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Анотація 

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлено 

вимогу стосовно проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документів 

державного планування. Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у 

місті Києві» (№ 520/2589 від 29 жовтня 2009 року) не містить жодної згадки про 

СЕО, отже, не враховує вимог Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку». 

Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація) має 

приділити належну увагу СЕО на усіх стадіях підготовки та прийняття 

нормативних документів, які стосуються планування розвитку міста, зокрема 

внести зміни до «Порядку розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм у місті Києві».  

З огляду на недостатню урегульованість повноважень учасників 

правовідносин в межах Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку» 

доцільно рекомендувати юридичному управлінню КМДА ініціювати внесення 

відповідних змін до цього закону. 

 

Проблема 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) документів державного планування 

дає можливість здійснити всебічний аналіз можливого впливу планованої 

діяльності на довкілля та запобігти або пом’якшити можливі негативні 

екологічні наслідки. Така оцінка — це новий інструмент реалізації екологічної 

політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним 

для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та 

виправляти їх на етапі впровадження стратегічних ініціатив. СЕО можна 

здійснювати на різних рівнях: міждержавному, національному, регіональному, 

місцевому. 

Система екологічної оцінки планованої діяльності сьогодні 

використовуються практично в усіх країнах світу і багатьма міжнародними 

організаціями як «превентивний», запобіжний інструмент екологічної 

політики. 

Загальною проблемою системи управління в Україні є відсутність  

механізмів обов’язкового урахування екологічних міркувань при розробці та 

прийнятті проектів стратегій, планів, державних цільових програм. Прийняття 

Закону України від 20.03.2018 № 2354-VIII «Про стратегічну екологічну 

оцінку»1 (далі – Закон) спрямоване на вирішення цієї проблеми, оскільки 

орієнтує планувальників розвитку на інтеграцію екологічних цілей та 

пріоритетів до документів державного планування. Запровадження процесу 

СЕО дає можливість забезпечити високий рівень захисту довкілля, поліпшити 

якість розробки документів державного планування, підвищити ефективність 

прийняття рішень, сприяти виявленню нових можливостей розвитку, 

допомогти запобігти дорогим помилкам ще на стадії планування, поліпшити 

систему управління. 

                                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text


Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлено 

вимогу стосовно проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документів 

державного планування. Відповідно до Закону документами державного 

планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, 

загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і 

програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або 

підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування. Згідно з цим визначенням дія Закону поширюється на міські 

цільові програми.  

На державному рівні наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 10.08.2018 № 296 затверджені «Методичні рекомендації із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» 

(із змінами, внесеними згідно з наказом Мінприроди від 29.12.2018 № 465). На 

міському рівні, зокрема у м. Києві, методичні рекомендації відсутні.     

Більше того, рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у 

місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 

року № 520/2589»2 не містить жодної згадки про СЕО, отже, не враховує вимог 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Крім того, варто зауважити, що деякі норми цього Закону, які визначають 

повноваження учасників правовідносин, мають нечіткий характер, що 

призводить до дублювання повноважень. Ускладнює процес прийняття рішень 

щодо необхідності проведення СЕО відсутність у Законі розділу «Попередня 

оцінка», який є органічною складовою таких міжнародних документів, як 

«Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті»3, ратифікований 

Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС 

про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище4. Є й 

інші вимоги Закону, які надмірно ускладнюють практику проведення СЕО. Тому 

є  необхідність внесення змін до Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку».  

Суттєвим недоліком Закону порівняно з «Протоколом про стратегічну 

екологічну оцінку», ратифікованим Верховною Радою України (№ 562-VIII від 

01.07.2015), є те, що він не вимагає від замовника надати стислий опис того, яким 

чином було враховано екологічні міркування, зокрема, пов’язані зі здоров’ям 

населення. Через відсутність такого опису неможливо визначити наскільки 

результативним був процес СЕО.  

 

Аналіз проблеми  

До прийняття Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у 2018 

році в Україні СЕО проводилося у поодиноких випадках, часто на запит 

міжнародних донорських організацій, які фінансували розроблення певних 

стратегічних документів національного чи регіонального рівня. 

                                                           
2 https://kmr.ligazakon.net/document/mr190974$2019_11_12 
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b99#Text 
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371-2015-%D1%80#Text 

https://kmr.ligazakon.net/document/mr190974$2019_11_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371-2015-%D1%80#Text


Проблема, що виникла, є новою, оскільки пов’язана з прийняттям 

вищезгаданого Закону України. Ця проблема має як територіальний, так і 

галузевий аспекти, оскільки стосується як територіального, так і галузевого 

планування. Часовий вимір проблеми полягає в тому, що недооцінка 

необхідності проведення СЕО або недотримання строків проведення СЕО може 

призводити до затримки прийняття міських цільових програм.    

В ЄС стратегічна екологічна оцінка є обов’язковою для провадження усіма 

країнами-членами Європейського Союзу, починаючи з 2001 року. Застосування 

СЕО в ЄС регулюється Директивою 2001/42/ЄС «Про оцінку впливу окремих 

планів і програм на довкілля».  

Стратегічна екологічна оцінка вже проводилася для «Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» та для деяких 

міських цільових програм.  

Підставою для управлінського втручання є необхідність дотримання 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та врегулювання питань, 

пов’язаних з проведенням стратегічної екологічної оцінки міських цільових 

програм у місті Києві. Для того, щоб процедура СЕО розглядалася як органічна 

складова процесу планування розвитку міста Києва, необхідно внести зміни до 

«Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у 

місті Києві».  

Упродовж останнього десятиріччя СЕО застосовується у 28 країнах ЄС, 

США, Канаді, Австралії та інших країнах. СЕО застосовують міжнародні 

агентства допомоги розвитку, а також міжнародні фінансові організації, такі як 

Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. З прийняттям 

Закону про СЕО стратегічна екологічна оцінка активно застосовується в Україні. 

Триває процес удосконалення процедури СЕО та поглиблення змістовної 

частини СЕО.     

 

Опис ризиків/загроз 

Неврахування у «Порядку розроблення, затвердження та виконання 

міських цільових програм у місті Києві» вимог Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» може призводити до різних підходів до здійснення СЕО 

міських цільових програм та невчасного здійснення або, навіть, нездійснення 

СЕО. Невчасне проведення СЕО буде гальмувати процес прийняття міських 

цільових програм, а нездійснення СЕО може призводити до припинення дії 

програм у судовому порядку.  

Також слід зазначити, що у лютому 2001 року Кабінет Міністрів України 

схвалив проекти законів України, що вносять зміни до законодавчих актів про 

встановлення відповідальності за порушення у сфері стратегічної екологічної 

оцінки та передбачають адміністративні стягнення. Це стосується таких 

законопроектів: 

1) «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запровадження відповідальності за недотримання вимог 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», який: 

- доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 

91-6 та встановлює відповідальність за порушення процедури здійснення 

стратегічної екологічної оцінки з накладенням штрафів на посадових осіб. 



2) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження 

відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної 

оцінки», що передбачає: 

- ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (вести Єдиний 

реєстр має Міндовкілля України; доступ до реєстру має бути вільним, відкритим 

та забезпечуватися через Інтернет); 

- встановлення відповідальності за порушення законодавства про 

стратегічну екологічну оцінку та переліку підстав для притягнення до 

адміністративної відповідальності; 

- надання повноважень Держекоінспекції щодо здійснення нагляду вимог 

законодавства про стратегічну екологічну оцінку. 

 

Існуюча світова чи вітчизняна практика вирішення визначеної 

проблеми 

Питання проведення СЕО враховане в нормативному документі 

Мінрегіонбуду України, який стосується розроблення стратегій регіонального 

розвитку. Відповідно до п. 7 наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» (№79 

від 31.03.2016)  проект регіональної стратегії розробляється з урахуванням 

положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Відповідно до 

п. 9 проект регіональної стратегії має, зокрема, включати звіт про стратегічну 

екологічну оцінку, довідки про консультації з органами виконавчої влади та про 

громадське обговорення, підготовлені відповідно до Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку». 

 

Обґрунтування пропозицій  

Для розв’язання проблеми пропонуємо внести зміни в «Порядок 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті 

Києві» (№ 520/2589 від 29 жовтня 2009 року), які б враховували вимоги Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку». Це дасть можливість поліпшити 

якість планування та якість розроблення міських цільових програм, оскільки 

врегулювання питань проведення СЕО сприятиме аналізу та врахуванню 

потенційних наслідків реалізації програм для довкілля та здоров’я населення та 

підвищить ефективність процесу прийняття рішень за допомогою внесення 

розгляду екологічних проблем в коло питань, що розглядаються, на різних 

стадіях і рівнях прийняття рішень.   

Час на розробку програм та проведення СЕО використовуватиметься 

раціональніше, а прийняття узгоджених рішень сприятиме ефективнішій 

розробці та реалізації міських цільових програм. Проведення СЕО спрятиме 

розвитку та поглибленню партнерства влади та громади, оскільки дасть 

можливість на ранній стадії планування та розроблення  програм врахувати 

думки основних заінтересованих сторін. Результатом якісної та відповідально 

проведеної СЕО може бути підвищення довіри до прийнятих програм та 

мобілізація громадської підтримки під час впровадження програм.   

 



Висновки та пропозиції 

Стратегічна екологічна оцінка є інструментом інтеграції екологічних 

питань, що викликають занепокоєння у громадськості і у кінцевому підсумку 

впливають на здоров’я населення, у процеси планування розвитку міста. 

Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація) має приділити 

належну увагу СЕО на усіх стадіях підготовки та прийняття нормативних 

документів, які стосуються планування розвитку міста, в тому числі і 

містобудівної документації. До цієї роботи мають бути залучені усі структурні 

підрозділи, документи планування яких підпадають під дію Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», в першу чергу управління екології та природних 

ресурсів КМДА та департамент охорони здоров’я КМДА. 

З огляду на недостатню урегульованість повноважень учасників 

правовідносин в межах Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку» 

доцільно рекомендувати юридичному управлінню КМДА спільно з управлінням 

екології та природних ресурсів КМДА та департаментом охорони здоров’я 

КМДА та (за необхідності) із залученням наукових установ ініціювати внесення 

відповідних змін до Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Практичні рекомендації. У «Порядок розроблення, затвердження та 

виконання міських цільових програм у місті Києві» пропонується внести такі 

зміни: 

1) Пункт 1 розділу І  доповнити словами: «…та положень Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку»».    

2) У п. 3 розділу І додати визначення СЕО, а саме «стратегічна екологічна 

оцінка - процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання 

документів державного планування 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 стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та 

консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у 

документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, 

результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про 

затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, 

визначеному Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».    

3) Розділ ІІ доповнити пунктом 6 «Здійснення стратегічної екологічної 

оцінки проєкту програми» і відповідно змінити нумерацію наступних пунктів 

розділу ІІ. Новий пункт викласти у такій редакції:  

«Стратегічна екологічна оцінка здійснюється згідно з «Процедурою  

здійснення стратегічної екологічної оцінки міських цільових програм у місті 

Києві відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

(Додаток 4)».  

4) Додати Додаток 4 «Процедура  здійснення стратегічної екологічної 

оцінки міських цільових програм у місті Києві відповідно до Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку». 

 

 

  



Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження 

та виконання міських цільових 

програм у місті Києві 

 

Процедура здійснення стратегічної екологічної оцінки міських цільових програм  

у місті Києві відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

 

1. Визначення необхідності здійснення СЕО (ст. 1, 2, 10) 

Необхідність здійснення СЕО поширюється на:  

1) міські цільові програми, включаючи зміни до них, які стосуються містобудування, 

землеустрою (схеми), транспорту, промисловості, енергетики, поводження з відходами, 

використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, сільського, 

лісового та рибного господарства;  

2) міські цільові програми, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності 

(або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), або які вимагають оцінки, зважаючи 

на ймовірні наслідки для територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та екологічної мережі, 

крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів ПЗФ. 

У випадку незначних змін до міських цільових програм необхідність здійснення СЕО 

потрібно визначати за такою процедурою (згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України «Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення» № 213 від 28.10.2020): 

1) розробник проєкту програми готує Заяву про визначення обсягу СЕО згідно 

з додатком 1 до наказу Міндовкілля і разом з проєктом змін до міської цільової програми 

надсилає її до Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної 

адміністрації (КМДА) та до Департаменту охорони здоров’я КМДА;  

2) Управління екології та природних ресурсів КМДА та Департамент охорони здоров’я 

КМДА (у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання заяви) у межах своєї компетенції 

приймають рішення про необхідність здійснення СЕО і надають свої рекомендації розробнику 

проєкту програми за формою «Рекомендації про необхідність здійснення стратегічної 

екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше 

здійснювалася стратегічна екологічна оцінка», наведеною у додатку 2 до наказу Міндовкілля); 

3) на підставі отриманих рекомендацій розробник проєкту програми: 

- приймає рішення про нездійснення СЕО за формою «Рішення про нездійснення 

стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо 

якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка», наведеною у додатку 3 до наказу 

Міндовкілля; 

- оприлюднює це рішення на офіційному веб-сайті КМДА протягом п’яти робочих днів 

з дня затвердження проєкту змін до міської цільової програми;  

- письмово повідомляє Міндовкілля про прийняте рішення. 

2. Визначення обсягу СЕО (ст. 10)  

1) розробник проєкту програми подає Заяву про визначення обсягу СЕО (на паперових 

носіях та в електронному вигляді) до Управління екології та природних ресурсів КМДА та 

Департаменту охорони здоров’я КМДА та оприлюднює Заяву про визначення обсягу СЕО на 

своєму офіційному веб-сайті з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості; 

2) Управління екології та природних ресурсів КМДА та Ддепартамент охорони 

здоров’я КМДА (у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання заяви) надають у письмовій 

формі зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО; 

3) зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО надаються 

громадськістю у письмовій формі у строк, який встановлюється розробником проєкту 

програми і не може становити менш як 15 днів з дня оприлюднення Заяви. 

 

 



3. Складання звіту про СЕО (ст. 11) 

Розробник проєкту програми (у разі необхідності із залученням визначеного ним в 

установленому порядку науковою установою) складає звіт про СЕО після врахування 

зауважень і пропозицій у процесі обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО.  

Звіт про СЕО підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої 

кваліфікації. 

 

4. Громадське обговорення у процесі СЕО (ст. 12)  

1) розробник проєкту програми оприлюднює проєкт міської цільової програми і звіт 

про СЕО. Повідомлення про оприлюднення проєкту міської цільової програми і звіту про СЕО 

публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених 

розробником проєкту програми, та розміщується на офіційному веб-сайті КМДА; 

2) розробник проєкту програми встановлює строк громадського обговорення, який не 

може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення проєкту міської цільової 

програми і звіту про СЕО5; 

3) громадськість у межах строку громадського обговорення подає розробнику проєкту 

програми в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції 

до проєкту міської цільової програми та звіту про СЕО; 

4) за результатами громадського обговорення розробник проєкту програми готує 

довідку про громадське обговорення, яка є публічною інформацією (до довідки додаються 

письмові зауваження та пропозиції).  

 

5. Консультації з управлінням екології та природних ресурсів КМДА та 

департаментом охорони здоров’я КМДА (ст. 13)  

1) розробник проєкту програми подає проєкт міської цільової програми і звіт про СЕО 

та повідомлення про оприлюднення цих документів (на паперових носіях та в електронному 

вигляді) до Міндовкілля та МОЗ, а також до Управління екології та природних ресурсів КМДА 

та Департаменту охорони здоров’я КМДА;  

2) Управління екології та природних ресурсів КМДА та Департамент охорони здоров’я 

КМДА у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання відповідних документів, надають 

розробнику проєкту програми в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту міської 

цільової програми та звіту про СЕО; 

3) за результатами консультацій розробник проєкту програми готує довідку про 

консультації, яка є публічною інформацією (до довідки додаються письмові зауваження та 

пропозиції).  

6. Інформування про затвердження міської цільової програми  
1) розробник проєкту програми протягом п’яти робочих днів з дня затвердження 

міської цільової програми розміщує на офіційному веб-сайті КМДА: 

- затверджену міську цільову програму, 

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання міської цільової 

програми, 

- довідки про консультації та про громадське обговорення; 

2) розробник проєкту програми письмово повідомляє Міндовкілля про прийняте 

рішення. 

7. Моніторинг виконання міської цільової програми  

1) розробник проєкту програми здійснює моніторинг наслідків виконання міської 

цільової програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

2) розробник проєкту програми один раз на рік оприлюднює результати моніторингу 

на офіційному веб-сайті КМДА у мережі Інтернет;  

3) розробник проєкту програми у разі виявлення не передбачених звітом про СЕО 

негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх 

усунення. 

                                                           
5 Додатково можуть проводитися громадські слухання, будь-які інші форми публічного громадського 

обговорення проекту ДДП та звіту про СЕО. 


