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Мета
Протокол про СЕО ЗУ «Про СЕО»

Стаття 1. 
Метою цього Протоколу є забезпечення високого рівня 
захисту довкілля, зокрема здоров’я населення, шляхом:
а) забезпечення такого стану, коли екологічні питання, 
зокрема пов’язані зі здоров’ям населення, ретельно 
враховуються під час розробки планів і програм;
b) сприяння розглядові питань занепокоєності стосовно 
екологічних проблем, зокрема пов’язаних зі здоров’ям 
населення, під час розробки політики й законодавства;
с) установлення чітких, прозорих та ефективних процедур 
стратегічної екологічної оцінки;
d) забезпечення участі громадськості в стратегічній 
екологічній оцінці, а також
е) урахування за допомогою цих засобів питань 
занепокоєності стосовно екологічних проблем, у тому числі 
пов’язаних зі здоров’ям населення, під час заходів і в 
документах, які розробляються для забезпечення дальшого 
сталого розвитку.

Стаття 3.1. 
Метою СЕО є сприяння 
сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони 
довкілля, безпеки 
життєдіяльності населення 
та охорони його здоров’я, 
інтегрування 
екологічних вимог під 
час розроблення та 
затвердження документів 
державного планування.



Визначення (1) 

Протокол про СЕО (ст. 2) Закон України «Про СЕО» (ст. 1)

Стаття 2. «СЕО» означає 
оцінку ймовірних 
екологічних наслідків, 
зокрема пов’язаних зі 
здоров’ям населення, яка 
поєднує визначення сфери 
застосування екологічної 
доповіді та її підготовки, 
забезпечення участі 
громадськості й консультацій, 
а також урахування в плані 
чи програмі положень 
екологічної доповіді та 
результатів участі 
громадськості й консультацій

Стаття 1. СЕО - процедура визначення, 
опису та оцінювання наслідків виконання 
ДДП для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, виправданих 
альтернатив, розроблення заходів із 
запобігання, зменшення та пом’якшення 
можливих негативних наслідків, яка включає 
визначення обсягу СЕО, складання звіту про 
СЕО, проведення громадського обговорення та 
консультацій (за потреби - транскордонних 
консультацій), врахування у ДДП звіту про СЕО, 
результатів громадського обговорення та 
консультацій, інформування про затвердження 
ДДП та здійснюється у порядку, визначеному 
цим Законом.



Визначення (2) 

Протокол про СЕО Закон України «Про СЕО»

Стаття 2. «Екологічний наслідок, 
зокрема пов’язаний зі здоров’ям 
населення» означає будь-який наслідок 
для навколишнього середовища, зокрема для 
здоров’я населення, флори, фауни, 
біологічного різноманіття, ґрунту, клімату, 
повітря, води, ландшафту, природних об’єктів, 
матеріальних активів, культурної спадщини та 
взаємодії між цими чинниками.

Стаття 1.  Наслідки для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення, 
- будь-які ймовірні наслідки для 
флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, 
надр, клімату, повітря, води, ландшафту, 
природних територій та об’єктів, безпеки 
життєдіяльності населення та його 
здоров’я, матеріальних активів, об’єктів 
культурної спадщини та взаємодія цих 
факторів

Стаття 7.  В екологічній доповіді… 
визначаються, описуються та матеріально 
оцінюються ймовірні суттєві екологічні, 
зокрема пов’язані зі здоров’ям населення, 
наслідки реалізації плану чи програми і його 
(її) доцільні альтернативи

Стаття 11. Звіт про СЕО 
П. 2.6. опис наслідків для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення, у 
тому числі вторинних, кумулятивних, 
синергічних, коротко-, середньо- та 
довгострокових …



Визначення (3) 

Протокол про СЕО Закон України «Про СЕО»

Замовник – термін 
відсутній 

Стаття 1. Замовник - орган виконавчої влади або 
орган місцевого самоврядування, який є відповідальним 
за розроблення документів державного планування та 
здійснює загальне керівництво і контроль за їх 
виконанням, або інший визначений законодавством 
замовник документів державного планування

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності 
Стаття 1. Замовник - фізична або юридична особа, 
яка має намір щодо забудови території (однієї чи 
декількох земельних ділянок) і подала в установленому 
законодавством порядку відповідну заяву



Сфера застосування 
(сфера дії Закону)

Протокол про СЕО Закон України «Про СЕО»

Стаття 5. 
1. Кожна Сторона забезпечує 
проведення СЕО для планів і програм, 
… які, вірогідно, можуть викликати 
суттєві екологічні наслідки, зокрема 
пов’язані зі здоров’ям населення.
2. СЕО проводиться стосовно планів і 
програм, які готуються для сільського 
господарства, … і тих, які встановлюють 
структуру для згоди стосовно 
майбутнього розвитку проектів, 
перелічених у додатку І, та будь-яких 
інших проектів, перелічених у додатку 
II, що згідно з національним 
законодавством вимагає оцінки впливу 
на довкілля.

Стаття 2.1. Цей Закон регулює 
відносини у сфері оцінки наслідків 
для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, виконання ДДП 
та поширюється на ДДП, які 
стосуються сільського господарства… 
та виконання яких передбачатиме 
реалізацію видів діяльності (або які 
містять види діяльності та об’єкти), 
щодо яких законодавством 
передбачено здійснення процедури 
оцінки впливу на довкілля, або які 
вимагають оцінки, зважаючи на 
ймовірні наслідки для територій та 
об’єктів ПЗФ та екологічної мережі…

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b99?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b99?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD#n170


Попередня оцінка 
Протокол про СЕО Закон України «Про СЕО»

Стаття 4. 
1. Кожна Сторона визначає, чи є 
вірогідність того, що плани й програми 
…  викличуть суттєві екологічні, 
зокрема пов’язані зі здоров’ям 
населення, наслідки, - або шляхом 
дослідження кожного випадку, або 
визначенням типів планів і програм, або 
шляхом поєднання обох підходів. З цією 
метою кожна зі Сторін у будь-якому разі 
бере до уваги критерії, установлені 
в додатку III «Критерії визначення 
можливих суттєвих екологічних 
наслідків…»

Відсутня

Опосередковано знаходиться в розділі 
ІІІ «Порядок здійснення СЕО»  
стаття 10 «Визначення обсягу СЕО» 
П. 7. Підставою для прийняття 
рішення про необхідність здійснення 
СЕО незначних змін до ДДП, щодо 
якого раніше здійснювалася 
стратегічна екологічна оцінка, є 
критерії визначення наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення…

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b99?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD#n270


Способи проведення СЕО

1) СЕО, проведена ретроспективно та 
поза зв'язком з процесом 
розроблення планів і програм 

2) СЕО, частково інтегрована в 
процес розроблення планів і програм

3) СЕО, повністю інтегрована в 
процес розроблення плану або 
програми
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1. Ретроспективна СЕО 

Створення плану чи програми СЕО

Визначення сфери охоплення 

плану чи програми

Визначення обсягу СЕО

Визначити чи потрібно 

проводити СЕО

Аналіз контексту та нульового 

варіанту

Звіт про СЕО  

Підготовка та порівняння 

альтернативних варіантів

Документальне 

оформлення

Прийняття рішень

Загальний моніторинг 

реалізації Екологічний моніторинг 

реалізації 

Примітка: Участь громадськості, консультації з органами влади 

та транскордонні консультації в цю спрощену схему не включені.



2. СЕО одночасно з розробкою П/П

Звіт про СЕО

консульт.

Необхід-

ність

Обсяг 

СЕО

Консультації з П/П

Проект П/П

Затвердження П/П
остаточна 

правка

Ініціація П/П



3. СЕО повністю інтегрована у 
формування П/П

Експерти СЕО

Ключові 

представники 

влади 

та 

громадськості

Експерти 

з планування

Вільний доступ 

громади до 

інформації та

консультації

із зацікавленими

сторонами
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Порядок проведення процедури СЕО 
(протокол) 



Порядок проведення 
процедури СЕО (етапи СЕО) 

Протокол про СЕО Закон України «Про СЕО»

Стаття 9. 
1. Етапами СЕО є:
1) визначення обсягу СЕО;
2) складання звіту про СЕО;
3) проведення громадського 
обговорення та консультацій …, 
транскордонних консультацій …;
4) врахування звіту про СЕО, 
результатів громадського 
обговорення та консультацій;
5) інформування про 
затвердження ДДП;
6) моніторинг наслідків виконання 
ДДП для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення.



Рішення

Протокол про СЕО Закон України «Про СЕО»

Стаття 11. Рішення
2. Кожна Сторона після затвердження плану 
чи програми забезпечує інформування 
громадськості, органів.. та Сторін, з якими… 
проводилися консультації, та надання їм 
плану чи програми разом зі стислим 
викладом того, яким чином там було 
враховано екологічні міркування, 
зокрема пов’язані зі здоров’ям населення, 
наскільки взято до уваги зауваження…, а 
також причини для його (її) прийняття в 
світлі розгляду доцільних альтернатив.

Окрема стаття відсутня. 

Довідка про врахування 
результатів Звіту про СЕО 
відсутня. 



Варіанти застосування 
СЕО у прийнятті рішень 

1. Формальний підхід. Наявність звіту 
про СЕО і дотримання процедури. 

2. Маргінальний підхід. СЕО як 
самоціль.

3. Підхід відповідності. Відповідність 
вимогам законодавства і політики. 

4. Конструктивний підхід. Інтеграція 
екологічної складової в процес 
планування.    



Дякую за увагу


