
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 

№  

з/п 

Уповноважений 

орган 

Редакція 

частини проекту 

ДДП/звіту про 

СЕО, до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

Зауваження / пропозиція Спосіб 

врахування 

(враховано / 

не враховано 

/ враховано 

частково) 

Обґрунтування 

До проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто» 

1. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Програма не відповідає вимогам 

Порядку розроблення, фінансування та 

моніторингу регіональних програм і 

звітності про їх виконання, 

затвердженого розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 

21.08.2006  

№ 336, зареєстрованого в Запорізькому 

обласному управлінні юстиції 

29.082006 за № 48/1205. 

Не враховано Програма озеленення не є регіональною 

програмою. 

Програма озеленення не є бюджетною. 

Заходи Програми мають стати основою 

для планування та фінансування реалізації 

проектів нового будівництва, 

реконструкції і капітального ремонту 

зелених насаджень, а також проведення 

робіт щодо поточного ремонту і утримання 

зелених насаджень. 

2. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- У наданій Програмі не визначені 

джерела та обсяги фінансування 

Програми, у тому числі з розбивкою за 

роками та по заходах. 

 

Не враховано Програмою озеленення 

передбачається фінансування заходів, які 

визначаються в окремих програмах  

департаменту інфраструктури та 

благоустрою міської ради, департаменту  з 

управління житлово-комунальним 

господарством міської ради, департаменту 

освіти і науки міської ради, департаменту 

охорони здоров’я міської ради. 

 

3. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

- Не визначені строки та етапи реалізації 

Програми. 

 

Не враховано Безпосередньо у назві Програми визначені 

терміни її реалізації – 2019-2029 роки. 

Крім того, у додатку 2 Програми заходи 

мають терміни виконання по кожному 

заходу окремо. 



адміністрації Програмою не передбачені етапи її 

реалізації. 

4. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Відсутні конкретні (якісні та кількісні 

показники) очікувані результати 

Програми (економічні, соціальні, 

екологічні тощо), які будуть досягнуті 

завдяки виконанню Програми. 

 

Не враховано Розділ V. Очікувані  результати і 

ефективність Програми: 

Відповідно до Стратегії міста Запоріжжя 

до 2028 року пріоритетним для міста є 

збереження та реконструкція існуючих і 

створення нових територій зелених 

насаджень. 

Реалізація Програми спрямовується на 

підтримування належного рівня 

забезпеченості населення якісними 

озелененими територіями загального 

користування. 

  

Конкретні (якісні та кількісні показники) 

очікувані результати від виконання заходів 

Програми визначатимуться 

відповідальними виконавцями під час 

планування реалізації та фінансування 

відповідних заходів. 

5. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Відсутня інформація щодо звітування 

про стан та результати виконання 

Програми. 

Не враховано Розділ VII Організаційне забезпечення 

Програми: 

Організаційне забезпечення реалізації 

Програми і контроль за виконанням 

передбачених Програмою заходів здійснює 

департамент інфраструктури та 

благоустрою міської ради.  

З метою координації діяльності виконавців 

Програми, розпорядженням міського 

голови створюється робоча група.  

Інформація про стан виконання Програми 

департамент інфраструктури та 

благоустрою міської ради надає постійним 

комісіям міської ради з питань 



життєзабезпечення міста та з питань 

екології. 

6. Департамент 

охорони здоров’я 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Зауваження та пропозиції відсутні - - 

7. Мінприроди 

України 

- Зауваження та пропозиції відсутні - - 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто» 

8. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Навести останні дані щодо 

інвентаризації зелених насаджень, 

інформацію щодо балансоутримувачів 

парків, скверів у розрізі районів 

Не враховано У проекті Програми (додаток 2 Програми) 

передбачено захід - «Інвентаризація 

зелених насаджень міста» та визначено 

виконавців цього заходу - районні 

адміністрації міської ради, департамент 

інфраструктури та благоустрою міської 

ради, департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради, 

департамент освіти і науки міської ради, 

департамент охорони здоров'я міської 

ради, департамент культури і туризму 

міської ради, комунальні підприємства 

міста, які є балансоутримувачами зелених 

насаджень 

 

9. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Надати карто-схеми із зазначенням 

запланованих місць розташування 

парків та скверів у розрізі районів 

Не враховано Проект Програми розроблено з 

урахуванням положень містобудівної 

документації «Проект внесення змін до 

генерального плану міста Запоріжжя», 

затвердженої рішенням Запорізької міської 

ради від 27.09.2017 №31 «Про 

затвердження містобудівної документації 

«Проект внесення змін до генерального 

плану міста Запоріжжя» та внесення змін 



до генерального плану міста Запоріжжя, 

затвердженого рішенням Запорізької 

міської ради від 15.09.2004 №4» (розділ І. 

Вступна частина Програми), яка містить в 

собі графічні матеріали щодо зелених 

насаджень, що проектуються на 

розрахунковий період. 

 

 

10. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Вказати кількісний та видовий склад 

зелених насаджень 

Враховано 

частково 

За рекомендаціями науковців Запорізького 

національного університету проект 

Програми доповнено переліком найбільш 

прийнятних деревно-чагарникових порід 

(розділ Ш. Визначення проблем. Шляхи і 

способи розв’язання проблем).  

Перелік існуючих  зелених насаджень та 

тих, що проектуються, із зазначенням їх 

площ, передбачено проектом Програми 

(додаток 1 Програми). 

 

11. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Передбачити заходи моніторингу 

наслідків виконання програми. У 

розділі 9 «Заходи, передбачені для 

здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення» зазначається, 

що оскільки Програму озеленення 

розроблено з урахуванням вимог 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 

2028 року, затвердженої рішенням 

Запорізької міської ради від 20.12.2017 

№57, та з метою досягнення цільових 

показників Стратегії, доцільно 

скористатись тими ж показниками, що 

Не враховано Стратегія розвитку міста Запоріжжя до 

2028 року, яка затверджена рішенням 

Запорізької міської ради від 20.12.2017 

№57, є одним з основних документів 

соціально-економічного розвитку міста. 

Відповідно до рішення Запорізької міської 

ради від 20.12.2017 №57 виконавчі органи 

міської ради, підприємства, установи та 

організації усіх форм власності, громадські 

організації міста мають керуватися та 

враховувати основні положення Стратегії 

при формуванні щорічних програм, 

бюджету та планів розвитку. 



встановлені для Стратегії у розділі 

«Впровадження та моніторинг 

реалізації Стратегії». При цьому, 

Стратегія розроблена до 2028 року 

(показники наведено у м
2
), а Програма 

- строком до 2029 року (у га). 

 

 

 

12. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- У розділі 2.7. «Здоров’я населення» 

наведено статистичну інформацію 

щодо захворюваності населення, при 

цьому відсутнє посилання на первинне 

джерело інформації. 

Не враховано Додатком 9 до Звіту надано лист 

департаменту охорони здоров’я 

Запорізької міської ради від 15.04.2019 

№1831/03-17/01, який є первинним 

джерелом інформації розділу 

2.7. «Здоров’я населення». 

13. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування і забудова міських і 

сільських поселень» втратив чинність 

відповідно до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України від 23 квітня 2018 року № 100. 

Не враховано Наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

30.08.2018 № 228 зупинено дію наказу 

Мінрегіону від 23.04.2018 №100 року «Про 

затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій».  

Таким чином, ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень» діючий. 

14. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- У розділі 6 Звіту «Опис наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, у тому числі вторинних, 

кумулятивних, 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» зазначається, що потреба у 

зелених насадженнях загального 

Не враховано У розділі 6 Звіту  зазначено, що 

«відповідно до внесених змін до 

Генерального плану розрахунок 

нормативної забезпеченості зеленими 

насадженнями загального користування 

виконаний у відповідності до ДБН 360 – 

92** п.5.4». Потреба у зелених 

насадженнях, що зазначена у Звіті, є 

інформацією містобудівної документації 

«Проект внесення змін до генерального 



користування на етап 15-20 років 

становитиме 1670,0 га,  та необхідне 

додаткове розміщення 1053,0 га 

насаджень, при цьому відсутні будь-які 

розрахунки щодо доцільності та 

необхідності саме такої кількості 

зелених насаджень. 

плану міста Запоріжжя», затвердженої 

рішенням Запорізької міської ради від 

27.09.2017 №31 «Про затвердження 

містобудівної документації «Проект 

внесення змін до генерального плану міста 

Запоріжжя» та внесення змін до 

генерального плану міста Запоріжжя, 

затвердженого рішенням Запорізької 

міської ради від 15.09.2004 №4». 

15. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Розділ 7 Звіту «Заходи, що 

передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання документа 

державного планування» не містить 

конкретних заходів, а тільки посилання 

на нормативно-правові акти у сфері 

благоустрою. 

Не враховано Враховуючи позитивні результати оцінки 

ймовірного впливу проекту Програми 

озеленення на довкілля відповідно до 

контрольного переліку (розділ 6 Звіту), 

планування заходів для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання проекту Програми 

озеленення є недоцільним. 

16. Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- У Звіті відсутнє підтвердження факту 

опублікування Заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки  

Не враховано До Звіту додаються газета «Запорозька 

Січ» від 04.04.2019 (додаток 5 Звіту) та 

газета «МИГ» від 04.04.2019 (додаток 6 

Звіту) у яких міститься Повідомлення про 

оприлюднення проекту Програми 

комплексного озеленення м.Запоріжжя на 

2019-2029 роки «Зелене місто» та Заяви 

про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки  

проекту Програми комплексного 

озеленення м.Запоріжжя 

на 2019-2029 роки  «Зелене місто» 

17. Департамент 

охорони здоров’я 

Запорізької обласної 

державної 

адміністрації 

- Зауваження та пропозиції відсутні - - 

18. Мінприроди - Зауваження та пропозиції відсутні - - 



України 
 


