
Довідка  

про результати громадського обговорення  у процесі здійснення  стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік 

 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі - Закон) розроблено Звіт про стратегічну 

екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік (далі - Програма). 

Згідно з чинним законодавством Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми була 

оприлюднена на офіційному сайті Запорізької міської ради 10.09.2020 та повідомлення про її розміщення надруковано в газетах 

«Запорозька Січ» від 10.09.2020 та «МИГ» від 10.09.2020. 

Зауважень від громадськості щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми 

протягом 15 днів не надходило. 

Повідомлення про оприлюднення Проєкту Програми, Звіт СЕО та повідомлення про їх оприлюднення було розміщено на 

офіційному сайті Запорізької міської ради 22.10.2020 та  інформаційне повідомлення  надруковано в газетах «Запорозька Січ»  

від 22.10.2020 та «МИГ» від 22.10.2020. 

У зв’язку карантинними обмеженнями проведення запланованих громадських слухань не передбачалося. 

Протягом 30 днів отримано пропозиції та зауваження від громадськості. 

 

Результати громадського обговорення: 
№ 
  

Автор 
зауваження/ 
пропозиції  

Редакція 
частини 
проєкту 

ДДП/Звіту 
СЕО, до 

якого 
вислов-

лено зау-
важення 

Зауваження /пропозиція  Спосіб вра-
хування 

(повністю 
враховано, 
частково 

враховано 
або обґрун-

товано 
відхилено)  

Обґрунтування 

До проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік 

1 Запорізька 

обласна філія 

всеукраїнської 

 
До Додатку 1 Основні  показники  економічного  розвитку  м.Запоріжжя  
на  2021 рік» включити наступні екологічні показники, що стосуються 
довкілля та впливу на здоров’я людини: забруднення повітря -  обсяги 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від  стаціонарних 

Не 
враховано 

Короткострокова Програма економіч-
ного і соціального розвитку міста 
розробляється відповідно до Закону 
України «Про державне прогнозування 



2 
 

екологічної 

ліги 

і пересувних джерел; викиди найпоширеніших забруднюючих речовин 
(оксид вуглецю, пил, діоксиди азоту та сірки) в атмосферне повітря; 
індекс забруднення атмосфери, у т.ч. по містам області; водні ресурси - 
обсяги забору та використання свіжої води; обсяги скидання зворотних 
вод у водні об’єкти; обсяги скидання очищених і недостатньо очищених 
зворотних вод у водні об’єкти; якість води в малих річках;  озеленення  
- рівень озеленення територій міст; енергетика - споживання 
енергоресурсів установами комунальної власності; споживання 
енергоресурсів населенням на 1 тис. жителів; економія енергетичних 
ресурсів у результаті впровадження енергоефективних заходів; відходи  
- обсяги утворення ТПВ на території міст, обсяги утворення 
промислових відходів на території міст, обсяги утилізованих 
промислових відходів,  обсяги накопичених промислових відходів; 
здоров’я населення  - рівень захворюваності населення міста,  кількість 
новоутворень у жителів міста; екологічне управління - обсяг 
фінансування заходів з охорони навколишнього природного 
середовища, кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти;  
обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, 
інвестиційних ресурсів фінансових установ, залучені регіоном  у 
проєкти енергоефективності 

та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України». ЇЇ 
структуру затверджено Постановою 
КМУ від 26.04.2003 №621 (зі змінами) 
«Про розроблення прогнозних і 
програмних документів економічного і 
соціального розвитку та складання 
проєктів Бюджетної декларації та 
державного бюджету». Зазначеними 
нормативними документами визначено 
показники, які необхідно відображати 
при розробленні прогнозу (Програми) 
на короткостроковий період, а саме: 
основні макроекономічні показники 
(тобто екологічні показники відсутні) 

2 Запорізька 

обласна філія 

всеукраїнської 

екологічної 

ліги 

 
Жодним розділом Програми не передбачено власне безпеки 
життєдіяльності людини у розрізі техногенного впливу на стан здоров’я 
населення м.Запоріжжя. На наш погляд доцільно додати відповідний 
розділ «Охорона здоров’я та мінімізація ризиків для здоров’я 
населення»  з відповідними запланованими/реалізуємими програмами 
та відповідними індикаторами щодо захворюваності, смертності, 
впливу забруднення на стан здоров’я та стан довкілля   

Не 
враховано 

Програму економічного і соціального 
розвитку м.Запоріжжя розроблено 
відповідно до Постанови КМУ від 
26.04.2003 №621 (зі змінами), якою 
затверджено типову структуру на 
короткостроковий період 

3 Запорізька 

обласна філія 

всеукраїнської 

екологічної 

ліги 

 
Додаток 2 до Програми «Перелік місцевих програм, які передбачається 
фінансувати в 2021 році» пропонуємо доповнити наступними: 
розроблення та фінансування  програми моніторингу повітря (згідно 
Постанови 827) та придбання, встановлення та функціонування 
автоматизованих систем моніторингу; Програма боротьби з 
карантинними рослинами міста Запоріжжя 

Не 
враховано 

Перелік міських цільових програм 
формується, виходячи з фінансових 
можливостей бюджету та визначається 
проєктом рішення міської ради  «Про 
бюджет міста на 2021 рік». Разом з тим, 
ліквідація карантинних рослин не 
відноситься до природоохоронних 
заходів (відповідно до ПКМУ №1147), 
тому заходи боротьби з карантинними 
рослинами плануються та фінансуються 
в рамках заходів з благоустрою міста 



3 
 

4 Запорізька 

обласна філія 

всеукраїнської 

екологічної 

ліги 

 
Пропонуємо доповнити Програму розділом, в якому буде надана 
характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення, та прогнозні зміни цього стану. Частково питання стану 
здоров’я населення висвітлено у СЕО Програми, але явно недостатньо.  
Пропонуємо доповнити  Програму наступною таблицею:   
«Кількість уперше зареєстрованих випадків захворюваності населення 
за класами хвороб на 100 тисяч населення за 2015-2019 рр»  

Класи хвороб       2015 2016 2017 2018 2019 
Новоутворення      
Уроджені аномалії            
Хвороби сечостатевої системи            
Хвороби кістково-м’язової 
системи 

     

Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини       

     

Хвороби органів дихання            
Хвороби системи кровообігу            
Хвороби нервової системи      

 

Не 
враховано 

Програма економічного і соціального 
розвитку м.Запоріжжя є документом 
планування економічного і соціального 
розвитку міста в розрізі основних 
показників розвитку галузей. Разом з 
тим, слід зазначити, що відповідно до 
наказу МОЗ України від 26.01.2018 
№157 «Про внесення змін до деяких 
наказів МОЗ України» скасовано 
статистичну форму №25-2/о «Талон 
реєстрації заключних (уточнених) 
діагнозів», на підставі якої формувався 
звіт по захворюваності. Тобто з 2018 
року показники захворюваності 
населення міста відсутні, тому 
доповнити Програму запропонованими 
показниками не є можливим 

5 Запорізька 

обласна філія 

всеукраїнської 

екологічної 

ліги 

 До Програми необхідно додати розділ «Моніторинг фактичного 

впливу реалізації Програми» 

Не 
враховано 

Структурою Програми згідно з чинним 
законодавством України не передбачено 
такий розділ  

До проєкту Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік 

1 Запорізька 

обласна філія 

всеукраїнської 

екологічної 

ліги 

 
Ст.. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
передбачена інформація та певні відповідальність за складання звіту - 
Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його 
авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації. Однак  
наразі опубліковані матеріали не містять жодної інформації , яка 
передбачена Законом. Пропонуємо доповнити звіт СЕО Програми 
додатком про даними про склад робочої групи СЕО, авторів Звіту із 
зазначенням їх кваліфікації, надані зауваження та пропозиції членами 
робочої групи, списком учасників СЕО  

Враховано  

2 Запорізька 

обласна філія 

всеукраїнської 

 
Доповнити матеріали СЕО інформацією про те, яким органам 
виконавчої влади було направлено повідомлення для отримання 
консультацій згідно Статті 13. Консультації з органами виконавчої 
влади у процесі стратегічної екологічної оцінки, а також  отриманими 

Не враховано 
Звіт про СЕО розроблено відповідно до 
всіх етапів, визначених Законом 
України про СЕО, а саме: 



4 
 

екологічної 

ліги 

від ОВВ пропозиціями згідно вимог ст. 13, а саме: «…5. Усі зауваження 
і пропозиції, одержані протягом встановленого у цій статті строку, 
підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами 
розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або 
мотивовано їх відхиляє. 6. За результатами консультацій замовник 
готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження 
і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного 
планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані 
зауваження і пропозиції, подані відповідно до цієї статті, а також 
обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у 
тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших 
виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки 
додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про 
консультації є публічною інформацією.»   

Проєкт Програми економічного і 
соціального розвитку м.Запоріжжя на 
2021 рік та Звіт про СЕО цієї Програми 
направлено для надання консультацій 
та пропозицій до Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Департаменту 
захисту довкілля Запорізької обласної 
державної адміністрації, 
Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької обласної державної 
адміністрації. За результатами 
підготовлено довідку про 
консультації, в якій розглянуто   
отримані зауваження і пропозиції та 
розміщено на сайті міської ради 

 

 

Директор департаменту економічного 
розвитку міської ради            Н.В.Новак 


