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№№ 
п/п 

Орган виконавчої влади Стислий зміст зауваження чи пропозицій 
 

Інформація про розгляд 

1 Міністерство охорони здоров’я 
України 

У 30-денний термін зауважень та пропозицій до проєкту Програми економічного і соціального 
розвитку м.Слов’янська на 2021 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку зауваження не 

надходили.  
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у разі 
неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і 

пропозиції відсутні. 
2 Міністерство захисту довкілля 

та природних ресурсів України 
У 30-денний термін зауважень та пропозицій до проєкту Програми економічного і соціального 
розвитку м.Слов’янська на 2021 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку зауваження не 

надходили.  
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у разі 
неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і 

пропозиції відсутні. 
3 Департамент охорони здоров’я 

Донецької обласної державної 
адміністрації 

У 30-денний термін зауважень та пропозицій до проєкту Програми економічного і соціального 
розвитку м.Слов’янська на 2021 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку зауваження не 

надходили.  
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у разі 
неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і 

пропозиції відсутні. 
4 Департамент екології та 

природних ресурсів Донецької 
обласної державної 

адміністрації (лист від 
16.11.2020 №10-17/6312/90-20) 

1. Рекомендуємо за заходом «Розробка проєктно-
кошторисної документації по заходу з озеленення 
міста, а саме, будівництво районного парку 
«Лісний», м.Слов’янськ, Донецька область» 
(стор.97) відкоригувати номер та назву завдання 
відповідно до Стратегії розвитку Донецької області 

Враховано 



на період до 2027 року, затвердженої 
розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17 лютого 2020 року №147/5-20 

  2. Рекомендуємо за заходом «Заміна рукавних 
фільтрів на установках очищення газу» (стор.98) 
відкоригувати найменування та значення показника 
очікуваного результату від його реалізації 

Враховано 

  3. Вважаємо за необхідне назву заходу «Заходи з 
озеленення міста, в т.ч. придбання посадкового 
матеріалу» (стор.99) привести у відповідність до 
Переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 №1147. 

Враховано 

  4. Крім того, перелік заходів (стор.13), направлених 
на вирішення актуальних проблем розвитку міста, 
який наведено в розділі 1.2 «Актуальні проблеми 
розвитку міста» проєкту Програми (проблемні 
питання 1,6), не відповідає переліку заходів та 
інвестиційних/інфраструктурних проєктів, 
реалізацію яких заплановано у 2021 році» та додатку 
4 «Перелік інвестиційних/інфраструктурних 
проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 році). 

Мотивовано відхилено 
На час підготовки проєкту Програми, зокрема 
Переліку інвестиційних/інфраструктурних 
проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 
році, видатки обласного екологічного фонду на 
реалізацію проєктів не затверджені. 

 Зокрема До звіту про стратегічну екологічну оцінку 
  1. На стор. 16 необхідно відкоригувати назву розділу 

«Ймовірний стан…» у відповідності до назви 
розділу 2.6. 

Враховано  
 

  2. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, наведені у 9 розділі звіту не 
передбачають проведення контролю (моніторингу) 
за станом компонентів довкілля (атмосферне 

Мотивовано відхилено 



повітря, поверхневі та підземні води, грунти). Крім 
того, не вказано суб’єкта на якого покладено 
обов’язок здійснення моніторингу наслідків 
виконання документа для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення 

  3. В розділі 10 необхідно виправити рік, на який 
розробляється документ державного планування 

Враховано 

  4. Відповідно до статті 11 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» (далі-Закон) звіт про 
стратегічну екологічну оцінку підписується всіма 
його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої 
кваліфікації 

Враховано 

  5. Відповідно до пункту 2 статті 13 проєкт 
документа державного планування місцевого та 
регіонального рівнів, звіт про стратегічну 
екологічну оцінку та повідомлення про 
оприлюднення цих документів подає замовник (на 
паперових носіях та в електронному вигляді) до 
органів, зазначених у статті 8 цього Закону. 
Замовником не надано документи у електронному 
вигляді. 

Мотивовано відхилено 
Замовником 15.10.2020 надано документи в 
електронному вигляді на офіційну електронну 
адресу eco.d@dn.gov.ua зазначену на офіційному 
сайті департаменту екології та природних 
ресурсів Донецької обласної державної 
адміністрації, а саме: лист супроводження 
департаменту екології, додаток 1 (Програма 
ЕСР на 2021 р. Слов’янськ), додаток 2 Звіт СЕО 
ПЕСР 2021, Додаток 3 повідомлення про СЕО та 
Програми 2021 рік, екран Донбасу, Славянские 
объявления, повідомлення. 
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