
 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ 
ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗАХІД КОМПОНЕНТУ З СЕО ТА ОВД  В РАМКАХ  
 ПРОГРАМИ EAP GREEN  

 25 січня 2018, м. Київ, готель «Експрес», бульвар Шевченка 38/40. 

 
Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС» (EAP GREEN) допомагає 

шести країнам Східного партнерства ЄС включаючи, Україну, прискорити процес переходу на 
«зелену» структуру економіки1. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та Оцінка впливу на довкілля 
(ОВД) були представлені в рамках програми EAP GREEN як інструменти для інтеграції цілей зеленої 
економіки та інших питань сталого розвитку у прийнятті стратегічних та проектних рішень, для 
забезпечення врахування всіх екологічних та інших факторів впливу на здоров’я на етапі проектування.  

З 2013 року ЄЕК ООН в рамках програми EAP GREEN підтримує Україну у розробці 
національної системи СЕО та ОВД.  

Метою заключного заходу є: 

- представити результати, що стосуються СЕО та ОВД, досягнутих в рамках Програми EAP 
GREEN; 

- узагальнити основні принципи ефективної практики СЕО та ОВД та їх переваги; 

- обговорити пріоритети та потреби щодо подальшого розвитку системи СЕО та ОВД в країні. 

Захід організовується Міністерством екології та природних ресурсів України у співпраці з 
Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) в рамках програми EAP GREEN. Логістичну 
підтримку забезпечує ГО "Інститут законотворчості та інформаційних технологій" (Україна). 

На семінар запрошено представників відповідних зацікавлених сторін - органів охорони 
навколишнього природного середовища та охорони здоров'я, агенцій та інститутів планування, 
місцевих органів влади, експертів та практиків, а також представників неурядових організацій. 

Програма 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:10 Вступне слово  
Микола Кузьо, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, 
Міністерство екології та природних ресурсів України 
________________, Представництво ЄС в Україні 
Мартін Смутний, координатор Програми EAP GREEN, консультант 
ЄЕК ООН 

                                                           
1 Програма EAP GREEN реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та інших донорів спільно 
з чотирма партнерськими організаціями: ОЕСР, ООН з навколишнього середовища, ЄЕК ООН та ЮНІДО. 
Більше інформації можна знайти на http://www.green-economies-eap.org/. 



 

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. 

 

10:10 – 11:00 
 

Технічна допомога ЄЕК ООН щодо СЕО та ОВД в Україні 
Короткий огляд діяльності ЄЕК ООН в рамках Програми  EaP 
GREEN 
Мартін Смутний, координатор Програми EaP GREEN , консультант 
ЄЕК ООН 

Огляд національних заходів і засвоєних уроків з впровадження СЕО 
в рамках програми EaP GREEN  
Наталія Трофименко, Міністерство екології та природних ресурсів 
України  
Майя Гачечиладзе-Божеску, консультант ЄЕК ООН 
 
Законодавча база СЕО та ОВД в Україні  
Наталія Трофименко, Олена Крамаренко, Марина Шимкус, 
Міністерство екології та природних ресурсів України  
 

11:00 – 11:20 Кава-брейк 
11:20 – 12:00  Ефективна практика впровадження СЕО - приклади країн ЄС 

Меттью Кашмор, консультант ЄЕК ООН 
 
Презентація та обговорення 

12:00 – 12:50  Що потребує подальшого вдосконалення – виклики для створення 
повноцінної системи СЕО та ОВД  в Україні та шляхи її подальшого 
розвитку 
Модератори   Мартін Смутний, координатор Програми EaP GREEN , 

консультант ЄЕК ООН  
                         Майя Гачечиладзе-Божеску, консультант ЄЕК ООН 
 
• Вступ до стратегії нарощування потенціалу СЕО та ОВД 
• Обговорення в групах - визначення пріоритетів та потреб у подальшому 

розвитку національної системи СЕО та ОВД 
• Презентація результатів групової роботи 
 
Інтерактивне обговорення 

12:50 – 13:00   Заключні зауваження – шлях просування вперед 
Микола Кузьо, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, 
Міністерство екології та природних ресурсів України 
 Мартін Смутний, координатор Програми EAP GREEN , консультант 
ЄЕК ООН 

13:00 Обід 

 

 
 


