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Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) є основним інструментом для забезпечення 
врахування екологічних міркувань (включаючи здоров’я населення) при розробці планів і 
програм. СЕО сприяє сталому розвитку через просування питань довкілля в економічний 
та соціальний розвиток, а також інтеграцію цілей зеленої економіки, сталого споживання і 
виробництва у процес прийняття стратегічних рішень.  

Після підписання Україною у 2003 році Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до 
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 
(далі – Протокол), деякі національні та місцеві органи влади застосовували СЕО при 
стратегічному плануванні. Ратифікація Протоколу та впровадження процедури 
стратегічної екологічної оцінки передбачені Національним планом дій з охорони 
навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів   України від 25.05.2011 № 577-р, та 
Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу, оскільки Протокол відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та 
закріплений у Директиві 2001/42/EC. У 2013 році в Україні розроблено нове 
законодавство з питань СЕО (проекти Законів України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» та «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції 
про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», які 
погоджені із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подані до 
МЗС для подальшого внесення Президентові України), що створює потребу у ширшій 
інтеграції СЕО  в процеси планування на національному та регіональному рівнях шляхом 
навчання фахівців, розробки процедур, пов'язаних з СЕО, та обміну кращими практиками.  

Даний навчальний семінар має на меті дати рекомендації щодо застосування СЕО в якості 
інструменту в процесі прийняття стратегічних рішень, а також знання та навички 
самостійного застосування СЕО учасниками у їх роботі. Семінар також допоможе 



 

 

 

 

учасникам краще зрозуміти шляхи та можливості імплементації в Україні Конвенції ЄЕК 
ООН про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та, 
зокрема, Протоколу про стратегічну екологічну оцінку в Україні. Учасникам семінару 
будуть надані методичні матеріали, які можуть бути використані згодом у процесі 
застосування процедури стратегічної екологічної оцінки, а також учасникам, які успішно 
пройшли тренінг, будуть вручені сертифікати. 

Національний навчальний семінар проводиться Європейською економічною комісією 
ООН (ЄЕК ООН) у тісній співпраці з Міністерством екології та природних ресурсів 
України. До участі у семінарі запрошено 25 фахівців з центральних органів влади, у тому 
числі з питань економіки, промисловості, сільського господарства, енергетики, 
транспорту, містобудування, представників місцевої влади, державних  органів у сфері 
екології і охорони здоров′я, представників громадянського суспільства. 



 

 

 

 

Імплементація в Україні Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 

Національний навчальний семінар для працівників органів виконавчої влади, місцевих 
адміністрацій та представників неурядових організацій 

Київ, Україна, 1-4  жовтня 2013 
Попередня програма  

День 1 
09.00 Відкриття семінару 

Олександр Тарасенко, Міністерство  екології та природних ресурсів України  
Єлена Сантер, Секретаріат Конвенції  Еспо, ЄЕК ООН  

09.20 Вступ 
• Представлення учасників та їх очікування  
• Вступ до завдань семінару  
• Практична інформація 

Єлена Сантер, Секретаріат Конвенції  Еспо, ЄЕК ООН 
Міхал Мусіл, Integra Consulting Services Ltd.,  Республіка Чехія 
Маріна Хотульова, Центр з екологічної оцінки “Еколайн”, Російська Федерація 

 
10.30 Перерва на каву / чай 
11.00 Вступ до Протоколу ЄЕК ООН про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції Еспо 

  
• Основна інформація 
• Еволюція Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 

Єлена Сантер, Секретаріат Конвенції  Еспо, ЄЕК ООН 
12.00 Розвиток та сучасний стан системи екологічної оцінки в Україні, включаючи стратегічну 

оцінку.  
• Правові рамки та інституційне забезпечення  
• Основні питання практичного застосування СЕО 

Олександр Тарасенко, Міністерство  екології та природних ресурсів України  
12.30 Обід  
14.00 Вступ до практичного прикладу застосування Стратегічної екологічної оцінки  (СЕО) 

Ознайомлення з матеріалами 
Міхал Мусіл, Integra Consulting Services Ltd., Республіка Чехія 

Маріна Хотульова, Центр з екологічної оцінки “Еколайн”, Російська Федерація 
 Перерва на каву/чай 



 

 

 

 

15.00 
15.30 Пов’язані програми (P/P/P) і СЕО 

• Вступ 
• Практична робота 
Можливості застосування наведених прикладів у контексті діяльності учасників. Підсумки та 
дискусія. 

19.00 Вечеря 
 
 
 
Тренінг з СЕО (День 2-4) 
 
 

Міхал Мусіл, Integra Consulting Services Ltd., Республіка Чехія 
Маріна Хотульова, Центр з екологічної оцінки “Еколайн”, Російська Федерація 

 
 
День 2 
09.00 Визначення доцільності проведення СЕО та визначення сфери охоплення оцінки 

 
• Вступ 
• Робота в групах 
• Представлення результатів, дискусія, підсумки 

10.30 Перерва на каву / чай 
11.00 Визначення доцільності проведення СЕО та визначення сфери охоплення оцінки 

(продовження) 
12.30 Обід  
14.00 Аналіз базових  тенденцій 

• Вступ 
• Робота в групах 
• Представлення результатів, дискусія, підсумки 

15.30 Перерва на каву / чай 
16.00  Аналіз базових  тенденцій (продовження) 

  
17.15 Підсумки дня 
 
 
 



 

 

 

 

День 3 
09.00 Аналіз запропонованих пріоритетів розвитку та їх альтернатив 

• Вступ 
• Робота в групах 
• Представлення результатів, дискусія, підсумки 

10.30 Перерва на каву / чай 
11.00 Аналіз запропонованих пріоритетів розвитку та їх альтернатив (продовження) 
12.30 Обід 
14.00 Оцінка кумулятивного впливу планованої  діяльності 

• Вступ 
• Робота в групах 
• Представлення результатів, дискусія, підсумки 

15.30 Перерва на каву / чай 
16.00 Оцінка кумулятивного впливу планованої  діяльності (продовження) 

 
17.15 Підсумки дня 
 
День 4 
09.00 Забезпечення ефективних можливостей участі громадськості в СЕО 

• Вступ 
• Робота в групах 
• Представлення результатів, дискусія, підсумки 

10.30 Перерва на каву / чай 
11.00 Забезпечення ефективних можливостей участі громадськості в СЕО 
12.30 Обід 
14.00 Належне врахування результатів СЕО при прийнятті рішень та моніторинг 

• Вступ 
• Робота в групах 
• Представлення результатів, дискусія, підсумки  

15.30 Перерва на каву / чай 
16.00 Підсумкова сесія 

• Підведення підсумків тренінгу 
• Оцінка тренінгу 
• Враження учасників 
• Вручення сертифікатів 
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