
SB 5141: The Healthy 
Environment for All (“HEAL”) Act

Healthy Environment for All Act (Закон про здорове довкілля для всіх), який зазвичай називають HEAL Act, 
був прийнятий у 2021 році та кодифікований в The Revised Code of Washington (RCW, Кодекс законів штату 
Вашингтон із поправками) 70A.02. Цей закон є результатом рекомендацій, представлених у звіті Цільової 
групи з питань екологічної справедливості в жовтні 2020 року. Метою HEAL Act є зменшити нерівноправ’я 
в питаннях довкілля та здоров’я в усьому штаті Вашингтон і приділити у зв’язку з цим першочергову увагу 
уразливим групам населення й громадам меншин, людей із низьким доходом, племен, корінного населення 
чи груп у певному географічному розташуванні, які можуть піддаватися надмірним екологічним ризикам. 
Для цього впроваджуються принципи environmental justice (EJ, екологічна справедливість) у діяльність 
державних органів, що включає таке: стратегічні плани, плани залучення громад, процес прийняття 
рішень з метою розробки плану бюджету, видатків, надання пільг або його припинення. Це перший закон у 
Вашингтоні, який забезпечує скоординований підхід до впровадження принципів EJ у діяльність державних 
органів.
 
Що таке екологічна справедливість?
Визначення EJ, надане United States Environmental Protection Agency (Управління з питань охорони 
навколишнього середовища США), у HEAL Act доповнюється. Там це поняття визначено так: «це важливе 
залучення всіх людей, незалежно від раси, кольору шкіри, національності або рівня доходів, до розробки, 
впровадження та контролю дотримання законів, правил і політик щодо навколишнього середовища, а також 
справедливе ставлення до них; екологічна справедливість включає вирішення проблеми непропорційного 
впливу, пов’язаного з навколишнім середовищем і здоров’ям, усіх відповідних законів, правил і політик 
(і першочергова увага приділяється вразливим групам населення й громадам меншин, людей із низьким 
доходом, племен, корінного населення чи груп у певному географічному розташуванні, які можуть 
піддаватися надмірним екологічним ризикам), з метою справедливого розподілу ресурсів і благ, а також 
мінімізації шкоди».1

Що вимагає HEAL Act?
HEAL Act зобов’язує сім установ штату застосовувати певні вимоги EJ до їхніх дій. До цих установ належать 
Department of Agriculture (Департамент сільського господарства), Department of Commerce (Департамент 
торгівлі), Department of Ecology (Департамент екології), Department of Health (Департамент охорони 
здоров’я), Department of Natural Resources (Департамент природних ресурсів), Department of Transportation 
(Департамент транспорту), а також Puget Sound Partnership (установа «Партнерство П’юджет-Саунд»). 
Інші установи можуть узяти участь у реалізації HEAL Act. HEAL Act зумовлює створення Ради EJ. Членів 
Ради EJ призначає губернатор, і вони консультують установи, які охоплено законом або які бажають узяти 
участь у його реалізації, щодо впровадження EJ у їхню діяльність. HEAL Act зобов’язує Department of Health 
(Департамент охорони здоров’я) вести та регулярно оновлювати карту Washington Environmental Health 
Disparities (EHD, підвищена захворюваність через довкілля й соціальну нерівність у штаті Вашингтон).

Як реалізується HEAL Act? 
Закон встановлює стандарти роботи для установ, він орієнтований на пришвидшення й координацію 
їхньої діяльності. Міжвідомча робоча група EJ скликається Department of Health для підтримки роботи 
Ради EJ і забезпечення координації між установами. Міжвідомча робоча група та державні установи, що 
впроваджують HEAL Act, співпрацюватимуть із Радою EJ у встановленому порядку.

Office of the Attorney General (Генеральна прокуратура) погодилася на впровадження HEAL Act, коли він був 
прийнятий у 2021 році. AGO дотримуватиметься вимог HEAL Act відповідно до його строків. AGO прагне 
впровадити принципи та практичні методики EJ, прийняті Радою EJ та Міжвідомчою робочою групою, у 
свою діяльність.

1  RCW 70A.02.010(8)
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Строки HEAL Act
HEAL Act вимагає від уповноважених установ штату:

1. Розробити план залучення громад, який сприяє значущому й безпосередньому залученню вразливих 
груп населення й громад меншин, людей із низьким доходом, племен, корінного населення чи груп у 
певному географічному розташуванні, які можуть піддаватися надмірним екологічним ризикам, до 1 
липня 2022 року.

2. Надавати щорічні звіти Раді EJ з 1 вересня 2022 року.
3. Включити план впровадження EJ до стратегічних планів установи до 1 січня 2023 року.
4. Опублікувати список значущих дій установи, які потребують оцінки з огляду на EJ, на вебсайті 

установи та повідомити про це відділ державного реєстру штату Вашингтон до 1 липня 2023 року, а 
потім продовжити повідомляти з певною періодичністю.

5. Оцінювати важливі дії установи з огляду на EJ та надавати можливість громадам коментувати 
результати такого оцінювання з 1 липня 2023 року.

6. Включити принципи EJ у процеси прийняття рішень щодо бюджету, фінансування та витрат з 1 
липня 2023 року.

7. Опублікувати на вебсайті Office of Financial Management (OFM, Управління фінансового контролю) 
щорічний зведений звіт про виконання пунктів 3–6 установою з 1 вересня 2024 року.

8. Визначити додаткові суттєві дії установи до 1 липня 2025 року.
9. Розробити консультаційні принципи для племен у координації з представниками влади племен.
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