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Стратегічна екологічна оцінка 
 
 

• процедура визначення, опису та оцінювання наслідків 
виконання документів державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
виправданих альтернатив та розроблення заходів із 
запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 
негативних наслідків, яка включає визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки, розроблення звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського 
обговорення та консультацій (за потреби − 
транскордонних консультацій), врахування звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського 
обговорення та консультацій у документі державного 
планування, інформування про затвердження документа 
державного планування  
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Документи державного планування  
стратегії,  
плани,  
схеми,  
містобудівна документація, 
 загальнодержавні програми,  
державні цільові програми  
та інші програми і програмні документи, 
включаючи зміни до них: 
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Критерії проведення СЕО 
Документи державного планування, які 
 розробляються та/або підлягають затвердженню органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування;  
 стосуються сільського господарства, лісового господарства, 

рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, 
поводження з відходами, використання водних ресурсів, 
охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування 
або землеустрою (схеми); 

 виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або 
які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля; 

  вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі 
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Не поширюється СЕО 

 На документи державного планування: 
 які стосуються створення або розширення 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
 які стосуються виключно національної оборони 

або надзвичайних ситуацій; 
 бюджети, бюджетні програми та фінансові плани; 
 програми економічного і соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим, областей, районів та 
міст на короткостроковий період 
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Хто бере участь у стратегічній 
екологічній оцінці 

 замовник; 
Мінприроди, МОЗ, обласні, Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з 
питань охорони навколишнього природного середовища 
та охорони здоров’я), органи виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим з питань охорони 
навколишнього природного середовища та охорони 
здоров’я; 

  громадськість; 
 держава походження (держава, під юрисдикцією якої здійснюється 

розроблення документа державного планування); 

 зачеплена держава (держава, на яку ймовірно поширяться 
транскордонні наслідки виконання документа державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення). 
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Етапи стратегічної екологічної оцінки 

0. встановлення необхідності здійснення СЕО; 
1. визначення обсягу СЕО; 
2. розроблення Звіту про СЕО;  
3. проведення громадського обговорення та 
консультацій (за необхідності, проведення 
транскордонних консультацій);  
4. врахування Звіту про СЕО, результатів 
громадського обговорення та консультацій. 
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Відмінності СЕО, ОВД та екологічної експертизи 

СЕО ОВД Екологічна 
експертиза 

Об`єкт Документи державного 
планування 

Проекти 
(державні та приватні) 
 

Проекти  НПА, документація по 
впровадженню  
нової техніки, технологій, 
матеріалів, речовин, продукції,  
генетично модифікованих 
організмів 

суб`єкт - замовник 
- Мінприроди, МОЗ,  -ОДА 
(екологія + охорона 
здоров’я) 
  -громадськість 
- держава походження 
 - зачеплена держава 
 

суб’єкти 
господарювання, 
органи державної 
влади, органи 
місцевого 
самоврядування,  

Мінприроди, орган АР Крим, 
спеціалізовані установи,  
організації та еколого-експертні 
підрозділи чи комісії 

Проведення 
та врахування 

добровільне Здійснення оцінки 
впливу на довкілля є 
обов’язковим у 
процесі прийняття 
рішень про 
провадження 
планованої діяльності 

Висновки державної екологічної 
експертизи є обов'язковими для  
виконання 
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Особливості СЕО 

 жодного дозволу! 
жодного погодження! 
консультації мають на меті отримання 

зауважень і пропозицій (ненадання 
протягом визначеного терміну - вважаються 
відсутніми);  
 максимальна визначеність та прозорість;  
 інтегрована у чинну процедуру 

розроблення містобудівної документації. 
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Висновок 

Стратегічна екологічна оцінка: 
• забезпечує врахування екологічних 

міркувань під час розроблення та 
прийняття проектів документів державного 
планування та  

• доповнює процедури розроблення і 
затвердження документів державного 
планування 
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Дякую за увагу 
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