
Довідка 

про консультації з органами виконавчої влади  

у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту  

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя 

 до 2028 року на період 2021-2024 роки  

 

На виконання ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради, для визначення 

обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що 

має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку, 12.10.2020  подав 

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-

2024 роки  (на паперових носіях та в електронному вигляді) до департаменту 

захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації (вих. №872/1 від 

12.10.2020) та до департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації (вих. №872/2 від 12.10.2020). Крім цього,  Заяву було розміщено на 

офіційному сайті Запорізької міської ради 08.10.2020 та  повідомлення про її 

розміщення надруковано в газетах «Запорозька Січ» №123 від 12.10.2020 та 

«МИГ» від 15.10.2020. 

 За результатом розгляду Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку              

міста  Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки  отримано листи від: 

 - департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації від 23.10.2020 №6407/03-04 без зауважень; 

- департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної 

адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» від 23.10.2020 №82/05, 

загальні рекомендації норм Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

 Загальні рекомендації надані департаментом захисту довкілля Запорізької 

обласної державної адміністрації стосовно розділів Звіту стратегічної 

екологічної оцінки були враховані при формуванні Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку до проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку  міста 

Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки (далі - Проєкт Плану заходів ). 

На виконання ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  

проєкт Плану заходів та Звіт про стратегічну екологічну оцінку Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки 

(далі - Звіт СЕО) на паперових носіях та в електронному вигляді 12.11.2020 

надано до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (вих. 

№07/03-35/02682 від 12.11.2020), Міністерства охорони здоров’я України (вих. 

№07/03-35/02682 від 12.11.2020),  департаменту захисту довкілля Запорізької 

обласної державної адміністрації (вих. №1060 від 12.11.2020), департаменту 

охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації (вих. №1060 від 

12.11.2020) для отримання зауважень та пропозицій. Крім цього, Проєкт Плану 

заходів, Звіт СЕО та Повідомлення про їх оприлюднення було розміщено на 

офіційному сайті Запорізької міської ради 12.11.2020 та надруковано в  газетах 

«Запорозька Січ» №154-156 від 12.11.2020 та «МИГ»№46 від 12.11.2020. 
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За результатом їх розгляду отримано листи від департаменту охорони 

здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації від 20.11.2020 №6995/03-

04 (без зауважень) та департаменту захисту довкілля Запорізької обласної 

державної адміністрації від 30.11.2020 №275/05 (із зауваженнями). 

 
Зведена таблиця  результатів консультацій з органами виконавчої влади у процесі 

стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

 м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки 
 
 

№ 
з/
п 

 

Автор 
зауваження/про

позиції 
(юридична або 
фізична особа) 

Редакція 
частини проєкту 
ДДП/Звіту про 
СЕО, до якої 
висловлено 
зауваження 
(пропозиції) 

Зауваження/ 
пропозиція 

Спосіб 
врахування 
(повністю 
враховано/ 
частково 

враховано або 
обґрунтовано 

відхилено) 

Обґрунтування 

1
1. 

Департамент 
охорони 
здоров’я 
Запорізької 
обласної 
державної 
адміністрації 
«Про надання 
зауважень та 
пропозицій»  
від 20.11.2020 
№6995/03-04 

До проєкту 
ДДП 
До звіту СЕО 

Відсутні - - 

2
2. 

Департамент 
захисту 
довкілля 
Запорізької 
обласної 
державної 
адміністрації  
«Про 
стратегічне 
екологічну 
оцінку» від 
30.11.2020 
№275/05 

До проєкту 
ДДП 

Зауваження та 
пропозиції відсутні 

- - 

До звіту про  
СЕО 

У звіті про СЕО хара-
ктеристика поточ-
ного стану довкілля, у 
тому числі здоров’я 
населення, та прог-
нозні зміни цього 
стану, якщо документ 
державного планува-
ння не буде затвер-
джено (за адміністра-
тивними даними, 
статистичною інфор-
мацією та результ-
атами досліджень) 
наведена не в повному 
обсязі 

Не враховано Звіт про СЕО 
підготовлено за 
підтримки  проєкту  
міжнародної технічної 
допомоги «Партнер-
ство для розвитку 
міст» (проєкт-
ПРОМІС), який 
впроваджує Федерація 
канадських 
муніципалітетів за 
фінансовою підтримки 
Уряду Канади, який  
має досвід у 
проведенні СЕО 

 У Звіті СЕО  відсутня    
 характеристика ста-
ну довкілля, умов 
життєдіяльності насе-
лення та стану його 
здоров’я на тери-
торіях, які ймовірно 
зазнають впливу (за 
адміністративними 
даними, статистич-
ною інформацією та 
результатами 
досліджень) 

Не враховано  Інформацію наведено 
у  розділі 2. Характе-
ристика поточного 
стану довкілля міста 
Запоріжжя, характе-
ристика стану довкіл-
ля, умов життєдіяль-
ності населення та 
стану його здоров’я,  
та  у розділі 5. Опис 
ймовірних наслідків 
для довкілля від 
реалізації Плану 
заходів 

До звіту  про 
СЕО 

У звіті відсутня 
інформація щодо 
підписів авторів 
(виконавців) із 
зазначенням  їхньої 
кваліфікації. 

Враховано 
повністю 

Звіт СЕО доповнено  
підписами авторів 
(виконавців) із 
зазначенням  їхньої 
кваліфікації 

Повідомлення 
про 
оприлюдненн
я документа 
ДДП  

Складено з 
порушенням вимог 
частини 5 ст.12 
Закону 

Відхилено Повідомлення про 
оприлюднення ДДП  
містить всю інфор-
мацію  відповідно до 
пунктів частини 5 ст.12 
Закону 

Повідомлення 
про 
оприлюдненн

Відсутнє 
підтвердження факту 

Враховано 
повністю 

До звіту про СЕО 
додано сканкопії  з 
розміщення інформації 
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я  Заяви  про 
визначення 
обсягу СЕО 

опублікування Заяви 
про визначення СЕО  

в двох друкованих 
засобах масової 
інформації 

3
3. 

Міністерство 
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України   

До проєкту 
ДДП 
До звіту СЕО 

Зауваження та 
пропозиції відсутні  

 
- 

 
- 

3
4. 

Міністерство 
охорони 
здоров’я  
України 

До проєкту 
ДДП  
До звіту СЕО  

Зауваження та 
пропозиції відсутні  

 
- 

 
- 

 

За результатами консультацій з органами виконавчої влади у процесі  

здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки вирішено: 

 1. Погодити Звіт про СЕО проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку м.Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки з урахуванням  

консультацій та зауважень органів виконавчої влади. 

 2. Підготувати та подати проєкт рішення міської ради «Про 

затвердження  Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 

2028 року на період 2021-2024 роки» на затвердження міській раді. 

 3. Протягом п'яти робочих днів з дня затвердження рішення,  

розмістити на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради затверджений 

документ державного планування, довідки про консультації з органами 

виконавчої влади та про громадське обговорення і письмово повідомити 

департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної  та департамент 

захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації. 

  

 
 
 
Директор департаменту економічного 
розвитку Запорізької  міської ради      Н.В Новак 


