
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Програми «Охорона навколишнього природного середовища 

та екологічна безпека на території 
 Слов’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» 

 
1. ЗАМОВНИК: 

Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація Краматорського району. 
 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО 
ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
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. 

Проєкт Програми «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 
безпека на території Слов’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі - 
Програма) розроблено відділом екології та природних ресурсів Слов’янської міської 
військово-цивільної адміністрації сумісно з співрозробниками з метою забезпечення 
екологічної безпеки на території Слов’янської міської територіальної громади, стабілізації та 
поступовому поліпшенню стану навколишнього природного середовища, раціонального 
використання та відтворення природних ресурсів шляхом здійснення комплексу науково - 
обґрунтованих природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, мобілізації матеріальних та 
фінансових ресурсів, координації дій державних органів, органів місцевого самоврядування та 
господарчих суб’єктів. 

Виконання Програми дозволить: 
• технічно переоснащати виробництва на основі впроваджених інноваційних проєктів, 

енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних та безвідходних; 
• запровадити систему заходів, спрямованих на зменшення скиду у природні водні об’єкти 

неочищених і недостатньо очищених стічних вод від підприємств-забруднювачів;  
• зменшити кількість утворених промислових відходів за рахунок впроваджених сучасних 

технологій, зменшити обсяги накопичених промислових відходів за рахунок використання 
їх в якості вторинної сировини;  

• підвищити ефективність використання земельних ресурсів;  
• розробити проєкти землеустрою та благоустрою об'єктів природно-заповідного фонду; 
• підвищити екологічну свідомість населення. 

Зазначені цілі відображені у Законах України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 
державні цільові програми», Постанові Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про 
затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», завданнях 
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, яка затверджена 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17 лютого 2020 р. № 147/5-20. 

 

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ 
УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ 



ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ) 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення 
оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження 
планованої діяльності, визначеної ч.ч. 2, 3 ст. 3 даного Закону. 

Реалізація заходів Програми не буде мати будь-яких негативних наслідків для 
довкілля, наслідків для безпечної життєдіяльності населення та їхнього здоров’я, тому не 
підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля. 

 

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ: 
а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення: 

Реалізація заходів Програми не приводить до негативних наслідків для довкілля та 
здоров’я населення. 
б) для територій з природоохоронним статусом: 

Негативних наслідків не має.  
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

Запропонований проєкт Програми містить заходи щодо охорони навколишнього 
природного середовища територіальної громади та покращення екологічного стану, які 
обумовлені відсутністю транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення. 

 

5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Альтернатива відсутня.  
Програма є основним документом, що визначає екологічну політику, її мету, цілі, 

завдання і принципи, механізми та інструменти реалізації на встановлений період. 
Враховуючи сучасний стан навколишнього природного середовища, рівень розвитку 
економіки і соціальної сфери, технологій, суспільної свідомості, екологічної досвідченості 
громади, передбачає запровадження механізму реалізації шляхом виконання низки 
природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення впливу господарської та іншої 
діяльності на довкілля. 
 

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ; 

Основною метою прогнозу є вирішення задач раціонального природокористування, 
охорони  навколишнього природного середовища, функціонування підприємств згідно 
природоохоронних норм та стандартів.  

Під час реалізації заходів буде враховано експертні висновки, оцінку кваліфікованих 
організацій та установ.  

Будуть проведенні  електронні консультації з громадськістю щодо проєкту Програми. 
 

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ; 

Головним актом чинного законодавства України є Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища». Відповідно до ст. 6 цього Закону цільові екологічні 
програми розробляються з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності по 
організації  і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, 
забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів. 



Законодавчою основою розробки і реалізації Програми також є Водний кодекс України, 
Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Кодекс України «Про надра», Закони 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про відходи», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-
заповідний фонд України», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2030 року», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші. 

Заходи, які передбачається реалізувати згідно Програми, направлені для охорони 
довкілля та не передбачають негативних наслідків. 
 

8. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ 
ПОДАННЯ. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Програми «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 
безпека на території Слов’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», 
подаються до відділу екології та природних ресурсів Слов’янської міської військово-цивільної 
адміністрації. 

Відповідальна особа: Кудріна Ольга Володимирівна - начальник відділу екології та 
природних ресурсів Слов’янської міської ВЦА (контактні дані: ecology@slavrada.gov.ua , тел. 
(06262) 2-03-16) 
Строк подання зауважень і пропозицій триватиме до 25 лютого 2022 року. 

 
Додаткові матеріали 

• Програма «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека на 
території Слов’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» 
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