
Пояснювальна записка 

 

до проекту рішення Запорізької міської ради  

«Про Програму побудови та функціонування системи автоматизованого 

спостереження (моніторингу) за вмістом забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, станом поверхневих вод та ґрунтів,  

у м. Запоріжжя» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Функціонування ефективної системи моніторингу довкілля є невід’ємною 

складовою державної та муніципальної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, спрямованої на забезпечення 

конституційного права громадян на безпечне середовище існування. Основною 

метою проведення моніторингу довкілля є збирання, збереження та обробка 

достовірної та оперативної інформації, необхідної для розробки заходів із 

попередження та зменшення негативних наслідків змін стану навколишнього 

середовища. Важливість створення ефективної системи моніторингу довкілля 

набуває особливого значення в контексті реформ у сфері управління та охорони 

довкілля відзначено необхідність координації діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування для ефективного моніторингу 

довкілля. Крім того, незадовільний стан моніторингу довкілля визначено як 

загрозу національній безпеці в екологічній сфері у Стратегії національної 

безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 

року № 287/2015, а саме, за даними Головного управління статистики у 

Запорізькій області:  

 показники захворюваності в місті Запоріжжя (на 100 тис. населення) на 

наступні нозології у порівнянні з 2008 та 2016 роками:  

 бронхіальна астма з 35,0 до 51,5;  

 онкологічні захворювання з 954,0 до 1524,9;  

 хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) з 52,0 до 53,3. 

 показники смертності серед дорослого населення від онкологічних 

захворювань (на 100 тис. населення) в м. Запоріжжі у порівнянні з 2008 та 2015 

роками з 252,0 до 271,2; 

 статистичні дані щодо кількості вроджених вад народжених в 

м. Запоріжжі у порівнянні з 2008-2016 роки з 430 до 598. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Мета Програми – впровадження системи оперативного спостереження за 

станом складових довкілля з автоматичним інформуванням про отримані 

результати. 
Побудувати та забезпечити функціонування у м. Запоріжжя 

муніципальної системи автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста, станом 



2 

поверхневих вод та ґрунтів, під управлінням Запорізької міської ради 

(Управління екологічної безпеки Запорізької міської ради). 

Отриману інформацію про стан довкілля оперативно передавати 

Державній установі «Запорізький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України Міністерства охорони здоров'я України», 

Запорізькому обласному центру з гідрометеорології, Запорізькому 

регіональному управлінню водних ресурсів, Державній екологічній інспекції у 

Запорізькій області та розміщення її на офіційній сторінці Запорізької міської 

влади у мережі інтернет та у спеціалізованому додатку на мобільному телефоні. 

Також впровадження системи спостереження за забруднення природного 

середовища допоможе визначити реальні факти забруднення та забезпечить 

здійснення достовірних розрахунків плати за забруднення навколишнього 

середовища, що призведе до наповнення екологічного фонду міста, з метою 

вжиття компенсаторних природоохоронних заходів передбачених Постановою 

КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» 

 

3. Правові аспекти 

Програма розроблена у відповідності до Законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-XII, «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 

24.02.1994 №4004-XII, «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16.09.2014 

року № 1678-VII, Указу Президента України «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної 

безпеки України», рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012 №24 «Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону 

довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки міста Запоріжжя». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування програми передбачається за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

Обсяги і графіки фінансування будуть розраховані за результатами виконання 

розрахунку кількості й типу необхідного обладнання, розрахунок вартості 

утримання системи у дієздатному стані (витратні матеріали – реагенти, 

електроенергії, вартість обслуговування, тощо) та буде затверджено окремим 

рішенням міської ради.  

 

5. Запобігання корупції 

Проект рішення не містить правил та процедур, які можуть становити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 
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6. Громадське обговорення 

Проект рішення не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

 

7. Додатково 

Проект рішення не є регуляторним актом. 

 

 

Депутат міської ради 

від фракції «Солідарність» О.О.Константинов 

 

 

Депутат міської ради 

від фракції «Самопоміч» В.І.Пріт 

 




