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Ініціатива «СЕО стратегій розвитку громад як 

інструмент їх збалансованого розвитку»

 Чому ми взялися за цю тему

 невідповідність місцевих планів загальнонаціональній екологічній політиці

 нові завдання, поставлені Державною стратегією регіонального розвитку

 велика занепокоєність учасників обох проєвропейських платформ з різних 

регіонів України

 Як ми працювали

 Які проблеми ми виявили

 Як все мало би відбуватися

 Що треба робити далі



Як ми працювали

 Збір інформації, вивчення наявних матеріалів

 Опитування (РГ, 20 відповідей)

 Консультації зі стейкхолдерами: 3 регіони (Харків, Херсон, Черкаси) 

 Узагальнення та висновки  



Які проблеми ми виявили

 Низький рівень обізнаності та загальної екологічної свідомості 

 Погане усвідомлення взаємопов’язаності всіх компонентів сталого 

розвитку

 Надто пізно громади звертають увагу на екологічні проблеми

 Брак знань щодо чинного законодавства та міжнародних зобов’язань 

України, погане усвідомлення їх взаємозв’язків з місцевим розвитком 

 Погане усвідомлення або ігнорування бізнесом залежності від екологічних 

умов

 Незрозуміло, хто за що відповідає і які наслідки безвідповідальності  

 Низька якість стратегічних документів та звіту СЕО 

 Брак досвіду та практичних прикладів успішного впровадження 

екологічної політики у регіональні плани розвитку 

 Комунікаційне провалля

 Брак коштів для розробки стратегій та СЕО



Як все мало би відбуватися

Схема бажаного процесу – на основі вимог законодавства та практичного 

досвіду учасників дослідження

 Оцінювання території: природні умови, екологічний стан, стійкість, 

ризики, придатність для тої чи іншої діяльності. Створення 

взаємопов’язаної системи планування просторового розвитку. 

 Розробка стратегії розвитку: принципи сталого розвитку, Цілі сталого 

розвитку. Не просто виділяти окремий розділ для природоохоронних 

заходів, а планувати розвиток з урахуванням можливостей природних 

ресурсів. 

 СЕО з активною участю громадськості: запобіжник від майбутніх 

екологічних катастроф, 

Міжнародний досвід і наші державні стратегічні документи говорять про 

необхідність трьох складових територіального розвитку: просторове 

планування, стратегія і СЕО. 



Що треба робити далі

 Прийняти проєкт закону, що розроблений на вдосконалення ЗУ «Про 
стратегічну екологічну оцінку», а також внести відповідні зміни в інші 
законодавчі акти (створення Реєстру СЕО, відповідальність за непроведення
обов’язкової процедури СЕО)

 Запровадити екосистемний підхід, методику оцінки та розрахунку вартості 
екосистемних послуг

 Розробити механізм надання достовірної й повної інформації про стан 
довкілля, скласти систематизований перелік статистичних та інших даних

 Розробити механізм фінансової чи іншої допомоги громадам у проведенні 
якісного та системного СЕО

 Масштабувати, поширювати позитивний досвід по всій країні, створювати 
мережі позитивних прикладів

 Розвивати співпрацю: між громадами та екологістами, між громадянами та 
органами влади, об’єднуватися й діяти разом з громадськими організаціями, 
науковцями,  місцевими експертами 

 Створити Ресурсний центр Стратегічної екологічної оцінки як міжвідомчий 
консультативно-освітній орган.



Основні потреби

 Знати

 Вміти 
застосувати

 Бачити 
приклади 

 Потужна просвітницька кампанія, 

навчальні програми, 

постійні консультації, 

посібники для різних цільових груп на всіх рівнях, 

інтеграція в цільові програми

 Методики, 

допомога експертів, 

кошти

 Мережі позитивних прикладів



Ініціатива «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого розвитку» впроваджується 
в  рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства 2021-2023».

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 
(http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює 
українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) - унікальна багаторівнева 
регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, 
сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства - Вірменії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП
намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному 
дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП - це 
позапартійна доброчесна неурядова організація.

Контактна інформація

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

eap-csf.org.ua

unp.eap@gmail.com

www.facebook.com/unp.eap.csf
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