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Процедури, які можуть бути 
основою для СЕО 

• Державна екологічна експертиза нормативно-
правових актів;  
 

• Екологічна експертиза державних інвестиційних 
програм; 
 

• Оцінка планувальної містобудівної документації;  
 

• Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою 
одержання зауважень і пропозицій;  
 



Оприлюднення проектів регуляторних актів з 
метою одержання зауважень і пропозицій 

• Закон України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» від 
11.09.2003 № 1160-ІV (далі – Закон 1160);  
 

• Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (п. 13, 17);  

 
• Методика проведення впливу регуляторного акта, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2004 № 308;  
 

• Методика відстеження результативності, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 № 308.  



Стаття 9 Закону 1160 

 
•  Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного 

впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не 
пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про 
оприлюднення цього проекту регуляторного акту.  
 

•  Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань 
приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником 
проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та 
більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та 
відповідного аналізу регуляторного впливу. 
 

•  Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та 
відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником 
цього проекту. 



Стаття 13 Закону  1160 

• Проект регуляторного акта  на офіційній сторінці відповідного 
регуляторного органу в мережі Інтернет; 
 

•  Якщо в межах адміністративно-територіальної одиниці чи в 
населеному пункті не розповсюджуються друковані засоби 
масової інформації, а місцеві органи виконавчої влади, 
територіальні органи центральних органів виконавчої влади, 
органи та посадові особи місцевого самоврядування не мають 
своїх офіційних сторінок у мережі Інтернет, проект 
регуляторного акта оприлюднюється у будь-який інший спосіб, 
який гарантує доведення інформації до мешканців відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці чи до відповідної 
територіальної громади. 

 



Повідомлення про оприлюднення  повинно містити (ст. 9 
Закону  1160) 

•  стислий виклад змісту проекту; 
 

• поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту та інших органів, до яких 
відповідно до цього Закону або за ініціативою розробника надсилаються зауваження та 
пропозиції; 
 

• інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу 
регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в 
мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз 
регуляторного впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений 
частиною п'ятою статті 13 цього Закону); 
 

• інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та 
юридичних осіб, їх об'єднань; 
 

• інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень 
та пропозицій. 



Оприлюднення проектів регуляторних актів з 
метою одержання зауважень і пропозицій 

• Офіційне оприлюднення регуляторних актів (ст. ст. 12 та 13 Закону 
1160); 
 

• Здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження 
ефективності регуляторного акта (ст. 10 Закону  1160); 
 

•  Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений 
уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою 
особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин (ст. 25 Закону  1160): 
1.  відсутній аналіз регуляторного впливу; 
2. проект регуляторного акта не був оприлюднений 
3. проект регуляторного акта не був поданий на погодження із 

уповноваженим органом;  
4. щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було 

прийнято рішення про відмову в його погодженні. 



Причини недієвості цього механізму 

• Велика кількість проектів нормативно-правових актів 
щодо яких повинна проводитися оцінка; 

 
• Не всі плани та програми, щодо яких передбачено 

проведення оцінки відповідно до Протоколу СЕО, є 
регуляторними актами;  

 
• Судова практика непристосована і нездатна 

вирішувати справи про неналежне врахування думки 
громадськості; 



Оцінка планувальної містобудівної 
документації 

• Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (ст. 21); 

 
• Порядок проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні, затвереджний постанововю Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 № 555.  



Оцінка планувальної 
містобудівної документації 

• Громадські обговорення передбачені щодо проектів містобудівної 
документації та місцевому рівні (генеральний план населеного пункту; план 
зонування та детальний план територій) (ч. 1 ст. 21 Закону «Про 
регулювання містобудівної діяльності»);  
 

•  Оприлюднення проектів генеральних планів, планів зонування територій, 
детальних планів територій здійснюється не пізніш як у місячний строк з 
дня їх надходження до відповідного органу місцевого самоврядування (ч. 4 
ст. 21 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності»);  
 

•  Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних 
законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних 
стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення 
процедури громадських слухань (ч. 6 ст. 21 Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності»);  
 
 

• Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються (ч. 6 ст. 21 
Закону «Про регулювання містобудівної діяльності»).  



Вичерпний перелік осіб, які можуть 
подавати зауваження 

•  Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають 
право надавати: 
 
• 1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої 

розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому 
рівні; 
 

• 2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, 
для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на 
місцевому рівні; 
 

• 3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, 
щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею; 
 

• 4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких 
поширюється на відповідну територію; 
 

• 5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад. 



Оцінка планувальної 
містобудівної документації 

•  Передбачено створення погоджувальної комісії, а не врахування 
думки громадськості, як цього вимагає Протокол СЕО (ч. 8 ст. 21 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);  

 
•  Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх 

членів та оформлюється відповідним протоколом (ч. 8 ст. 21 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності»);  
 

• У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні 
питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний 
орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною 
комісією спірні питання між сторонами або прийняті відповідним 
органом місцевого самоврядування рішення є підставою для 
внесення змін до проекту відповідної документації (ч. 8 ст. 21 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»). 



Екологічні експертиза 
нормативно-правових актів 

• Проекти нормативно-правових актів, які можуть 
спричинити або спричиняють небезпеку для стану 
навколишнього природного середовища є об'єктами 
обов'язкової державної екологічної експертизи (ст. 7; п. 4 
ст. 14 Закону України «Про екологічну експертизу»);  

•  Підготовка висновків екологічної експертизи 
здійснюється з урахуванням думки громадськості (ч. 3 ст. 
11 Закону України «Про екологічну експертизу»); 

• Прийняття нормативно-правових актів без позитивного 
висновку державної екологічної експертизи не 
допускається (ч. 3 ст. 39 Закону України «Про екологічну 
експертизу»). 
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Екологічні експертиза 
нормативно-правових актів 

• Проводити екологічну експертизу проектів 
нормативно-правових актів уповноважений 
Мінприроди (ч. 2 ст. 39 Закону України «Про 
екологічну експертизу»);   

 
• Висновки державної екологічної експертизи можуть 

бути оскарженими до Адміністративного суду (ст. ст. 
44, 45 Закону України «Про екологічну експертизу»);  
 



Недоліки цієї процедури 

• Ця процедура не працює на практиці. 
 

• Не створено механізму визначення нормативно-
правових актів, які можуть спричинити підвищену 
екологічну небезпеку (відсутність стадії screening); 

  
•  Відсутність стадії scoping 



Недоліки цієї процедури  

• Процедури державної екологічної 
експертизи нормативно-правових актів 
дублює інші процедури (в частині 
генеральних планів та документації 
щодо перепрофілюванню підприємств); 

 
• Надзвичайно невдале визначення 

об'єктів експертизи у ст. 14 Закону 
України «Про екологічну експертизу»  
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Державні цільові 
програми 

• Закон України «Про державні цільові програми» від 
18.03.2004 № 1621-IV;  
 

• Порядок розроблення та виконання державних 
цільових програм, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106.  



Державні цільові 
програми 

• Програми, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету;  
 

• Передбачено проведення їх громадського обговорення (ч. 4 
ст. 6 Закону України «Про державні цільові програми» від 
18.03.2004 № 1621-IV);  
 

• З екологічних питань та з питань об'єктів підвищеної 
небезпеки – обов'язкове погодження Мінприроди (п. 15 
Порядку розроблення та виконання державних цільових 
програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2007 № 106).  
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Державні цільові 
програми 

• Порядок розроблення та виконання державних цільових 
прогаром не передбачає належної процедури проведення 
громадського обговорення;  
 

• Порядок залучення громадськості до обговорення питань 
щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан 
довкілля, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.06.2011 № 771 не діє; 
 

• Порядок розроблення державних цільових програм не 
охоплює собою всіх програм. Поза межами цього порядку 
залишаються програми, які не передбачають витрат з 
державного бюджету.  



Основні недоліки  

• Жодна з перерахованих процедур, не тотожна 
процедурі стратегічної екологічної оцінки;  
 

• Протокол СЕО містить низку загальних правил, які 
повинна містити кожна процедура стратегічної 
екологічної оцінки незалежно від її об'єкту;  
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Необхідність загальної 
процедури  

• Встановити правила для тих планів і програм, які 
можуть з'явитися у майбутньому і які не будуть 
охоплюватися вже діючими процедурами;  

• Вплив на діючі процедури;  
• Необхідність фіксації рамок прав громадян на участь 

у прийнятті еколого-значимих рішень (ст. 92 
Конституції України);  

• Надання процедурі СЕО стабільності та захистити її 
від політично-обумовлених змін.  
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Presentation Notes
Конституція України Стаття 92. Виключно законами України визначаються:1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;
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