
 

   

Анонс 

 
Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) стратегій розвитку громад: 

шляхи подолання проблем 
 

Об’єднані територіальні громади (ОТГ) України тільки розпочинають свою діяльність. Однією з 
перших і основних законодавчих вимог до них є розробка до 2027 року стратегій сталого розвитку на 
основі просторового планування та проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) цих стратегій. 
Громади, особливо новостворені великі, поки не мають достатньо досвіду стратегічного планування, 
відчувають брак інформації та знань, але вже мають величезну відповідальність за подальший 
розвиток своїх територій.  
Наша ініціатива має допомогти місцевим громадам та регіональним структурам знайти правильні 
шляхи розвитку. Задля цього ми провели опитування зацікавлених сторін, консультації та дискусії в 
трьох областях України і наразі пропонуємо для вивчення наші висновки та рекомендації, зроблені 
спільно з 75 учасниками консультацій. 
В рамках дослідження з’ясовано, які вимоги та підходи є актуальними сьогодні, як має виглядати 
ідеальне стратегування, які є проблеми щодо його впровадження. За результатами дослідження ми 
розробили кілька блоків рекомендацій та означили відповідальних за цю діяльність. 
 

Запрошуємо на презентацію та обговорення висновків дослідження. 
Захід відбудеться у форматі вебінару 17 грудня 2021 року, початок о 14.00. 

У презентації беруть участь автори дослідження, члени Робочої групи 3 УНП ФГС СхП, представники 
профільних державних органів, громадських об’єднань та мереж підтримки місцевого розвитку. 
 
Посилання на публікацію: https://www.dossier.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/CEO_publication.pdf 
 
Захід відбудеться онлайн із трансляцією на YouTube сторінці "Зеленого досьє". 
 
Ініціатива впроваджується в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який 
реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. 
 
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-
csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в 
рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства (ФГС СхП). 
 
Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) - унікальна багаторівнева 
регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, 
сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства - Вірменії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається 
посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці 
шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП - це позапартійна доброчесна 
неурядова організація. 
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