
Ця публікація була підготовлена МБО «Екологія-Право-Людина» за 
фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного 
фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту 
«Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи 
громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної 
платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнер-
ства. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю МБО 
«Екологія-Право-Людина» і необов’язково відображає точку зору 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

МБО «Екологія-Право-Людина»
а/с 316, м. Львів, 79000
+380 32 225 76 82
office@epl.org.ua
http://epl.org.ua

Подання зауважень та пропозицій під час 
громадського обговорення

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право 
подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

СТРОКИ КУДИ НАДСИЛАТИ 
На стадії визначення 
обсягу СЕО

- Не менше 15 днів Інформація 
міститься у заяві про 
визначення обсягу 
СЕО

Громадське 
обговорення проекту 
ДДП та звіту з СЕО

Не менше 30 днів Інформація 
міститься у 
повідомленні про 
громадське 
обговорення

Громадські слухання 
(у разі проведення)

В день проведення Організатору слухань

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА 
Форуму громадянського суспільства
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

1)  ДДП, що стосуються виключно національної 
оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;

2)  бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;
3)  до 2020 року — програми економічного і соціаль-

ного розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостро-
ковий період; 

4)  ДДП, що стосуються створення або розширення 
територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду.

 Замовник публікує на своєму веб-сайті заяву про 
визначення обсягу СЕО та проект ДДП (за наявності).

 Замовник повідомляє про оприлюднення заяви та 
проекту ДДП через публікації у друкованих ЗМІ.

Зауваження та пропозиції громадськості на цьому етапі 
можуть стосуватися: 
- методів дослідження будь-яких ймовірних наслідків: 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 
б) для територій з природоохоронним статусом; 
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення;

- переліку досліджень, які необхідно провести, методи і 
критерії, що використовуватимуться під час СЕО; 

- структури та змісту звіту про СЕО, та інші.

Громадське обговорення у процесі СЕО розпочинається із повідом-
лення громадськості замовником про оприлюднення проекту ДДП 
та звіту про СЕО.

Стратегічна 
екологічна 
оцінка

Оцінка впливу 
на навколишнє 
середовище

ДДП:
стратегії,

плани, схеми, 
містобудівна 

документація, 
загальнодержавні програми, 

державні цільові програми, та інші...

Проекти
(державні і приватні)

Гр
ом

ад
сь

кі
 о

бг
ов

ор
ен

ня
 н

а 
ст

ад
ії
 в

из
на

че
нн

я 
об

ся
гу

 С
ЕО

Гр
ом

ад
сь

ке
 о

бг
ов

ор
ен

ня
 з

ві
ту

 з
 С

ЕО
 т

а 
Д

Д
П

Повідомлення повинно містити інформацію про передбачувану 
процедуру громадського обговорення, у тому числі: 
-  дату початку та строки здійснення процедури; 
-  способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання тощо); 
-  дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у 

разі проведення); 
-  орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою 

можна ознайомитися з проектом ДДП, звітом про СЕО та екологіч-
ною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, 
що стосується ДДП; 

-  орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову 
та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій; 

-  місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП.

СЕО не проводиться

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ
У ПРОЦЕДУРІ СЕО

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ
У ПРОЦЕДУРІ СЕО



Обов’язковим елементом СЕО є участь громадськості.

Шляхи оприлюднення 
документів у процедурі СЕО

Врахування результатів громадського 
обговорення 

За результатами громадського обговорення замовник враховує одержа-
ні зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Він також готує 
довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані заува-
ження і пропозиції та зазначає, яким чином у ДДП та звіті про СЕО врахо-
вані зауваження і пропозиції (або обґрунтовує їх відхилення), а також 
обґрунтовує обрання саме цього ДДП у тому вигляді, в якому він запро-
понований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, 
представлених до розгляду. 

 Результати громадського обговорення:

- довідка про громадське обговорення,
- протоколи громадських слухань (у разі проведення),
- отримані письмові зауваження і пропозиції.

№
з/п

Автор зауваження/ 
пропозиції 
(ю/о або фіз/о)

Редакція частини проекту ДДП / 
Звіту про СЕО до якої висловлено 
зауваження (пропозицію)

Зауваження/ 
пропозиція

Спосіб врахування (повністю 
враховано, частково враховано 
або обґрунтовано відхилено)

Обгрунтування*

До проекту ДДП

До звіту про СЕО

Громадські слухання є необов'язковою, але можливою формою громад-
ського обговорення у процедурі СЕО. Проводяться на розсуд замовника.

Громадські слухання під час громадського 
обговорення МДМР 

Проводяться не раніше 10 днів з дати оприлюднення проекту МДМР
Громадські слухання проводяться під головуванням представника замов-
ника, який:
• забезпечує реєстрацію їх учасників;
• оголошує порядок денний;
• інформує учасників про порядок ведення протоколу, подання пропози-

цій (зауважень) у письмовій та/або усній формі, зміст пропозицій (заува-
жень), що надійшли, та процедуру їх врахування;

• забезпечує ведення обговорення, подання пропозицій (зауважень) 
громадськості з дотриманням регламенту;

• забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію перебігу громадських слухань;
• готує протокол громадських слухань.
Громадські слухання розпочинаються з доповіді розробника та/або замов-
ника про проект містобудівної документації.
Перебіг громадських слухань та подані пропозиції (зауваження) оформля-
ються протоколом, який підписується головуючим. Файл аудіо- та/або 
відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу. 
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Заява про визначення обсягу СЕО 

Повідомлення про громадське обговорення 
проекту ДДП та звіту з СЕО

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання ДДП

Проект ДДП

Звіт з СЕО

ДДП

Довідка про консультації

Довідка про громадське обговорення
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Правова підстава: Порядок залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття 
рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженний Постановою КМУ від 29 червня 2011 р. 
№ 771 (із змінами від 23 січня 2019 р.).

Єдине виключення — проекти містобудівної документації на 
місцевому рівні (МДМР), для яких проведення громадських слухань 
у процедурі СЕО є обов’язковим.

На громадських слуханнях голосування не проводиться, жодні 
рішення не приймаються

Правова підстава: Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджен-
ний Постановою КМУ від 25 травня 2011 р. № 555 (із змінами від 23 січня 2019 р.).

Довідка про громадське обговорення

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) — процедура, 
яка передбачає:

1) визначення, опису та оцінювання наслідкив виконання документів державно-
го планування (ДДП) для:
— довкілля,

 — здоров’я населення,
 — виправданних альтернатив.

2) розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 
негативних наслідків.

Метою громадського обговорення у процесі СЕО є вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до ДДП, що сприятиме забезпеченню 
охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 
охорони його здоров’я.

відкрита
інформація

Громадське обговорення та консультування відбуваєть-
ся на двох етапах процедури СЕО:

1) на стадії визначення обсягу СЕО;
2) громадське обговорення проекту ДДП та звіту з СЕО.

Участь громадськості та органів 
виконавчої влади у процедурі СЕО

Заява про 
визначення 
обсягу СЕО

Звіт про 
СЕО
та проект
ДДП

Не менше 15 днів
Не більше 15 днів 

Громадскість

Громадскість

Не менше 30 днів
Не більше 30 днів

Органи у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища та охорони здоров’я

Органи у сфері охорони 
навколишнього природно-
го середовища та охорони 
здоров’я

Громадськість – одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об'єд-
нання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поши-
рюється дія документу стратегічного планування. 


