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• Велика регіональна програма упроваджувалась в 2013‐2016 рр. 
за сприяння ЄЕК ООН, ОЕСР, ООН Навколишнє середовище та 
ЮНІДО з метою сприяння шести країнам Східного Партнерства 
Європейського Союзу: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, 
Республіці Молдова та Україні в рамках їхнього переходу до 
“зеленої” економіки. 

• Програма фінансується Європейською Комісією, чотирма 
організаціями‐виконавцями та іншими донорами.

• Однією з цілей є надання підтримки країнам‐учасницям у 
розробці та застосування законодавства та систем СЕО згідно з 
Протоколом  про СЕО (та положеннями Директиви ЄС про СЕО).

http://www.unece.org/env/eia/about/eap_green.html



Що таке СЕО?
Інструмент для включення екологічних оцінок та оцінок у

сфері охорони здоров’я у плани, програми и тощо разом  з 

соціально-економічним аналізом

Системний та запобіжний процес:

 оцінка екологічних, соціальних та у сфері охорони здоров’я, впливів

запропонованих планів, програм, інших стратегічних заходів,

 залучення та консультування громадськості та відповідних органів 

(зацікавлених сторін), і

 включення висновків у процес прийняття рішень.
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ПРОТОКОЛ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ 
ОЦІНКУ

До Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 
контексті (Конвенція Еспоо) 
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ПРОТОКОЛ ПРО СЕО: ПРАКТИКА 
ЗАСТОСУВАННЯ

Основні
законодавчі, 
нормативні та інші
заходи, які
використовуються
для виконання
Протоколу
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ПРОТОКОЛ ПРО СЕО: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

~ Количество СЭО
в год
• Германия: 3000

• Финляндия: 1400

• Италия: 600

• Болгария: 512

• Австрия: 160

• Ирландия и Латвия: 
50



ВИГОДИ ВІД СЕО

• Забезпечує високий рівень охорони довкілля та 
здоров’я

• Має широке охоплення та великі часові рамки
• Покращує якість розробки політики, плану та
програми

• Сприяє визначенню альтернатив розвитку
• Допомагає запобігти дорогим помилкам
(економить час та кошти)

• Зміцнює ОВД на рівні проекту (кумулятивні впливи)
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ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАКТИКИ СЕО

• Здійснюється органом, відповідальним за планування
• Застосовується якнайшвидше під час процесу прийняття 

рішень
• Зосереджена на ключових питаннях
• Оцінює прийнятний діапазон альтернатив
• Надає прийнятні можливості для залучення ключових 

зацікавлених сторін та громадськості
• Здійснюється за допомогою прийнятних, ефективних з 

погляду витрат методів і способів аналізу
• Окрема СЕО коригується до плану/програми, який 

оцінюється, зважаючи на її предмет уваги, процес 
планування, структуру документу, державні установи та інші 
задіяні зацікавлені сторони тощо.
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СЕО ТА ПЛАНУВАННЯ

Планування аналізує та пропонує варіанти внеску в розробку
СЕО розглядає окремі внески від процесу планування і вона 
може пропонувати будь‐які необхідні поправки

Оптимально, СЕО має здійснюватись паралельно з плануванням, 
коли 

– Керівним процесом є процес планування і
– СЕО пристосована до логіки та кроків процесу планування

Отже, обидва процеси можуть розглядатись як взаємно 
зміцнюючи інструменти в рамках однієї дієвої системи 
планування для більш сталого розвитку
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СЕО ТА ОВНС
• СЕО не є мега ОВД, вона не 

повинна дублювати ОВД
• СЕО ідеально охоплює 

стратегічні проблемні 
питання, які не можуть бути 
ефективно вирішені під час 
процесу прийняття рішень 
на рівні проекту

• СЕО може сприяти ОВД, 
надаючи ‘керівництво’ для 
розробки на рівні проекту
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ОСНОВНІ УЧАСНИКИ В ПРОЦЕСІ СЕО

• Органи з планування (галузеві міністерства, регіональні та 
місцеві органи влади)

• Органи, які займаються питаннями екології та 
охорони здоров’я

• Громадськість (фізичні та юридичні особи, 
громадянське суспільство, неурядові організації 
тощо)

• Інші державні установи

• Консультанти та експерти
15‐16 березня 2017



15‐16 березня 2017

Витрати на проведення СЕО

• Виконання СЕО зазвичай 
призводить до збільшення витрат 
на планування на 5 ‐ 10% (за 
даними ЄС)

• Для деяких якісно виконаних СЕО 
збільшення витрат на планування 
становило менш ніж 5%
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Дякую за увагу!


