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СЕО і планування  
 
 
 

• Планування забезпечує аналіз і 

пропонування заходів із розвитку, тоді як  

• СЕО передбачає вивчення окремих 

результатів процесу планування і подання 

можливих пропозицій щодо необхідних 

змін 
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Як можна проводити СЕО 
Ретроспективна СЕО (відокремлена від 

процесу розробки документу державного 
планування) 
Паралельна СЕО (частково інтегрована у 

процес розроблення ДДП) 
Інтегрована СЕО (повністю інтегроване в 

процес розробки ДДП) 
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«Ретроспективна» СЕО 

Визначення необхідності 
проведення СЕО у відповідності до 

Протоколу 

Екологічний моніторинг реалізації 

Екологічний звіт 

Визначення обсягу 

Визначення обсягу плану чи 
програми 

Прийняття рішення 

Завершення розробки 
документації  

Розробка та порівняльний аналіз 
альтернатив 

Аналіз контексту та початкових 
умов 

СЭО Розробка плану або програми 

Загальний  моніторинг реалізації 

відокремлена від розробки ДДП 
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«Ретроспективна» СЕО: переваги та ризики 
• Переваги: 

– Може бути використана під час коригування ДДП (якщо таке 
коригування передбачене) 

– За підтримки органу, що здійснює розробку ДДП – може 
бути корисна для реалізації ДДП і накопичення практичного 
досвіду з СЕО 

• Ризики: 
– Проводиться на завершальних стадіях розробки ДДП або 

навіть коли розробка ДДП вже завершена; 
– Вплив на процес прийняття рішення послаблений, 

врахування результатів СЕО у ДДП ускладнене; 
– Може гальмувати процес прийняття ДДП 
– Може дублювати зусилля, а також заплутати державні 

органи і громадськість, що приймають участь у процесі 
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«Паралельна» СЕО 
частково інтегрована у процес розробки ДДП 

 

 

Екологічний 
моніторинг 
реалізації 

Екологічний звіт 

Спільні 
консультації з 

органами влади і 
громадськістю 
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«Паралельна» СЕО: переваги та ризики 
• Переваги: 

– Скорочує строк прийняття рішення 
– Економить ресурси 
– Забезпечує врахування різних точок зору на ранніх етапах 

• Зменшує ризик виникнення неочікуваних ситуацій та 
конфліктів 

– Консультації можуть охоплювати компетентні державні 
органи, природоохоронні органи, органи охорони здоров’я 
та громадськість (зацікавлену) 

 Ризики  
– Збільшує навантаження на групу по СЕО, робота якої 

повинна здійснюватись паралельно процесу планування 
– Необхідність координації між групами по СЕО и плануванню 
– Необхідність адаптаціі робочого плану по СЕО до будь-яких 

змін у процесі розроблення ДДП 
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«Інтегрована» СЕО  
повністю інтегрована у процес розробки планів і програм 

 

 

Розробники  
ДДП 

Розробники 
екологічного  
            звіту 

органи влади і 
громадськість 

Доступ 
громадсь-

кості до 
інформації 
та спільні 

консульта-
ції 
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«Інтегрована» СЕО: переваги і 
ризики 

• Переваги 
– Всі переваги, які існують і у випадку  часткової інтеграції СЕО у  

процес розробки ДДП 
– Крім того, створює  оптимальне середовище для співпраці, 

допомагає  побудувати  довіру між зацікавленими сторонами 

• Ризик втрати незалежного статусу експертів, оскільки вони 
можуть: 
– Бути повністю поглинені процесом розробки ДДП,  
– Бути обмеженими у своєму впливі, йти на компроміси, які не 

будуть доводитись до відома громадськості 

• Зазначені ризики можуть виникати в умовах недостатньо 
керованих і прозорих процесів розробки ДДП 
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ЗУ «Про державні цільові програми» та 
СЕО 

  

6 Погодження та затвердження програми;  
 

  

Закон про 
СЕО 

7. Конкурсний відбір виконавців заходів і завдань 

8. Організація виконання заходів і завдань, контроль виконання 
 

9. Щорічні звіти про результати виконання програми 
програми 

10. Підготовка заключного звіту про виконання програми 
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Зв’язки між СЕО і розробкою документа 
державного планування 

• Логіка розробки ДДП  та послідовність ключових завдань 
процесу розробки ДДП (формальні або неформальні 
етапи) 

• Будь-які аналізи стану навколишнього середовища, які 
зазвичай виконуються в рамках окремих процесів 
розробки ДДП 

• Консультації з природоохоронними органами та органами 
охорони здоров’я в рамках процесу розробки ДДП 

• Доступ до інформації та будь-яких положень, що 
стосуються участі громадськості у процесі розробки ДДП 

• Такий огляд може забезпечити корисну інформацію для 
розробки спеціалізованих процесів СЕО, які ефективно 
використовують наявні завдання розробки планів та 
програм (а не заміщують чи дублюють їх) 
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Висновок 
В оптимальному варіанті СЕО слід проводити паралельно з 

плануванням, якщо:  

•провідним процесом є процес планування, та  

•СЕО вписується у логіку та етапи процесу планування. 

Отже, обидва процеси можна розглядати як взаємно 

підсилюючі інструменти в одній стабільній системі 

планування, спрямованій на забезпечення більш сталого 

розвитку 
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Дякую за увагу 
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GREENING ECONOMIES IN THE EASTERN 
NEIGHBOURHOOD (EAP GREEN) PROGRAMME 

• A large regional programme implemented in 2013-2016 by the 
UNECE, OECD, UN Environment, and UNIDO to assist the six 
European Union’s Eastern Partnership  countries: Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, 
in their transition to green economy.  

• Is financed by the European Commission, the four implementing 
organisations and other donors. 

• One of the aims is support the participating countries in developing 
and applying SEA legislation and systems in accordance with the 
Protocol on SEA (and the EU SEA Directive).  
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WHAT IS SEA? 
A tool to integrate environmental and health considerations 

into plans, programmes as well as to policies and legislation 

alongside the economic and social considerations 
 

A systematic & anticipatory process of: 

 evaluating environmental (social & health) effects of proposed 

plans, programmes & other strategic actions, 

 engaging and consulting the public and relevant authorities 

(stakeholders), and 

 integrating findings into decision-making. 
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ROLE OF THE PUBLIC (CONCERNED) 

 
• Are provided opportunity for participation in screening and 

scoping 
• Has access to the screening decision 
• Are informed about the arrangements for consulting and 

informing the public 
• Has opportunity to express its opinion on the draft SEA and 

plan/programme 
• Receive information about how public comments are 

accounted for in the final plan/ programme and about the 
adoption decision 

• Should have access to the SEA monitoring materials 
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Дякую за увагу! 
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