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Гачечиладзе-Божеску, експерти 

ЄЕК ООН з питань СЕО 



• Мета цього етапу – вирішити, чи необхідно 

застосувати СЕО до даного документу стратегічного 

планування 

 

• Відбір є важливим для забезпечення ефективності 

системи СЕО у країні: 

o для проведення СЕО документів стратегічного 

планування, які можуть мати значний вплив 

o для уникнення проведення СЕО документів 

стратегічного планування, виконання яких не 

завдасть шкоди навколишньому середовищу та 

здоров'ю населення 

Відбір (чи потрібна СЕО)? 



Відбір – обговорення 

• Які критерії слід розглянути? 

• Чи необхідно залучити до відбору органи з 
охорони навколишнього середовища і органи 
охорони здоров’я? 

• Якщо необхідно, то як саме?  

• Як слід оприлюднити рішення за підсумками 
відбору?  



На чому слід зосередити СЕО 

(визначення обсягу) 
• Цей етап передбачає визначення заходів щодо розвитку та 

відповідних проблем охорони навколишнього середовища і здоров’я 

населення, які далі розглядатимуться в рамках СЕО.  

 

• Визначення обсягу також може дозволити, наскільки це можливо, 

встановити: 

• територіальну сферу оцінки та головні райони, що викликають 

занепокоєння; 

• зацікавлені сторони, що мають бути залучені; 

• дані та інформацію, що їх слід узяти до уваги; 

• графік і програму СЕО (Технічне завдання). 

 

• Визначення обсягу є важливим для забезпечення ефективності 

процесу СЕО – воно дозволяє визначити пріоритетні питання, що 

викликають занепокоєння, та «відфільтрувати» менш важливі 

питання.  

 

 



Визначення обсягу – обговорення 

 

• З якими органами з охорони навколишнього 

середовища і органами охорони здоров’я слід 

консультуватися при визначенні обсягу оцінки? 

• На чому слід ставити основний наголос при наданні 

зауважень до «декларації про обсяг»? 

• Які ще засоби консультування з відповідними 

органами, крім письмових зауважень, слід 

використовувати при визначенні обсягу оцінки? 

• Як організовувати консультації з громадськістю при 

визначенні обсягу оцінки? 



Звіт про СЕО 

 • У Звіті про СЕО підсумовуються всі результати, отримані 
протягом усього процесу СЕО, та всі зроблені за цей 
період висновки.  

• У Звіті про СЕО також слід відобразити отримані 
зауваження. 

• Разом із проектом плану чи програми Звіт є предметом 
консультацій. 

• У Директиві ЄС щодо СЕО визначено, яку саме 
інформацію слід подавати у Звіті про СЕО.  

• Проект Закону України про СЕО також містить вимоги до 
змісту Звіту про СЕО 



Звіт про СЕО – обговорення 

 • З якими органами з охорони навколишнього середовища і 

органами охорони здоров’я слід консультуватися щодо 

проекту плану чи програми та Звіту про СЕО? 

• На чому слід ставити основний наголос при наданні 

зауважень до проекту плану чи програми та Звіту про 

СЕО? 

• Які ще засоби консультування з відповідними органами, 

крім письмових зауважень, слід використовувати щодо 

проекту плану чи програми та Звіту про СЕО? 

• Як забезпечити врахування зауважень у остаточному 

варіанті плану чи програмі та при затвердженні плану чи 

програми? 



Є запитання чи зауваження? 

 

Дякуємо за увагу! 


