очікувань 
 
Модератор – Галина Сєрова, Координатор Проекту, ГО “Інститут 
законотворчості та інформаційних технологій ” (Україна)  

10.45 –10.50 Вступ: завдання семінару та порядок денний 
 
Д-р Майя Гачечіладзе-Божеску, Національний Керівник групи експертів 
з питань СЕО та Міжнародний консультант по СЕО ЄЕК ООН  

10.50 – 11.20 Вступ до  Програми EaP GREEN, Протоколу про СЕО, а також 
представлення міжнародної доброї практику СЕО (ключові принципи, 
основні учасники, вигоди та витрати)  
 
Д-р Майя Гачечіладзе-Божеску, Національний Керівник групи експертів 
з питань СЕО та Міжнародний консультант по СЕО ЄЕК ООН  

11.20 – 11.40 Перерва на каву 

11.40 – 12.10 Основні кроки в СЕО, взаємозв'язок  між СЕО, ОВД та екологічною 
експертизою в українському контексті 
 
Наталія Трофименко, заступник директора  Департаменту – начальник 
відділу з питань формування екологічної політики та наукової діяльності 
Департаменту  стратегічної екологічної політики, Міністерство 
екології та природних ресурсів України  
 
Презентація та обговорення 
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12.10 – 13.00 Вправа 1: Чи підлягає СЕО ваш проект документу державного  

планування? 

 Вступ до завдання  

 Робота в парах/групах 

 Представлення результатів 

Ведучі - фасилітатори: Наталія Трофименко (керівник), 
 Олександр Тарасенко, Геннадій Марушевський, Вячеслав Потапенко,  
Майя Гачечіладзе-Божеску 

13.00 – 14.00 
 
  

Обід 

  
14.00 – 14.50 Вправа 2: Які проекти документів державного  планування вимагають 

ОВД чи СЕО? 

 Вступ до завдання  

 Робота в групах 

 Представлення результатів 

Ведучі - фасилітатори: Наталія Трофименко (керівник),  
Олександр Тарасенко, Геннадій Марушевський, Вячеслав Потапенко,  
Майя Гачечіладзе-Божеску 

14.50 – 15.20 Процес стратегічного планування та включення в нього СЕО: національні 
правові вимоги та практичні розробки 

Наталія Трофименко, заступник директора  Департаменту – начальник 
відділу з питань формування екологічної політики та наукової діяльності 
Департаменту  стратегічної екологічної політики, Міністерство 
екології та природних ресурсів України  

Презентація та обговорення 

15.20 – 15.50 Визначення обсягу СЕО (скоупінг): міжнародна практика (роль органів з 
планування, консультація) та підхід, запропонований проектом 
Методичних рекомендацій з проведення  СЕО  

Д-р Вячеслав Потапенко, провідний автор Методичних рекомендацій  
проведення СЕО в Україні і Національний експерт по СЕО ЄЕК ООН  

Презентація та обговорення 

15.50 – 16.10 Перерва на каву 

16.10 – 16.40 Як розробити Технічне Завдання для СЕО: практичні розробки 

Д-р Майя Гачечіладзе-Божеску, Національний Керівник групи експертів з 
питань СЕО та Міжнародний консультант по СЕО ЄЕК ООН  

Презентація та обговорення 

16.40 – 17.10 Методологія СЕО на основі українського досвіду – частина 1: аналіз 
вихідних даних, цільовий аналіз 

Д-р Геннадій Марушевський, консультант проекту ПРОМІС з питань 
охорони довкілля  

Презентація та обговорення 
17.10 – 17.30 Підведення підсумків та порядок денний на День 2 
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День 2: четвер, 16 березня 2017 р. 
 

09.30 – 10.00 Підсумок Дня 1: Коментарі учасників та очікування на День 2 

  Відображення результатів Дня 1 

 Ведучі: Наталія Трофименко та д-р Майя Гачечіладзе-Божеску 

10.00 – 10.40 Методологія СЕО на основі українського досвіду – частина 2: оцінка 
впливу на довкілля, визначення альтернатив, врахування результатів СЕО 

Д-р Геннадій Марушевський, консультант проекту ПРОМІС з питань 
охорони довкілля  

Презентація та обговорення 

10.40 – 11.00 Перерва на каву 

11.00-12.00 Вправа 3: Елементи аналізу в СЕО: 

3.1. Оцінка вихідних даних/стан довкілля 

3.2. Цільовий аналіз  

 Вступ до завдання  

 Робота в групах 

 Представлення результатів 

Ведучі - фасилітатори: Геннадій Марушевський (керівник), Олександр 
Тарасенко, Наталія Трофименко, Вячеслав Потапенко,  
Майя Гачечіладзе-Божеску  

12.00 – 12.35 Складання звіту про СЕО: підхід, запропонований проектом Методичних 
рекомендацій з проведення СЕО, та практичні розробки 

Д-р Вячеслав Потапенко, провідний автор Методичних рекомендацій з 
проведення СЕО в Україні і Національний експерт по СЕО ЄЕК ООН 

Презентація та обговорення 

12.35 – 13.10 Консультації з органами, відповідальними за питання довкілля та охорону 
здоров’я, і громадськістю: підхід, запропонований проектом Методичних 
рекомендацій з проведення 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 та обговорення 

13.10 – 14.10 Обід 

14.10 – 15.10 Вправа 4: Консультації із зацікавленими сторонами щодо СЕО  

 Вступ до завдання  

 Робота в групах 

 Представлення результатів 
 

Ведучі - фасилітатори: Олександр Тарасенко (керівник),  
Вячеслав Потапенко, Наталія Трофименко, Майя Гачечіладзе-Божеску, 
Геннадій Марушевський 
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15.10– 16.00 Врахування результатів СЕО в документах державного планування та 
відповідний процес прийняття рішень: підхід, запропонований проектом 
Методичних рекомендацій з проведення СЕО, та практичні розробки 

Вячеслав Потапенко, провідний автор Методичних рекомендацій  з 
проведення СЕО в Україні і Національний експерт по СЕО ЄЕК ООН 

Презентація та обговорення 

16.00 – 16.50 Вправа 5: Включення СЕО в процес стратегічного планування 

 Вступ до завдання  

 Робота в групах 

 Представлення результатів 
 

Ведучі - фасилітатори: Вчеслав Потапенко (керівник),  
Олександр Тарасенко, Наталія Трофименко, Майя Гачечіладзе-Божеску, 
Геннадій Марушевський  

 

16:50 - 17.30 
 

Заключні зауваження та закриття семінару 
 

 


