
Довідка про громадське обговорення 
проєкту Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської територіальної громади на 2022 рік 

 та Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
 

 Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку (далі Закон) забезпечено проведення громадського обговорення у 
процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.. 
 

1. Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної екологічної оцінки: 
Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО)  в порядку передбаченому  статтею 10 Закону розміщено на офіційному 
веб-сайті  за посиланням: http://www.slavrada.gov.ua/?view=obyav&obyavID=29223 та в друкованих засобах  масової інформації, зокрема в газетах: 
Славянские объявления 7 жовтня 2021р. №39 (776); Єкран Донбасса 7 жовтня 2021р. №39 (1066). 

 
2.  Консультації щодо Проєкту Програми та звіту про СЕО: 
 Повідомлення  про оприлюднення проекту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку  розміщено на офіційному веб-сайті Слов’янської 

міської ВЦА  в банері «Консультації з громадськістю»  за посиланням https://consult.e-dem.ua/consultations/321 та в друкованих засобах  масової 
інформації, зокрема в газетах: «Газета объявлений №39 (790)  27 жовтня 2021 р., Славянские объявления 28 октября 2021 г. №42 (779). 

  
До проєкту Програми та звіту про СЕО надійшли листи з пропозиціями та зауваженнями, які було розглянуто, результати наведено в 

нижченаведеній таблиці. 
  

http://www.slavrada.gov.ua/?view=obyav&obyavID=29223
https://consult.e-dem.ua/consultations/321


Довідка про громадське обговорення  
Проєкту Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської територіальної громади на 2022 рік 

 та Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Ініціатор змін Стислий зміст зауваження чи пропозицій Інформація про розгляд 

  Внести до програми Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка наступні розділи: 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

1. Провести електронні громадські слухання щодо 
доцільності та принципів безпосереднього 
засновництва Слов’янською міською ВЦА та 
управління - 50 виробничими та сервісними 
підприємствами в строк до 2030 р.  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації».  

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

2. Створити та адмініструвати електронний сайт 
для формування громадських робочих груп із 
питань бізнес-планування, безпосереднього 
засновництва Слов’янською міською ВЦА та 
управління, кадрової роботи тощо – 50 
виробничими та сервісними підприємствами в 
строк до 2030 р.  

Мотивовано відхилено.   
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

3. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
виробництва цементу, та пов’язаних з ним 
виробів. ТОВ «Слов’янський цементний завод 
«Тор».  

 Мотивовано відхилено.   
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

4. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із виноробства та виробництва 
інших алкогольних та безалкогольних напоїв. 
ТОВ «Виноробне господарство «Торський 
карадаг».  

Мотивовано відхилено.   
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

5. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із надання послуг щодо 
конструювання, проектування тощо ТОВ 
«Конструкторське бюро «Тор».  

Мотивовано відхилено.  
 Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 



Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

6. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із надання послуг у сфері IT та 
інших веб-розробок. ТОВ «АйТі та Веб бюро 
«Тор».  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

7. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із виробництва мінералізованих та 
звичайних вод, соковмісних напоїв. ТОВ 
«Слов’янські мінеральні води «Тор».  

 Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

8. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із переробки с\г сировини та 
виробництва продуктів харчування. ТОВ 
"Слов'янська харчосмакова фабрика «Тор».  

Мотивовано відхилено. 
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

9. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із вирощування овочевої та іншої с\г 
продукції, багаторічні насадження, первинної 
переробки. ТОВ "Слов'янська агрофірма «Тор».  

Мотивовано відхилено. 
 Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

10. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із виробництва керамічних мас. 
ТОВ «АІЗ-Керамік».  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

11. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із виробництва будівельних 
матеріалів. ТОВ "Завод будівельних матеріалів 
"Тор".  

Мотивовано відхилено. 
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

12. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства із виробництва виробів з пластику. 
ТОВ "Слов'янський завод пластичних мас".  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 
 



Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

13. Провести електронні громадські слухання 
щодо доцільності та принципів безпосереднього 
засновництва Слов’янською міською ВЦА та 
управління власною муніципальною вугільною 
електрогенерацією.  

Мотивовано відхилено. 
 Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

14. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства для здійснення власної вугільної 
електрогенерації, видобування та збагачення 
кам’яного вугілля. ТОВ "Слов'янська енергетична 
та вугледобувна компанія"  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

15. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства для здійснення виробництва добрив 
для сільського господарства на основі бурого 
вугілля. ТОВ "Слов'янські буровугільні 
субстрати"  

Мотивовано відхилено. 
 Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

16. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства для здійснення вирощування 
саджанців для озеленення та садівництва. ТОВ 
"Слов'янський розплідник саджанців та 
садівництва «Ботан»  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

17. Здійснити техніко-економічний аналіз та 
забезпечити розробку та створення модельного 
обладнання для здійснення вугільного випалу 
кераміки. Розповсюдити серед громадськості 
інформацію щодо результатів функціонування 
модельного обладнання.  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

18. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства для надання платних послуг із 
фізіотерапії та реабілітації. ТОВ "Слов'янська 
клініка фізіотерапії та реабілітації".  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 



Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

19. Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства для управління та створення 
індустріальних парків. ТОВ "Керуюча компанія 
"Індустріальні парки Слов'янська".  

Мотивовано відхилено. Буде розглянуто на робочій групі  з координації 
діяльності зі створення Індустріального парку на території Слов’янської міської 
територіальної громади з урахуванням повноважень Слов’янської міської ВЦА 
відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації». 

  Внести до програми Ціль 2. Розвиток  земельних відносин 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

1. Створити та адмініструвати спеціальний 
електронний сайт, де зібрати та розмістити всю 
інформацію про всі вільні земельні ділянки 
Слов’янської міської ВЦА, які можна 
використовувати для розміщення об’єктів 
промисловості, сервісних та торгових об’єктів. 
Забезпечити здійснення первинного прийому заяв 
про надання землі безпосередньо на сайті.  

Мотивовано відхилено. 
 Реалізовано в Україні  шляхом створення Державним агентством земельних 
ресурсів України спеціального сайту Публічна кадастрова карта України ( 
посилання  http://www.map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta  або 
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta  
 
 
 

  Внести до програми Ціль 3. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

1. Скласти регламент надання адміністративної 
послуги, забезпечити надання послуги. 
Забезпечити комплексне здійснення оформлення 
орендного землеустрою (виділення землі) під 
об'єкти виробництва, сервісного обслуговування 
та торгівлі без участі суб'єкта господарювання та 
оплати цієї послуги, але на підставі його заяви. 

Мотивовано відхилено. 
 З регламентом Центру надання адміністративних послуг можно ознайомитись 
за посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf.  
З переліком адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг можно ознайомитись   за посиланням 
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo 
 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

2. Створити електронний сайт, де розмістити 
інформацію про всі об'єкти комунальної 
власності, об'єкти, які можуть бути безхазяйними 
та можуть використовуватися суб'єктами 
господарювання для розміщення об'єктів 
виробництва, сервісу та торгівлі. Забезпечити 
прийом заяв про зацікавленість у оренді того чи 
іншого об'єкта. 

Мотивовано відхилено.  
На офіційному сайті щомісячно публікується Інформація про об’єкти 
комунальної власності Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації, 
які можуть бути надані в оренду субєктам малого та середнього підприємництва 
(з переліком можно ознайомитись за посиланням 
http://www.slavrada.gov.ua/?view=maliy_biznes) 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo
http://www.slavrada.gov.ua/?view=maliy_biznes


Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

3. Скласти регламент надання адміністративної 
послуги, забезпечити надання послуги. 
Забезпечити комплексне здійснення оформлення 
оренди об'єктів нерухомості муніципальної 
власності для розміщення виробництва, 
сервісного обслуговування та торгівлі без участі 
суб'єкта господарювання та його оплати, але на 
підставі заяви.  

Мотивовано відхилено. 
 З регламентом Центру надання адміністративних послуг можно ознайомитись 
за посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf.  
З переліком адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг можно ознайомитись   за посиланням 
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo 
 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

4. Скласти регламент надання адміністративної 
послуги, забезпечити надання послуги. 
Забезпечити комплексне здійснення розроблення 
проектів будівництва та отримання будівельних 
декларацій, документів щодо введення об'єктів 
будівництва в експлуатацію для розміщення 
виробництва, сервісного обслуговування та 
торгівлі без участі суб'єкта господарювання та 
його оплати, але на підставі його заяви.  

 Мотивовано відхилено. 
 До повноважень військово-цивільних адміністрацій не віднесено комплексне 
розроблення проектів будівництва. Відповідні роботи надаються суб'єктами 
господарювання на договорних відносинах.                                                  
З регламентом Центру надання адміністративних послуг можно ознайомитись за 
посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf.  
З переліком адміністративних послуг (зокрема в сфері будівництва),  які 
надаються в Центрі надання адміністративних послуг можно ознайомитись   за 
посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo 
 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

5. Скласти регламент надання адміністративної 
послуги, забезпечити надання послуги. 
Забезпечити комплексне здійснення підключення 
комунікацій (водопостачання, газопостачання, 
вивезення та утилізація сміття, 
електропостачання) та отримання погоджень, 
дозволів (в т.ч. щодо виділення потужностей 
тощо) для об'єктів виробництва, сервісного 
обслуговування та торгівлі без участі суб'єкта 
господарювання та його оплати, але на підставі 
його заяви. Термін виконання (2022 р.) 
Виконавець – Управління економічного та 
інвестиційного розвитку, структурні підрозділи 
міської військово-цивільної адміністрації 
Краматорського району Донецької області. 

Мотивовано відхилено.  
З регламентом Центру надання адміністративних послуг можно ознайомитись за 
посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf.  
З переліком адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг можно ознайомитись   за посиланням 
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo 
У  відповідності до пункту 1 Розділу VIII ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання 
адміністративних послуг міста Слов’янська (ЦНАП) у новій редакції, 
затвердженого рішення Слов'янської  міської ради від 12.2016 № 33-XIX-7 
суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, 
яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна 
картки. Управління економічного і інвестиційного розвитку не є суб'єктом 
надання адміністративних послуг і не має  повноважень щодо розробки 
інформаційних та технологічних карт. 

https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo
https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo
https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo


Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

6. Скласти регламент надання адміністративної 
послуги, забезпечити надання послуги. 
Забезпечити комплексне здійснення оформлення 
ТУ, ДСТУ, отримання висновків органів 
санітарно-гігієнічного контролю, органів 
пожежного контролю та охорони, гігієни праці 
для об'єктів виробництва, сервісного 
обслуговування та торгівлі без участі суб'єкта 
господарювання та оплати цієї послуги, але на 
підставі його заяви.                                                                                 
Термін виконання (2022 р.) Виконавець – 
Управління економічного та інвестиційного 
розвитку, структурні підрозділи міської 
військово-цивільної адміністрації Краматорського 
району Донецької області. 

Мотивовано відхилено. 
  З регламентом Центру надання адміністративних послуг можно ознайомитись 
за посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf.  
З переліком адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг можно ознайомитись   за посиланням 
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo 
У  відповідності до пункту 1 Розділу VIII ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання 
адміністративних послуг міста Слов’янська (ЦНАП) у новій редакції, 
затвердженого рішення Слов'янської  міської ради від 12.2016 № 33-XIX-7 
суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, 
яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна 
картки. Управління економічного і інвестиційного розвитку не є суб'єктом 
надання адміністративних послуг і не має  повноважень щодо розробки 
інформаційних та технологічних карт. 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

7. Скласти регламент надання адміністративної 
послуги, забезпечити надання послуги. 
Забезпечити комплексне здійснення оформлення 
спеціальних дозволів, ліцензій для об'єктів 
виробництва, сервісного обслуговування та 
торгівлі без участі суб'єкта господарювання та 
оплати цієї послуги, але на підставі його заяви.                                                           
Термін виконання (2022 р.) Виконавець – 
Управління економічного та інвестиційного 
розвитку, структурні підрозділи міської 
військово-цивільної адміністрації Краматорського 
району Донецької області. 

Мотивовано відхилено.  
З регламентом Центру надання адміністративних послуг можно ознайомитись за 
посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf.  
З переліком адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг можно ознайомитись   за посиланням  
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo 
У  відповідності до пункту 1 Розділу VIII ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання 
адміністративних послуг міста Слов’янська (ЦНАП) у новій редакції, 
затвердженого рішення Слов'янської  міської ради від 12.2016 № 33-XIX-7 
суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, 
яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна 
картки. Управління економічного і інвестиційного розвитку не є суб'єктом 
надання адміністративних послуг і не має  повноважень щодо розробки 
інформаційних та технологічних карт. 

https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo
https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo


Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

8. Скласти регламент надання адміністративної 
послуги, забезпечити надання послуги. 
Забезпечити комплексне здійснення надання 
правової допомоги для об'єктів виробництва, 
сервісного обслуговування та торгівлі без оплати 
цієї послуги з боку суб'єктів господарювання, але 
на підставі його заяви.                                                                         
Термін виконання (2022 р.) Виконавець – 
Управління економічного та інвестиційного 
розвитку, структурні підрозділи міської 
військово-цивільної адміністрації Краматорського 
району Донецької області. 

Мотивовано відхилено.  
З регламентом Центру надання адміністративних послуг можно ознайомитись за 
посиланням https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf.  
З переліком адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг можно ознайомитись   за посиланням 
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo 
У  відповідності до пункту 1 Розділу VIII ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання 
адміністративних послуг міста Слов’янська (ЦНАП) у новій редакції, 
затвердженого рішення Слов'янської  міської ради від 12.2016 № 33-XIX-7 
суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, 
яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна 
картки. Управління економічного і інвестиційного розвитку не є суб'єктом 
надання адміністративних послуг і не має  повноважень щодо розробки 
інформаційних та технологічних карт. 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

9. Залучити міжнародні донорські структури для 
надання фінансової допомоги новоствореним 
суб'єктам промислового виробництва, сплати 
послуг постачаючих структур (водозабезпечення 
та стоки, газозабезпечення, електрозабезпечення, 
вивіз та утилізація сміття).  

Мотивовано відхилено. 
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації».                                                                 
Інформація, щодо можливості отримання допомоги розміщено на офіційному 
сайті Слов'янської міської ВЦА розділ "Малий бізнес" 1. Програми підтримки 
підприємців;   9. Перелік безстрокових та діючих донорських програм для 
підтримки бізнесу Дайжест можливостей для бізнесу 10. Кредитні продукти для 
малого та середнього підприємництва Перелік пропозицій, за посиланням 
http://www.slavrada.gov.ua/?view=maliy_biznes 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

10. Розробити та здійснити заходи щодо пошуку 
іноземного інвестора, якому запропонувати 
спеціальні пільгові умови для розміщення 
виробництва електричного транспорту (автобусів, 
легкових та комерційних автомобілів тощо) та 
комплектуючих, сервісних приладів, обладнання 
для обслуговування цієї техніки. Забезпечити 
проведення перемовин та укладення договору.  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

https://cnap.slavrada.gov.ua/uploads/files/docs/cnap_reglam.pdf
https://cnap.slavrada.gov.ua/sinfo


Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

11. Розробити та здійснити заходи щодо пошуку 
іноземного інвестора, якому запропонувати 
спеціальні пільгові умови для розміщення 
виробництва агрохімії. Забезпечити проведення 
перемовин та укладення договору.  

Мотивовано відхилено. 
 Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

12. Розробити заходи, проект та оприлюднити 
його щодо отримання електричних мереж та 
інших енергооб’єктів розташованих на території 
Слов’янської ОТГ до власності Слов’янської 
міської ВЦА.  

Мотивовано відхилено.  
Не передбачено чинним законодавством 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

13. Розробити заходи, проект та оприлюднити 
його щодо збільшення власного водозабору з 
річки Сів.Донець, спорудження очисних споруд 
для забезпечення належного водозабезпечення 
потреб Слов’янської ОТГ.  

Мотивовано відхилено.  
В проєктах, реалізація яких планується на протязі 2022 передбачено відповідний 
захід. 

  Внести до програми Ціль 5. Розвиток підприємницького середовища 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

1. Створити електронний сайт, де розміщувати 
інформацію, інструментарій для здійснення 
реклами, просування по товарах та послугах 
об'єктів виробництва, сервісу та торгівлі. 
Забезпечити здійснення формування та здійснення 
рекламних кампаній на користь суб'єктів 
господарювання, які виявлять таке бажання. 
Забезпечити прийом заяв про зацікавленість у 
просуванні та рекламі за допомогою сайту.  

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 
 
 
 
 
 
 
 

  Внести до програми Ціль 8. Дорожньо - транспортний комплекс 

Едуард Кожелупенко 
Олександр Аксанін 

Провести бізнес-планування та фактичне 
створення Слов’янською міською ВЦА 
підприємства для надання послуг із перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом, за 
собівартістю  КНП «Єдиний пасажирський 
перевізник».  
 

Мотивовано відхилено.  
Повноваження Слов’янської міської ВЦА визначені Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації». 
 



Хріпкова Любов 
Василівна 

Забезпечення хворих на вірусний гепатит С 1. Які 
ліки планується придбати за рахунок коштів 
місцевого бюджету (МБ)? Як будуть визначатися 
пацієнти, які потребують лікування за рахунок 
коштів МБ? 2. Яку діагностику хворих на 
вірусний гепатит С планується закуповувати за 
рахунок кошти МБ? Як будуть визначатися 
пацієнти, що потрибують цієї діагностики. 
Оціночна кількість інфікованих ВГС по 
Слов’янській МТГ становить 5326, в т.ч. хрон. 
ВГС – 3834, проте на диспансерному обліку 
знаходяться 392 пацієнти, що свідчить про 
високий показник поширеності ВГС. ПЛР 
діагностика є підставою для призначення 
лікування за кошти держбюджету, проте не 
входить до програми медичних гарантій НСЗУ, 
через що пацієнти мають оплачувати її 
самостійно. Невиправдано завищена вартість 
дослідження є бар’єром до виліковування. З 
огляду на це, пропонуємо включити до ПЕСР 
Слов’янської МТГ на 2022 рік видатки на 
придбання ПЛР – тестів, вартістю 410 грн. за 
одиницю в кількості 300 одиниць загальною 
вартістю 123000 грн. 

Мотивовано відхилено.Діагностіка вірусного гепатиту С відноситься до 
скринінгових обстежень.Необхідність проведення даного обстеження визначає 
сімейний лікар. Також сімейний лікар проводить тестування швидкими тестами, 
які закуповуються за рахунок коштів НСЗУ та місцевого бюджету. Протягом 
останніх трьох років усі паціенти групи ризику та в обсягах профілактичних 
оглядів обстежуються швидкими тестами на гепатит С безвідмовно і в повному 
обсязі. Усі особи з позитивними результатами скеровуються до міського 
позаштатного інфекціоніста, де отримують лікування в рамках державної 
програми. У листопаді поточного року КП "Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом" впроваджено ПЛР обстеження на вірусний гепатит С. З урахуванням 
того, що підприємство має угоду з НСЗУ, паціенти за електронним 
направленням від сімейного лікаря можуть проходити обстеження безоплатно. У 
міській програмі економічного  і соціального розвитку передбачено придбання 
ліків для хворих на гкепатит С в умовах стаціонару. 



Степанова Ірина 
Юріївна 

В програмі соціально-економічного розвитку 
передбачити збільшення видатків на наступне: 1. 
придбання ПЛР тестів в кількості не меньше 300 
шт для хворих на вірусний гепатит С задля 
розширення доступу до безкоштовного лікування 
вірусного гепатиту С. 2. придбання тест-смужок 
для всіх хворих на інсулін-залежний цукровий 
діабет, які мешкають в Слов'янській МТГ 3. 
придбання підгузків (для дітей та дорослих) у 
кількості, яка відповідє міжнародним стандартам - 
не меньше 3 підгузків на день. 

Мотивовано відхилено.  Діагностіка вірусного гепатиту С відноситься до 
скринінгових обстежень.Необхідність проведення даного обстеження визначає 
сімейний лікар. Також сімейний лікар проводить тестування швидкими тестами, 
які закуповуються за рахунок коштів НСЗУ та місцевого бюджету. Протягом 
останніх трьох років усі паціенти групи ризику та в обсягах профілактичних 
оглядів обстежуються швидкими тестами на гепатит С безвідмовно і в повному 
обсязі. Усі особи з позитивними результатами скеровуються до міського 
позаштатного інфекціоніста, де отримують лікування в рамках державної 
програми. У листопад поточного року КП "Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом" впроваджено ПЛР обстеження на вірусний гепатит С. З урахуванням 
того, що підприємство має угоду з НСЗУ, паціенти за електронним 
направленням від сімейного лікаря можуть проходити обстеження безоплатно. У 
міській програмі економічного  і соціального розвитку передбачено придбання 
ліків для хворих на гепатит С в умовах стаціонару. Гострі та актуальні питання 
включені до Програми економічного  і соціального розвитку міста в межах 
плануємого обсягу бюджетного фінансування, в розділі "Охорона здоров'я пункт 
2.2.3 заходами "Забезпечення хворих на вірусний гепатит С", "Забезпечення 
хворих на цукровий та нецукровий діабет", " Забезпечення  пільгової категорії 
населення" 
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Пропозиції до проєкту Програми економічного 
і соціального розвитку Слов’янської міської 
територіальної громади на 2022 рік. Розділ 
«Охорона навколишнього природного 
середовища» (Стор. 17) Впровадження сучасної 
модернізованої системи очистки викидів на 
підприємствах Слов’янської міської 
територіальної громади забезпечить зменшення 
кількості викидів шкідливих речовин в 
атмосферне повітря. Важливо розуміти яке 
скорочення викидів в % співвідношенні 
прогнозується за рахунок впровадження сучасної 
модернізації систем очистки викидів.  

Мотивовано відхилено. В розділі 2. Заходи економічного і соціального розвитку 
Слов'янської міської територіальної громади у 2022 році, Ціль 4. Екологічна 
безпека та збалансоване природокористування, передбачено захід 
«Реконструкція обладнання для очищення газопилового потоку, а саме, 
аспіраційної системи в циклонах ЦН 15-1000-2УП», в графі очікуваний 
результат наведено дані, щодо очікуваного зниження викидів в атмосферне 
повітря.         
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в 2022 році планується покращити систему 
поводження з відходами шляхом облаштування 
контейнерних майданчиків, ліквідацією 
несанкціонованих звалищ, організації робіт з 
утилізації небезпечних відходів, запровадження 
роздільного збору відходів задля виділення 
ресурсо-цінних компонентів. Важливо розуміти 
індикатори за якими можна виміряти покращення 
даної системи поводження з відходами. Також 
дуже важливим та об’ємним компонентом є 
запровадження роздільного збору відходів, тому 
дуже хотілось би дізнатись більше подробиць 
щодо цього. Яка територія міста та кількість 
населення буде охоплена, яка кількість баків має 
бути встановлена, які етапи роботи по підготовці 
мають бути проведені. Яка територія міста та 
кількість населення буде охоплена, яка кількість 
баків має бути встановлена, які етапи роботи по 
підготовці мають бути проведені.  

Мотивовано відхилено. В таблиці «Заходи економічного і  соціального розвитку 
Слов’янської міської територіальної громади у 2022 році» в графах «Очікуваний 
результат» наведено індикатори за якими можно виміряти покращення системи 
поводження з відходам, а саме створення 80 контейнерних майданчиків площею 
8 квадратних метрів, ліквідація 6 несанкціонованих звалищ обсягом 321 м.куб., 
придбання 40 контейнерів обсягом 1,1 м.куб., тощо.Водночас, слід відмітити, 
заходи в Програму економічного та соціального розвитку Слов’янської 
територіальної громади у 2022 році» внесені виходячи з очікуваного  обсягу 
надходжень в  бюджет міської територіальної громади, який може бути 
використаний на здійснення відповідних заходів та проєктів. Аналіз 
забезпечення контейнерів для збору твердих побутових відходів  буде наведено 
в Звіті СЕО. 
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Розділ що до охорони природного середовища включає 
лише пів сторінки. Будь ласка повідомте чи він ще буде 
розписаний і чи будуть до нього включені проєкти 
згадані у звіті СЕО? Вся програма економічного і 
соціального розділу яку було викладено на сайті 
включає лише 21 сторінку хоча в її змісті вказаний 
обсяг у 104 сторінки. Як слід, мабудь здогадатись, 
продовження із переліком проєктів знаходиться в 
табличці XL, було б зручніше знайомитись із проєктом 
аби це було об’єднано все ж в один документ. Також в 
наведених таблицях XL в документі «Заходи 
економічного та соціального розвитку» не вистачає 
пояснення щодо необхідності запровадження даних 
проєктів та деталей їх реалізації. Наприклад, які саме 
озера плануються для благоустрою, або яка довжина 
укріплення берегів буде виконана та на яких водних 
об’єктах.  

Мотивовано відхилено. Розділи 2. Заходи економічного і соціального розвитку 
Слов'янської міської територіальної громади у 2022 році,  3.1 Фінансове 
забезпечення заходів Програми, 3.2 Фінансове забезпечення 
інвестиційних/інфраструктурних проєктів розвитку міської територіальної 
громади зроблено в формі електронної таблиці, враховуючи необхідність 
підведення підсумків, внесення змін. Дублювання інформації зі Звіту СЕО в 
Програму економічного  і соціального розвитку Слов'янської міської 
територіальної громади не є доцільним. 
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2. Пропозиції до звіту про стратегічну 
екологічну оцінку (СЕО). Коментарі до розділу 
2.1. звіту СЕО (сторінка 7) В описі основними 
джерелами забруднюючих речовин в повітрі міста 
вказані викиди від: автотранспорта, 
деревообробки, керамічного виробництва, 
промислових підприємств, підприємства 
теплоенергетики, залізна дорога то що. Але 
кожної осені і на весні ми спостерігаємо серйозні 
забруднення від спалення листя та залишків сухої 
рослинності а також від пожеж викликаних цими 
спаленнями. Було б корисно та важливо також 
занести ці викиди до даної статистики. Це 
допоможе розуміти мешканцям міста наслідки 
таких спалень та їх впливу на здоров’я населення. 
Також, за можливістю, занести цю категорію 
викидів до таблички загальних показників викидів 
забруднюючих речовин і слідкувати за змінами її 
кількості по роках та сезонах.  

 Мотивовано відхилено. Жодним заходам або проєктам Програми економічного 
і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2022 р. 
не передбачено спалювання рослинності. Звіт про стратегічну екологічну оцінку 
робився заходам та проєктам Програми. Крім того відсутні статистичні дані 
щодо забруднення атмосферного повітря від спалювання рослинних залишків. 
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Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 8) За 
підсумками 2020 року, щільність викидів від 
стаціонарних джерел склала 7,5 тонн на 1 км2 , що 
в 3,9 рази менше середньо обласних показників (дані 
по області за період 2017- 2019 років – 29,5 тон на 1 
км2 ). У розрахунку на душу населення викиди 
шкідливих речовин від стаціонарних джерел склали 
4,2 кг , що в 43,8 рази менш, ніж у середньому по 
області (дані по області за період 2020 року – 
183,73 кг на душу населення) Вище в тексті вказано 
порівняння викидів Слов’янської ОТГ із 
показниками області. Як що це подавати в такому 
контексті виглядає ніби в нашій ОТГ все добре у 
порівнянні із показниками області, тому ми б радили 
порівнювати показники із нормами викидів на душу 
населення, тільки так ми можемо зрозуміти 
наскільки шкідливими та критичними є ці 
статистичні данні.  

Мотивовано відхилено. Інша інформація відсутня 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 8) 
Однією з основних причин надмірних викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря є 
моральне старіння та фізичне зношення 
технологічного та пилогазоочисного 
устаткування, що не відповідає сучасним вимогам 
щодо забезпечення встановлених законодавством 
нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Як 
що на вищезгаданих підприємствах фіксуються 
надмірні викиди речовин було б цікаво отримати 
інформацію чи сплачують вони штрафні санкції за 
ці викиди і коли планують модернізацію 
виробництва? Як що такої можливості немає 
можливо управління економічного та 
інвестиційного розвитку передбачене залучення 
коштів від інвесторів або грантодавців?  

Мотивовано відхилено. Питання здійснення контролю за станом атмосферного 
повітря, проведення перевірок накладення штрафів віднесено до компетенції 
Державної екологічної інспекції .В Слов'янській міській ВЦА відповідна 
інформація відсутня.В галузі «Охорона навколишнього природного середовища» 
передбачено розробка та затвердження «Програми поводження з відходами на 
території Слов’янської міської територіальної громади», Програма «Охорона 
навколишнього природного середовища та екологічна безпека Слов’янської 
міської територіальної громади».  
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Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 8) 
Основними забруднювачами атмосферного 
повітря у 2020 році є ТОВ «Руссоль - Україна», 
ТОВ ВО «СЗВІ», АТ «Зевс 
Кераміка»,ВО«Слов’янськтепломережа», 
підприємства залізної дороги, ТОВ «Керамічні 
маси Донбасу», ПрАТ «Бетонмаш». 
Підприємства - забруднювачі довкілля мають 
встановлені санітарнозахисні зони. Кількість 
людей, які проживають в зонах, наведена в 
таблиці 2. Таблиця 2 Найменування підприємства 
Кількість людей в СЗЗ, тис. осіб Відселено в 
поточному році Слов’янська ТЕС 0,14 0 ПрАТ 
«Бетонмаш» 0,031 0 Усього: 0,171 0 Вище в 
тексті згадуються 6 підприємств але в таблиці 
підприємств в яких встановлені санітарнозахисні 
зони вказано лише 2. Чи можливо занести в 
таблицю всі підприємства, або повідомити в звіті 
причину за якою вони не були внесені.  

Мотивовано відхилено. Наведені наявні  дані. 
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Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 8) 
На сьогодні викиди від пересувних джерел є 
найбільшими забруднювачами атмосферного 
повітря. У 2020 році транспортом було викинуто 
5,7 тис. тонн токсичних речовин та кожного 
року цей показник зростає. Об’єми цього 
забруднення перевищують викиди від усіх 
підприємств міста більше, ніж у 7 раз по окису 
вуглецю, свинцю, двоокисі азоту та іншім. За 
матеріалами державної статистики, протягом 
останніх чотирьох років кількість автомобільних 
засобів у місті зросла практично на 30%. 
Враховуючи інформацію за текстом вище 
Слов’янська ОТГ може прийняти рішення про 
контроль викидів на території Слов’янської ОТГ 
через обмеження роботи (прогріву двигуна) до 5-
ти хвилин під час простою транспорту. Такий 
закон вже давно прийнятий у Европейських 
країнах і допомагає зменшити викиди від 
автотранспорту. В холодний період року часто 
можна побачити автівки які просто простоюють із 
заведеним двигуном, наприклад: коли там 
гріються таксисти, або хтось п’є каву чи чай біля 
улюбленого закладу а автотранспорт в цей час 
здійснює викиди в атмосферне повітря і підвищує 
загальний шум в місті. Це допомогло б значно 
скоротити викиди в атмосферне повітря, 
посприяло б сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони довкілля, безпеки 
життєдіяльності населення та охорони його 
здоров’я. 

Мотивовано відхилено. Чинним законодавством не передбачені повноваження 
органів місцевого самоврядування щодо обмеження роботи двигунів. 
Стратегічна екологічна оцінка робиться заходам та проектам щодо реалізації 
Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

 Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 8) 
Однією з найгостріших екологічних проблем 
Донецького регіону, яка вимагає якнайшвидшого 
вирішення, є забруднення повітряного басейну. 
Донецьким регіональним центром з 
гідрометеорології виконуються спостереження 
за станом атмосферного повітря на 5-и 
стаціонарних постах Маріупольської 
гідрометеорологічної обсерваторії, 2-х 
стаціонарних постах у м. Слов’янськ та 4-х 
постах у м. Краматорськ. Вище за текстом 
згадується про роботу 2-х стаціонарних постів. 
Про те у Слов’янську також є пости громадського 
моніторингу повітря які, в кількості більше 5-ти 
приладів. Як що занести їх дані до загальних, 
нехай навіть окремих статистичних таблиць ми 
могли б отримувати більш точний моніторинг 
стану атмосферного повітря. Це допомогло 
вдосконалити та покращити збір даних що-до 
забруднювачів і навіть в деяких випадках 
розділяти їх за мікрорайонами. Також це б 
підвищило рівень обізнаності населення та 
допомогло вчасно інформувати людей про різні 
види забруднення та небезпек. Щоб населення 
мало змогу вчасно зреагувати на загрози які 
можуть заподіяти шкоду їх здоров’ю. Так як всі 
станції моніторингу належать різним власникам і 
є різних моделей але при цьому показують 
однакові показники можна припустити що ці 
данні відповідають дійсності. І як що якась 
станція не відповідатиме загальним показникам 
інших тоді її данні можна вважати не 
достовірними. Така схема дає гарантію якісних та 
точних показників і дає можливість довіряти 
станціям громадського моніторингу повітря. 

Мотивовано відхилено. Спостереження за станом атмосферного повітря 
розробник програми економічного та соціального розвитку не робить, а лише 
використовує відкриті дані. 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

 Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
9) На АТ «Зевс Кераміка»: - захід «Заміна 
фільтрувальних рукавів рукавного фільтра» 
проведено частково, здійснено ремонт рукавних 
фільтрів (заміна 5 од.) на установках очистки 
газу. Запланований обсяг фінансування складав 80 
тис. грн, фактично 33 використано 11,25 тис. 
грн, що складає 14,06 % від запланованого обсягу 
фінансування. Будь ласка надайте інформацію це 
відбулось, чи планується. Як що планується то в 
який термін буде виконано повний обсяг робіт?  

Мотивовано відхилено. Використані дані Регіональної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2019 році, 
розміщеної на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України, інша інформація відсутня 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
9) На ТОВ «Донметсплав»: - виконано захід 
«Заміна пилогазоочисного устаткування на більш 
ефективне». Проведено заміну циклону ЦП 15-500 
на ЦН 15У-1000. Запланований обсяг 
фінансування складав 47 тис. грн, фактично 
використано 49,9 тис. грн, що складає 106,2 % від 
запланованого обсягу фінансування. Коментар до 
попередніх 2х абзаців. Дуже хотілось би отримати 
інформацію стосовно того до яких скорочень у % 
відношенні призведуть такі роботи. І як саме 
покращиться атмосферне повітря.  

Мотивовано відхилено. Використані дані Регіональної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2019 році, 
розміщеної на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України, інша інформація відсутня 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
9-10) Позитивні досягнення з вирішення основних 
екологічних проблем Протягом 2019 року 
підприємствами-основними забруднювачами 
атмосферного повітря Донецької області були 
виконані наступні природоохоронні заходи, які 
спрямовані на покращення стану атмосферного 
повітря: СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПАТ 
«ДОНБАСЕНЕРГО» СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕС 
Розпочато реконструкцію енергоблоку ст. № 7 
потужністю 800 МВт ІІ черга реконструкції: 
реконструкція існуючого електрофільтру 
станційного № 7 корпус «Б»:розроблено проект, 
стадія виконання 30 % (термін виконання заходу 
– 2020 рік). Розпочато реконструкцію 
енергоблоку ст. № 7 потужністю 800 МВт ІІ 
черга реконструкції: реконструкція існуючого 
пилоочисного обладнання пилоприготувального 
цеху: розроблено проект, стадія виконання 30 % 
(термін виконання заходу – 2020 рік). Розпочато 
реконструкцію енергоблоку ст. № 7 потужністю 
800 МВт ІІ черга реконструкції: впровадження 
системи очищення димових газів від окислів сірки: 
розроблено проект, стадія виконання 30 % 
(термін виконання заходу – 2020 рік). Розпочато 
впровадження селективно некаталітичного та 
селективно каталітичного відновлення оксидів 
азоту на енергоблоці № 7 корпус А, Б: розроблено 
проект, стадія виконання 30 % (термін виконання 
заходу – 2020 рік) На початку абзацу вказано як 
позитивне досягнення що, «БУЛИ ВИКОНАНІ» 
наступні дії. Але далі за текстом написано що дії 
ніби то лише «РОЗПОЧАТІ» а не виконані. Будь 
ласка вкажіть чи виконані ці дії чи лише 
розпочаті. Зважаючи на те що термін виконання 
дій вказаний 2020 рік а зараз завершується 2021 р.  

Мотивовано відхилено.Використані дані Регіональної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2019 році, 
розміщеної на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України, інша інформація відсутня 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
12) Рівень забезпечення промислових підприємств 
міста сучасними очисними спорудами для 
попереднього очищення стоків перед їх скидом до 
загальної стічної каналізаційної системи 
залишається недостатнім. Хотілось би дізнатись 
перелік підприємств які здійснюють скиди до 
каналізаційної мережі і їх % співвідношення зі 
скидами від домогосподарств.  

Мотивовано відхилено. Відсутня відповідна інформація. Стратегічна екологічна 
оцінка робиться заходам та проектам Програми. 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
12) Річка К.Торець із притоками Кривий Торець, 
Сухий Торець, Колонтаївка протікає повз значні 
промислові центри Донбасу і впадає в р. С.Донець. 
По м.Слов’янську і Слов’янському районі довжина 
річки - 22км. За текстом вказано що Колонтаївка 
протікає повз центри Донбасу і впадає в р. 
С.Донець але ця річка наче впадає у К.Торець і 
протікає лише по території Слов’янської ОТГ? Не 
зовсім зрозуміло до якої саме із перелічених річок 
вказана довжина 22 км.  

Враховано. Звіт СЕО доповнено 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
12) Річка Колонтаївка - притока р. К.Торець. Свій 
початок бере із солоних озер Слов’янського 
курорту. Як ми можемо бачити у «google maps» - 
річка Колонтаївка (Бессарабівка) бере свій 
початок із мікрорайону Північний. Як що це якась 
помилка будь ласка напишіть нам, це дуже 
цікавий момент. Чому так?  

Враховано. Звіт СЕО доповнено 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
12) У річці збільшено вміст хлоридів, сульфатів, 
зважених речовин і БПК5, що негативно впливає 
на якість води в р. К.Торець. Русло річки в районі 
ПАТ «Тореласт» значно дрібне, тут збільшений 
вміст завислих речовин до 200 мг/л, сухого 
залишку до 12500 мг/л, сульфатів до 1500 мг/л, 
хлоридів 8300 мг/л. Було б дуже корисним вказати 
в скільки разів йде перевищення забруднюючих 
речовин від норми ГДК, так цей звіт зможуть 
зрозуміти та аналізувати більша кількість людей 

Мотивовано відхилено. Інша інформація відсутня 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
13) У 2018 році в місті утворилося 32,6 тис. тон 
відходів, що на 0,01% менш, ніж у 2017 році. Було 
б корисним та важливим вказати кількість 
відходів за 2019-й та 2020-й роки. Як що таких 
підрахунків не проводилось будь ласка вкажіть 
причину.  

Враховано. Звіт СЕО доповнено 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
13) Більша частина відходів є вторинною 
сировиною і важливим джерелом забезпечення 
потреб економіки в матеріальних ресурсах, однак 
наявні можливості використовуються 
неефективно, бо тільки 20-23% відходів 
використовуються. Будь ласка вкажіть що 
мається на увазі - це означає що 20-23% відходів 
йде на переробку? Як саме це відбувається адже в 
нас немає системи сортування чи цей процент 
якось вирахуваний від даних приватних 
підприємців які приймають вторинну сировину на 
переробку?  

Мотивовано відхилено. 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
13) Особлива увага приділяється утилізації 
відходів І класу небезпеки, ртутних ламп. 
Протягом 2017-2018 років направлено на 
утилізацію близько 4000 ртутних ламп. Так само, 
корисно було б дізнатись скільки ламп було 
відправлено на утилізацію протягом 2019-го та 
2020-го року як що такі відправлення були, як що 
ні – будь ласка повідомте причину.  

Мотивовано відхилено. Відсутня відповідна інформація. Стратегічна екологічна 
оцінка робиться заходам та проектам Програми. 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
14) За результатами проведеної інвентаризації 
несанкціонованих звалищ та місць накоплення 
відходів, на початок 2018 року на території 
міста виявлено 23 неорганізовані звалища 
загальним об’ємом 3232 м3. Важливо було б 
слідкувати за проблемою сміттєзвалищ та її 
наслідками систематично та надати статистику за 
2019-й 2021-й роки якщо вона є. В разі якщо її 
немає повідомити причину.  

Враховано. За результатами проведеної інвентаризації несанкціонованих звалищ 
та місць накоплення відходів, на початок 2018 року на території міста виявлено 
23 неорганізовані звалища загальним об’ємом 3232м3. 
За даними КП «АТП 052814»: 
За 2018 рік зібрано та перевезено 210,1 тис. м3 твердих побутових відходів. 
За 2019 рік – 209,8 тис. м3 твердих побутових відходів. 
За 2020 рік – 197,4 тис. м3 твердих побутових відходів. 
За даними управління житлово-комунального господарства в 2019 році 
ліквідовано 6 стихійних звалищ. 
В 2020 році придбано контейнерів в кількості 37 од.   
Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації 
проведено централізовано закупівлю контейнерів. До міста передано 82 
контейнери для скла та паперу і 16 од.  для відпрацьованих батареєк. 
Ліквідовано 12 несанкціонованих звалищ об’ємом 51,9 м3. 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
15) У 2018 році ДОЛЦ МОЗ України було 
відібрано 63 проби ґрунту на хімічні, бактеріальні 
досліджування, з яких 29 проб не відповідали 
гігієнічним нормативам по бактеріальним 
показникам, 5 проб на гельмінти.  Чи проводяться 
дослідження ґрунтів систематично кожного 
року, як що ні, будь ласка вкажіть чому?  

Враховано. Звіт СЕО доповнено 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
15) Збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття Природно - заповідний фонд. 
Рослинний світ є важливим містобудівним 
елементом і згідно з сучасними нормативами має 
займати не менш 50% території міста. Будь 
ласка за можливість вкажіть який % територій 
Слов’янської ОТГ наразі займає рослинний світ. 
Для того аби розуміти «фронт» робіт над якими 
нам всім варто працювати і до яких показників 
прагнути.  

Мотивовано відхилено. Звіт про СЕО зроблено Програмі економічного  
ісоціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2022 рік., 
тобто документу державного планування, розрахованого на короткочасний 
період. Питання довгострокового планування доцільно розглядати  під час 
розробки Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади на 
період до 2027 року 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
16) Зелені насадження міста пройшли тривалий 
етап формування, основна частина яких 
насаджувалась та формувалась у 60-70 роки 
минулого століття. У місті є значний потенціал 
для розвитку зелених зон. Корисно було б 
дізнатись як змінювалась площа або об’єм 
зелених зон та зелених насаджень на території 
міста впродовж останніх років. Можливо є якісь 
підрахунки які можна оприлюднити. Ми часто 
спостерігаємо незаконні вирубки лісів та зелених 
насаджень на території міста, чи впливає це якось 
на загальний стан зелених зон? Чи замішуються 
втрати зелених насаджень новими посадками? 
Також на території м. Слов’янська (особливо в 
густонаселених районах міста) постійно йде 
санітарна очистка та вирубка старих/хворих дерев, 
чи замішуються вони новими? Особливо 
цікавлять зони розмежування дорожніх та 
пішохідних покриттів. Прикріпляємо фото, Вул. 
Василівська На цій ділянці можна побачити 
викатаний автівками та деградований (через 
недостатній догляд) грунт. І в далі можна 
побачити кілька дерев акації, які в цьому році 
були вирублені але на заміну їм поки не прийшло 

Мотивовано відхилено. Звіт про СЕО робиться заходам та проєктам Програми, 
реалізація яких планується впродовж 2022 року. 



нічого. Наразі ця ділянка стоїть порожньою і 
місця де були акації продовжують слугувати 
місцями парковки. На весні цього року на цій 
ділянці Осередком громадянського суспільства 
«Друкарня» та Благодійним фондом «New Way» 
були висаджені сажанці дерев, частина з яких 
прийнялись і вкрились зеленими листочками. Але 
після вирубки акацій які нібито привертали увагу 
що це все ж не зона паркування а зелена зона, 
наші саджанці стали не помітними і тепер більш 
вразливі до автотранспорту та погодних умов. 
Таких ділянок на території м. Слов’янська багато, 
тому хотілось би зберегти та відновити 
насадження на цих розділових захисних смугах 
між дорогами та тротуарами. Це допоможе: 
збільшити кількість зелених насаджень, 
покращити зовнішню привабливість міста, 
зменшити пилоутворення та покращити стан 
якості атмосферного повітря на территорії м. 
Слов’янська. За підтримкою Слов’янської ВЦА - 
наш осередок «Друкарня» готовий долучатись до 
зборів волонтерів і координації висадки дерев 
заради озеленення міста Слов’янська, 
забезпечення розвитку та формування 
позитивного іміджу територіальної громади  

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
19) У табличці №5 зазначено, що на хвороби 
органів дихання у 2020-му році хворіли 1,2 людей, 
тоді як у 2019-му 12,2 людей. Як що це не 
помилка, будь ласка вкажіть з чим могла бути 
пов'язана така контрастна різниця в кількості 
хворих людей?  

Враховано.  



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 19) 
Особливу загрозу становитиме проблема 
накопичення та утилізації твердих побутових та 
промислових відходів, будівництва небезпечних 
об’єктів та підприємств, викиди яких можуть 
погіршити якість атмосферного повітря, 
поверхневих та підземних вод, ґрунтів, а це, в 
свою чергу, може підвищити ризик виникнення 
новоутворень і хвороб органів дихання в 
населення, призвести до зниження 
біорізноманіття тощо. Всім відомі страшні 
наслідки накопичення відходів. Чи можете ви 
вказати спроби міста вирішити цю проблему? 
Наприклад: були встановлені жовті контейнери 
для збору батарейок та сітчасті контейнери для 
збору відсортованої сировини. Та подальші 
місцеві плани що-до поводження з відходами, «ми 
чекаємо» впровадження якихось регіональних 
програм, чи можливо все ж можемо запровадити 
якісь хоча б точкові вирішення по типу 
встановлення пілотних баків для сортування на 
території Слов’янської ОТГ? На прикладі 
шкільних закладів Слов’янська де встановлено 
баки для сортування долучити до сортування 
місцеві підприємництва, молодіжні центрі і за 
виконання певних дій винагороджувати 
грамотами або якимись привітаннями на сайті 
Слов’янської ВЦА.  

Мотивовано відхилено. Звіт про стратегічну екологічну оцінку робиться на 
заходи та проекти реалізація яких передбачена програмою економічного і 
соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади на 2022 рік. 
Заходи наведено в розділі 2 «Заходи економічного і соціального розвитку 
Слов'янської міської територіальної громади у 2022 році»  , Ціль 4. Екологічна 
безпека та збалансоване природокористування, завдання 4.2.1 Удосконалення 
системи збору та перероблення твердих побутових відходів, зокрема заходи 
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 
небезпечних хімічних речовин, а саме, облаштування контейнерних 
майданчиків, ліквідація несанкціонованих звалищ та місць скупчення побутових 
відходів,   організація робіт з утилізації використаних батарейок і акумуляторів , 
придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 
транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 
відходів, а саме, придбання контейнерів для збору ТПВ та інше.   



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 22) 
На основі оцінок, представлених в таблиці 6, можна 
зробити такі висновки щодо ймовірних наслідків для 
довкілля від реалізації Програми: атмосферне повітря 
– позитивний вплив, а саме: зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами внаслідок виконання 
природоохоронних заходів промисловими 
підприємствами міста; водні ресурси – позитивні 
наслідки: реконструкція самопливного каналізаційного 
колектору дозволить знизити рівень забруднення 
поверхневих вод; відходи – позитивні наслідки за 
рахунок ліквідації несанкціонованих звалищ ТПВ, 
придбання контейнерів для збору побутових відходів; 
організація робіт з утилізації використаних батарейок 
і акумуляторів; придбання машин для збору побутових 
відходів; облаштування контейнерних майданчиків; 
земельні ресурси – наслідки позитивні, а саме: 
здійснення заходів та раціональне використання 
земельних ресурсів є особливо важливим для 
досягнення цілей та напрямків, для забезпечення умов 
сталого розвитку міста; біорізноманіття – наслідки 
позитивні: покращення існуючого стану озеленення 
територій парків та скверів; населення та 
інфраструктура – наслідки позитивні: поліпшення 
санітарноепідеміологічної та санітарно-епізоотичної 
ситуації на території міста; негативний вплив на 
стан здоров’я чи захворюваність населення не 
очікується. При впровадженні заходів та проєктів 
Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується 
позитивний вплив на навколишнє природне середовище, 
у тому числі на здоров’я населення Було б корисним 
додати індикатори якими можна виміряти позитивні 
наслідки або за можливістю % співвідношення на 
скільки % реалізацією проєкту можна покращити 
стан за переліком в порівнянні з існуючим станом 
довкілля.  

Враховано.Звіт СЕО доповнено 



Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
23) (таблиця 7) Проблема №6 Недостатній рівень 
екологічної свідомості 1. Низький рівень 
залучення громадськості до процесу реалізації 
екологічної політики держави. 2. Відсутність 
комплексного, системного підходу до формування 
екокультури населення. 3. Недостатня 
проінформованість громадян про існуючі 
екологічні проблеми та можливі способи їх 
вирішення. 4. Відсутність суспільних норм 
екологічної моралі. Осередок громадянського 
суспільства «Друкарня» готовий співпрацювати із 
Слов’янською ВЦА для вирішенні та покращення 
цих пунктів, в нас є певна кількість волонтерів 
яких можна долучати до розповсюдження 
інформації, брошур, проведення лекцій. І також в 
нас багато ідей щодо покращення цих показників і 
ми б були раді співпраці. Давайте разом 
обговоримо можливості співпраці.  

Мотивовано відхилено. Не є пропозицією до Звіту СЕО 

Відокремлений 
підрозділ іноземної 
неурядової організації 
"Представництво DRA 
в Україні - Центр 
Громадянського 
суспільства Друкарня" 

Частина тексту взята зі звіту СЕО (сторінка 
26) Можна зробити такі висновки щодо 
ймовірного впливу документу державного 
планування на довкілля: До переліку висновків 
дуже хотілось би побачити методи або індикатори 
вимірювання зменшення впливу на довкілля в % 
співвідношенні. Розуміти як саме ми зможемо 
відчути або виміряти позитивні наслідки від 
реалізації проєкту. 

Враховано. Звіт СЕО доповнено 

 

 

 

 


