Довідка про консультації з органами виконавчої влади
проєкту Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської територіальної громади на 2022 рік
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку (далі Закон) забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади
у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування.
1.Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної екологічної оцінки:
1.1. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну
екологічну оцінку проєкту Програми було подано заяву ( на паперових носіях та в електронному вигляді до Департаменту екології Донецької ОДА (лист
01.01-14/147 від 07.10.2021 ), Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА (лист 01.01-14/149 від 07.10.2021), Міністерства охорони здоров’я України (лист
№01.01-14/148 від 07.10.2021), Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист 01.01-14/146 від 07.10.2021).
1.2. Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) в порядку передбаченому частиною 4 статті 10 Закону розміщено на
офіційному веб-сайті за посиланням: http://www.slavrada.gov.ua/?view=obyav&obyavID=29223та в друкованих засобах масової інформації, зокрема в
газетах: Славянские объявления 7 жовтня 2021р. №39 (776); Єкран Донбасса 7 жовтня 2021р. №39 (1066).
1.3. До заяви про визначення обсягу СЕО надійшов лист з пропозиціями від Міністерства охорони здоров’я України (лист 26-04/29928/2-21 від
12.10.2021), Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист 25/5-21/21704-21 від 11.10.2021).
1.4. Департамент: охорони здоров’я (лист 01-21/4581/0/71-21 від 13.10.2021), екології та природних ресурсів (лист 10-11/4981/90-21 від 19.10.2021);
2. Погодження проєкту Програми:
Проєкт Програми погоджено зі Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (лист №70-02/Д-9144 від
02.11.2021).
3. Консультації щодо Проєкту Програми та звіту про СЕО:
3.1. З метою отримання зауважень та пропозицій Проєкт Програми, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих документів надано на
електронних та паперових носіях Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України ( лист 01.01-14/254 від 27.10.2021), Департаменту екології та
природних ресурсів Донецької ОДА (лист 01.01-14/251 від 27.10.2021) , Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА (лист 01.01-14/253 від 27.10.2021).
3.2. 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).
3.3. До проєкту Програми та звіту про СЕО надійшли листи з пропозиціями та зауваженнями Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів
України ( лист від 29.11.2021 № 25/5-21/25321-21), Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА (лист від25.11.2021 № 10-11/5709/90-21),
Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА (лист від 11.11.2021 № 01-21/5101/0/71-21).
Пропозиції та зауваження надані зазначеними органами виконавчої влади були розглянуто у проекті Програми та звіті про СЕО в нижченаведеній
таблиці.

Таблиця розгляду зауважень та пропозицій до проєкту Програми економічного і соціального розвитку
Слов’янської міської територіальної громади на 2022 р та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
Орган виконавчої влади
Стислий зміст зауваження чи пропозицій
Інформація про розгляд

№№
п/п
1
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів
України
(лист від 29.11.2021 № 25/521/25321-21)

Зауваження:
1. У Програмі слід передбачити належне 1. Враховано
врахування питань забезпечення реалізації завдань
та заходів щодо охорони довкілля та сталого
використання природних ресурсів, визначених
відповідними планами, стратегіями, програмами
та іншими документами загальнодержавного
рівня, а також міжнародними угодами Стороною
яких є Україна.
2. Пропонуємо
доопрацювати
доповнення
пункту 21 «Охорона навколишнього природного
середовища» цілі 4 «Екологічна безпеказбалансоване природокористування» Програми та
пункту 2 «Розвиток земельних відносин» цілі 1
«Оновлена конкурентоспроможна економіка»
розділу 2 «Заходи економічного і соціального
розвитку Слов’янської міської територіальної
громади у 2022 році» завданнями та заходами
щодо упорядкування орних земель шляхом
виведення
з
їх
складу схилів,
земель
водоохоронних зон ( у том числі заплав), ерозійно
небезпечних
та
інших
непридатних
для
розорювання угідь, відтворення лісів ….
З огляду на вищенаведене, також пропонуємо
передбачити доповнення Програми відповідними
індикаторами/показниками оцінки виконання …

2. Мотивовано відхилено
В Програма економічного і соціального розвитку
Слов’янської міської територіальної громади на 2022
рік, Розділ 2 «Заходи економічного і соціального
розвитку Слов'янської міської територіальної громади
у 2022 році» Ціль 1 «Оновлена, конкурентноспроможна
економіка»,
передбачено
захід
«Планування
інвентаризації
земель
сільськогосподарського використання». За наслідками
проведеної інвентаризації буде розглянуто питання.

3. Розділи 3-4, 6-7 Звіту пропонуємо 3.
додатково опрацювати, забезпечивши викладення

Мотивовано відхилено
Стратегічна
екологічна

оцінка

робилась

повних
коректних
відомостей
щодо документу
державного
планування
–Програмі
природоохоронних територій та об’єктів і впливу економічного і соціального розвитку Слов’янської
на них.
міської територіальної громади на 2022 рік, заходам та
проєктам, реалізація яких планується у 2022 році.
Питання природоохоронних територій та об’єктів
впливу на них доцільно розглядати у відповідних
цільових програмах (Програма охорони навколишнього
природного середовища, інші) та відповідних Звітах
про СЕО.
4. У розділі 8 «Обгунтування вибору виправданих 4. Враховано
альтернатив» Звіту розглянуто лише одну
альтернативу, а саме нульовий сценарій.
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Департамент охорони
здоров’я Донецької обласної
державної адміністрації
(лист від 11.11.2021 № 0121/5101/0/71-21)

5. Інформація розділу 9. «Заходи, передбачені для 5. Враховано
здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля,
у тому числі для здоров’я населення», відповідно
до постанови КМУ від 16.12.2020 №1272.
Зауваження до змісту та обсягів інформації
відсутні.
Департамент
пропонує
приділити
увагу Враховано
наступним питанням:
1. Звести можливі ризики впливу від інтенсивної
господарської діяльності на довкілля до
допустимого рівня. Зокрема, знизити рівень
забруднення атмосферного повітря, що є
основною
екологічною
проблемою
для
м.Слов’янськ та негативно впливає на стан
здоров’я населення.
2. Тримати на контролі заходи поводження з
відходами
(сортування,
оброблення,
компонування, складування та утилізації відходів,
організації робіт з знешкодження небезпечних
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хімічних речовин).
3. Виконувати заходи моніторингу наслідків для
довкілля, в тому числі для здоров’я населення,
після впровадження Програми. Один раз на рік
оприлюднити результати виконання зазначеного
документу на своєму офіційному веб-сайті в
мережі Інтернет та у разі виявлення небезпечних
звітом про стратегічну екологічну оцінку
негативних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення, вжити заходів для їх
усунення, відповідно до статті 17 Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку».
Департамент екології та
1. Розділ «Охорона навколишнього природного 1. Мотивовано відхилено
природних ресурсів Донецької середовища» включено до проєкту Програми в Враховуючи, що фінансування даних заходів
обласної державної
редакції, яку не погоджено департаментом.
передбачено за рахунок бюджету територіальної
адміністрації (лист від
громади, а не за кошти обласного фонду ОНПС, у т.ч.
25.11.2021 №10-11/5709/90місцевого фонду, заходи в редакції проєкту Програми
21)
з департаментом не погоджувались.
2. Розділ 8 «Охорона навколишнього природного
середовища»
Перелік
інвестеційних/
інфраструктурних
проєктів
(далі-Перелік
проєктів) передбачено реалізацію проєкту
«Придбання
та
впровадження
установок,
обладнання
та
машин
для
збору,
транспортування, перероблення, знешкодження
та складування побутових відходів, відходів
розчищення зелених насаджень» за рахунок
коштів обласного бюджету, які виділяються в
порядку, визначеному Положенням про обласний
фонд ОНПС за умови подання запиту про
виділення коштів з фонду ОНПС за встановленою
формою та позитивного розгляду такого запиту.
Також включено проєкт «Реконструкція очисних

2. Мотивовано відхилено
Запит на «Придбання та впровадження установок,
обладнання та машин для збору, транспортування,
перероблення,
знешкодження
та
складування
побутових відходів, відходів розчищення зелених
насаджень» згідно встановленої форми передано на
розгляд департаменту.
Кошти для проведення коригування витрат для
реалізації проєкту будуть виділені з бюджету
територіальної громади.

споруд м.Слов'янськ (коригування)» джерела та
обсяг фінансування якого не визначені.
3. Для обґрунтування виконання заходів,
зазначених у завдання №4.2.1. «Удосконалення
системи збору та перероблення твердих
побутових відходів» напрямку «Раціональне
використання і зберігання відходів виробництва
побутових відходів», рекомендуємо у розділі 1.
«Аналіз економічного і соціального розвитку
Слов’янської міської територіальної громади за
попередній
період»
проєкту
Програми
охарактеризувати проблеми в сфері поводження з
відходами та території громади та зазначити
завдання і заходи, спрямовані на вирішення
проблемних питань у зазначеній сфері.
4. У розділі 1. «Аналіз економічного і соціального
розвитку Слов’янської міської територіальної
громади за попередній період» не надана
інформація щодо аналізу стану атмосферного
повітря в розрізі територіальної громади. Також,
не
наведено
характеристику виробничого
(промислового)
комплексу
територіальної
громади. Крім того, потребує уточнення та
доопрацювання інформація щодо наявних
промислових підприємств на території громади.

5.

Інформацію,

наведену

у

підрозділі

3. Мотивовано відхилено
Проблеми в сфері поводження з відходами наведено в
Звіті про стратегічну екологічну оцінку в підпункті
2.3 Поводження з відходами пункту 2 Характеристика
поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо
документ державного планування не буде затверджено
(за
адміністративними
даними,
статистичною
інформацією та результатами досліджень).

4. Мотивовано відхилено
У розділі 1. «Аналіз економічного і соціального
розвитку Слов’янської міської територіальної громади
за попередній період» у розділі «Розвиток підприємств
та сільського господарства» надається інформація про
обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
підприємств громади.
Інформація щодо аналізу стану атмосферного повітря
в розрізі територіальної громади та інформація щодо
промислових підприємств на території громади
наведена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку
підпункті 2.1 Стан атмосферного повітря пункту 2.
Характеристика поточного стану довкілля, у тому
числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього
стану, якщо документ державного планування не буде
затверджено
(за
адміністративними
даними,
статистичною
інформацією
та
результатами
досліджень) .
1.2. 5. Мотивовано відхилено

«Актуальні проблеми розвитку регіону» розділу
1, необхідно доопрацювати у урахуванням
виробництв, які розташовані на території
громади.
6. Крім того, не охарактеризовано вплив та
наслідки на навколишнє природне середовище від
реалізації даної Програми.

Відсутня
відповідна
статистична
інформація
«Навколишнє середовище» в розрізі промислових
підприємств громади.

6. Мотивовано відхилено
Вплив та наслідки на навколишнє природне
середовище
від
реалізації
даної
Програми
охарактеризовано в Звіті про стратегічну екологічну
оцінку.
До звіту про стратегічну екологічну оцінку
1. В п.1 потребує доопрацювання інформація 1. Враховано
щодо зв’язку документа державного планування з
іншими документами державного планування.
2. Інформація наведена в п.2 не в повному обсязі 2. Мотивовано відхилено
відображає характеристику поточного стану Інформація наведена в Звіті про стратегічну
довкілля, у тому числі здоров’я населення, та не екологічну оцінку підпунктах 2.1. Стан атмосферного
відображає прогнозні зміни цього стану, якщо
повітря, 2.2. Стан водних ресурсів, 2.3. Поводження з
документ державного планування не буде
відходами, 2.4. Земельні та мінеральні ресурси, 2.5.
затверджено.
Збереження
біологічного
та
ландшафтного
різноманіття, 2.6.Аналіз захворюваності населення
пункта 2. Характеристика поточного стану довкілля, у
тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни
цього стану, якщо документ державного планування не
буде затверджено (за адміністративними даними,
статистичною
інформацією
та
результатами
досліджень).
Водночас Департамент охорони здоров’я Донецької
обласної державної адміністрації (лист від 11.11.2021 №
01-21/5101/0/71-21) зауважень не має.
3. В п.4 не в повному обсязі зазначено екологічні 3. Мотивовано відхилено
проблеми, у тому числі ризики впливу на
Стратегічна
екологічна
оцінка
робилась

здоров’я населення, які стосуються проєкта документу
державного
планування–Програмі
Програми,
зокрема
щодо
територій
з економічного і соціального розвитку Слов’янської
природоохоронним статусом.
міської територіальної громади на 2022 рік, заходам та
проектам, реалізація яких планується у 2022 році.
Водночас
Департамент
охорони
здоров’я
Донецької обласної державної адміністрації (лист від
11.11.2021 № 01-21/5101/0/71-21) зауважень не має.
4. В п. 5 відсутня інформація щодо зобов’язань у 4. Враховано
сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативного впливу на атмосферне
повітря, водні та земельні ресурси, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що
стосуються Програми, а також шляхи врахування
таких зобов’язань під час підготовки Програми.
5. Інформація наведена в п.6 потребує 5. Враховано
доопрацювання, у зв’язку з відсутністю опису
наслідків для здоров’я населення, у тому числі
вторинних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно,
а за необхідності -50-100 років), постійних і
тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
6. Інформацію наведену в п.9 необхідно привести 6. Враховано
у відповідність до
Порядку здійснення
моніторингу наслідків виконання документа
державного планування, у тому числі здоров’я
населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2020 р. №1272
7. Крім того, не вказано суб’єкта, на якого 7. Мотивовано відхилено
покладено обов’язок здійснення моніторингу Згідно ст.17 Закону України «Про стратегічну
наслідків виконання документа для довкілля, у екологічну оцінку» замовник у межах своєї
тому числі для здоров’я населення
компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання
документа державного планування для довкілля

