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 Врахування результатів СЕО  

Врахування результатів СЕО в стратегічних 
документах, а в Україні в документах державного 
планування (ДДП): 
•звіт про стратегічну екологічну оцінку;  
•результатів громадського обговорення; 
•результати консультацій. 
Принцип:  СЕО для ДДП, а не ДДП для СЕО 
 

15-16 березня 2017 



 Врахування результатів СЕО   

Врахування результатів СЕО в стратегічних 
документах, а в Україні в документах 
державного планування (ДДП): 
•звіт про стратегічну екологічну оцінку;  
•результатів громадського обговорення; 
•результати консультацій. 
Принуип:  СЕО для ДДП, а не ДДП для СЕО 
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 Врахування Звіту про СЕО  (1)  

• Звіт про СЕО готується у складі проекту ДДП, 
підписується всіма його авторами 
(виконавцями) із зазначенням їхньої 
кваліфікації  

• Замовник враховує зауваження і 
пропозиції, отримані у процесі 
громадського обговорення заяви про 
визначення обсягу СЕО, та рекомендації до 
неї, надані уповноваженими органами  

15-16 березня 2017 



 Врахування Звіту про СЕО (2) 

• У ДДП включити або прикласти до нього 
рекомендації або висновки СЕО; 

• В остаточній версії звіту по СЕО вказати які 
рекомендації та висновки СЕО були 
враховані, а також який вплив СЕО зробило 
на підготовку проекту ДДП (в приміром, цілі 
ДДП були змінені з тим, щоб врахувати 
проблеми в сфері охорони природи та 
здоров'я населення) 
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 Врахування результатів 
громадського обговорення  (1) 

За результатами громадського обговорення 
замовник готує Звіт про громадське 
обговорення: 
• в якій підсумовує отримані зауваження і 
пропозиції; 
•зазначає, яким чином у ДДП та звіті про СЕО 
враховані зауваження і пропозиції або 
обґрунтовує їх відхилення. 
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 Врахування результатів 
громадського обговорення  (2) 

• обґрунтування  обрання саме цього 
варіанту документу ДДП серед інших 
виправданих альтернатив, які також 
розглядалися.  

• До Звіту додаються протокол громадських 
слухань (у разі проведення) та отримані 
письмові зауваження і пропозиції.  

• Довідка (звіт) про громадське обговорення 
є публічною інформацією  
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 Врахування результатів 
консультацій  (1) 

За результатами консультацій замовник готує 
Звіт про консультації: 
• в якому підсумовує отримані зауваження і 
пропозиції 
• та значає, яким чином у ДДП  та звіті про 
СЕО враховані зауваження і пропозиції, 
висловлені відповідно до цієї статті 
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 Врахування результатів 
консультацій  (2) 

• обґрунтування  обрання саме цього 
варіанту ДДП, серед інших виправданих 
альтернатив, які також розглядалися. 

•  До довідки (звіту) додаються отримані 
письмові зауваження і пропозиції.  

• Довідка (звіт) про консультації є публічною 
інформацією. 
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 Моніторінг СЕО та ДДП   
• Замовник у межах своєї компетенції 

здійснює моніторинг наслідків виконання 
ДДП для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, 

• один раз на рік оприлюднює його 
результати на своєму офіційному веб-сайті у 
мережі Інтернет 
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Усунення наслідків для довкілля,  
в тому числі здоров’я населення 

• у разі виявлення не передбачених звітом 
про СЕО  негативних наслідків для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення, 
вживає заходів для їх усунення. 

• Порядок здійснення моніторингу наслідків 
виконання ДДП для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення, затверджує 
Кабінет Міністрів України. 
 

15-16 березня 2017 



 Питання для дискусії  

1) Як інтегруються у ДДП результати 
громадського обговорення 

2) Як інтегруються у ДДП результати         
консультацій з уповноваженими органами   

3) Як інтегруються у ДДП результати 
транскордонних консультацій 
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Дякую за увагу! 
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