
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконанняПрограми економічногоі соціального розвиткуЗапорізькоїміськоїтериторіальної громади на 2023 рік, у тому числі для здоров'я населення

заходів Програми на довкілля, окремі - опосередковані. Для якісногопроведення моніторингу необхідне забезпечення регулярності зборумоніторингових даних за визначеними індикаторами та їх аналіз для

спостереження, даних спостережень Запорізького обласного центру згідрометеорології (дані метеостанції Запоріжжя), порівняння захворюваностінаселення, у тому числі окремо захворюваності органів дихання, зминулорічними показниками, один раз на рік на підставі результатівдержавного статистичного спостереження Відокремленого підрозділу«Запорізький відділ державної установи «Запорізький обласний центрконтролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».У разі виявлення перевищень минулорічних показників буде проведеноаналіз на предмет зв'язку з реалізацією заходів Програми.
Крім того, при проведенні моніторингу реалізації Програми будезабезпечено аналіз динаміки чисельності населення міста, контроль за

природного середовища.



Моніторинг та контроль заходів з реалізації Програми проводиться
щорокуза такими показниками:

Хо з/п Показники Одиниця виміру
1  |обсяги викидів забруднюючих речовин в тис. т/рік

атмосферне повітря стаціонарними
джерелами

2|обсяги скиду зворотних вод
| млн м3/рік

якість питноїводи, відхиленнявід: о
- санітарно-мікробіологічних показників
- санітарно-хімічних показників 0

3|обсяг утворених відходів тис. т
4) |кількістьовиявлених та ліквідованих од.

несанкціонованих сміттєзвалищ
5 |обсяг|фінансування|на|виконання тис. грн

природоохороннихзаходів
6 Гобсяг видатків на підвищення рівня тис. грн

суспільної екологічноїсвідомості
7 кількість випадків захворюваності випадки на

населення на захворювання органів 100 тис. населення
| дихання та злоякісні новоутворення |5  |показник народжуваності та смертності 200

|
населення міста

|9 Гукомплектованість лікарськими посадами о
| медичнихзакладів | |

Результати моніторингу наслідків виконання Програмидлядовкілля, у
тому числі для здоров'я населення. будуть використовуватися:
- для оприлюднення та інформування громадськості на офіційномувеб-сайті
один раз на рік (термін виконання Програми) та через рік після закінчення
цього терміну;
- для відстеження фактичних заходів, результатів та наслідків реалізації
програмита їх узгодження з плановими;
- для коригуваннязаходів у разі виявлення наслідків, не передбачених звітом
про стратегічну оцінку;
- для отримання інформації і даних, які можуть бути використані для
удосконалення майбутніх оцінок (зокрема для здійснення СЕО Програми
економічногоі соціального розвитку на наступніроки);
- для відстеження дотримання екологічних вимог при здійсненні заходів
Програми;
- для оцінюваннярезультативності та ефективності Програми;
- для оперативного прийняття необхідних управлінськихрішень.

Заступник міськогоголови з питань діяльності
виконавчихорганів ради, головаробочоїгру,
з проведення СЕО документів державного
планування дрій П'ЯТНИЦЬКИЙ


