Схема проходження процедури стратегічної
екологічної оцінки (надалі СЕО)
статті 1 та 2

Визначення необхідності проходження СЕО

Документи державного планування (ДДП)
За назвою
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 (замовник).

За сферою
сільське господарство, лісове
господарство, рибне господарство,
енергетика, промисловість, транспорт,
поводження з відходами,
використання водних ресурсів,
охорона довкілля, телекомунікації,
туризм, містобудування або
землеустрій (схеми).

Стаття 10

За впливом
виконання яких передбачатиме
реалізацію видів діяльності (або які
містять види діяльності та об’єкти),
щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури
ОВД, або які вимагають оцінки,
зважаючи на ймовірні наслідки для
територій ПЗФ та екологічної мережі
(далі — території з
природоохоронним статусом), крім
тих, що стосуються створення або
розширення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду.

Визначення обсягу СЕО

органи консультування

Подання та оприлюднення заяви про визначення обсягу замовниками ДДП*
(на паперових носіях та в електронному вигляді)
ПОДАННЯ ДО:

ОПРИЛЮДНЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ:

Мінприроди та Мінохорони здоров’я — щодо
ДДП загальнодержавного рівня

- на офіційному веб-сайті замовника
- у друкованих засобах масової інформації
(не менш як у двох)

ОДА — щодо ДДП місцевого та регіонального рівнів

Цими органами зауваження і пропозиції до заяви
про визначення обсягу СЕО подаються у письмовій
формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня
отримання такої заяви.

Стаття 11

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу
СЕО подаються громадськістю у письмовій формі у строк,
який встановлюється замовником і не може становити
менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Складання звіту про СЕО

Замовник складає звіт про СЕО після врахування зауважень і пропозицій у процесі визначення обсягу дослідження.
Звіт про СЕО підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

* Замовник — орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування

Схема проходження процедури СЕО
Стаття 12, 13

Громадське обговорення та консультації у процесі СЕО

Громадське обговорення

Консультації

Проект ДДП та звіт про СЕО оприлюднюються на
офіційному веб-сайті замовника
Повідомлення про оприлюднення проекту ДДП та звіту
про СЕО публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та
розміщується на офіційному веб-сайті замовника.
Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
Зауваження і пропозиції до проекту ДДП та звіту про СЕО
подаються у в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді).
Додатково можуть проводитись громадські слухання,
будь-які інші форми публічного громадського обговорення проекту ДДП та звіту про СЕО.

Стаття 14,15

Отримані проект ДДП та звіт про СЕО протягом п’яти
робочих днів розміщуються на офіційному веб-сайті органу консультування із зазначенням замовника.
У строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання,
органи консультування подають замовнику в
письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту
ДДП та звіту про СЕО.

Транскордонні консультації

Якщо виконання ДДП ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленій
державі повідомляється про СЕО ДДП та надається строк не менш як 30 днів з дня повідомлення про бажання
визначити обсяги СЕО. Консультації проводяться в узгоджений державами строк.

Стаття 16

Прийняття рішення

Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження ДДП розміщує на своєму офіційному веб-сайті:
- затверджений ДДП,
- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП,
- довідки про консультації та про громадське обговорення.
Письмово повідомляє Мінприроди про прийняте рішення.

Стаття 17

Моніторинг

Замовник здійснює моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один
раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не
передбачених звітом про СЕО негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає
заходів для їх усунення.

