
 

 

За ініціативи Української національної платформи 
 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

Національний екологічний центр України 

проводить онлайн-семінар 

«Ключові проблеми запровадження стратегічної 
екологічної оцінки як основного інструменту досягнення 

збалансованого розвитку місцевих громад» 

  
Дата і час проведення: середа, 4 серпня 2021, 14.00 – 17.00 
 
Формат: онлайн, ZOOM 
 
Проблематика до розгляду: 

- Критерії необхідності проведення СЕО 
- Недосконалість вітчизняної процедури проведення СЕО 
- Участь громадськості в процедурі СЕО проектів містобудівної документації  
- СЕО як інструмент для досягнення збалансованого розвитку громад 

 
Програма заходу: 
 
14.00 – Привітання, знайомство, окреслення теми семінару. 
Виступи спікерів:  
14.20 – 14.35 - Генадій Марушевський: Скринінг документів державного планування (ДДП) і критерії 
необхідності проведення СЕО -  
14.35 – 14.50  - сесія Q&A 
14.50 – 15.05 – Віктор Карамушка: Недосконалість вітчизняного законодавства та процедури 
проведення СЕО 
15.20 – 15.35 - сесія Q&A 
15.35 – 15.40 - перерва 
15.40 – 15.55 – Інна Тимченко: Участь громадськості в процедурі СЕО проектів містобудівної 
документації на прикладі планування будівництва об'єктів ВДЕ 
15.55 – 16.10  - сесія Q&A 
16.10 – 16.20 - Руслан Гаврилюк, Дмитро Іванов: Формальний підхід до використання СЕО як 
інструменту для досягнення збалансованого розвитку громад  
16.20 – 16.30  - сесія Q&A 
16.30 – 17.00 - підведення підсумків семінару, визначення актуальної тематики для подальшої 
роботи 
 
 
 
Зацікавлена аудиторія: 

 Активісти громадських рухів та регіональних ГО, що підтримують впровадження СЕО під час 
розробки місцевих стратегій розвитку 

 Представники органів самоуправління територіальних громад  

 Члени платформ – УНП ФГС СхП та УС ПГС Україна-ЄС 
  



Очікуваний результат:  
Розглянуті основні проблеми на шляху ефективного використання СЕО як інструменту для 

розробки стратегій розвитку регіонів та місцевих громад. Наголошені ключові цілі СЕО, серед яких 
перша – досягнення збалансованого розвитку громади. Визначені рекомендації з впровадження 
окремих складових СЕО: використання оцінок та баз даних, методів аналізу, екосистемний підхід, 
прогнозування та ін. Розпочато створення інформаційної бази (Ресурсного центру) впровадження 
СЕО в Україні, а також формування групи експертів та науковців, що готова долучатися до 
відповідної роботи. Розглянуто пропозиції інші пропозиції та ідеї для ведення системної роботи з 
регіонами та громадами з метою впровадження СЕО у стратегії. 

 
Спікери: 
До участі у семінарі запрошені науковці, що працюють з темою екологічної оцінки та розробки 
стратегій розвитку, а також експерти екологічних НУО, зокрема:  

 ГЕННАДІЙ МАРУШЕВСЬКИЙ, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста";  

 ВІКТОР КАРАМУШКА, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»;  

 ІННА ТИМЧЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова 

 ТАМАРА МАЛЬКОВА, керівник інформаційного центру «Зелене досьє», координаторка 
Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

 РУСЛАН ГАВРИЛЮК, голова Національного екологічного центру України, координатор 
Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української 
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

 
 
Модератор 

 ДМИТРО ІВАНОВ, розробник курсу «СЕО – громадський інструмент контролю за розробкою 
документів державного планування», голова Канівського підрозділу Національного 
екологічного центру України, член Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та 
зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 

 
 
 

 


