
 
ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

 
№ 
з/п 

Автор 
зауваження/ 
пропозиції 

(юридична або 
фізична особа) 

 

Редакція частини 
проєкту ДДП/ 

Звіту про СЕО, до 
якої висловлено 

зауваження 
(пропозицію) 

Зауваження / пропозиції Спосіб 
врахування 

(повністю 
враховано, 
частково 

враховано або 
обґрунтовано 

відхилено) 

Обґрунтування 

До проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2021 рік (далі – проєкт Програми) 
1. Запорізька            

обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Програмою не зазначено як саме 
враховує вона стратегічні цілі, 
визначені Стратегією розвитку 
Запорізької області 

Враховано Відповідно до п. 1 Рекомендацій щодо 
розробки проєкту Програми соціально-
економічного та культурного розвитку 
Запорізької області на 2021 рік  
(Додаток 3 до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18.08.2020           
№ 354) врахування завдань і 
пріоритетів Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області на період 
до 2027 року та проєктів регіонального 
розвитку, які визначені Планом заходів 
з її реалізації (рішення обласної ради 
від 12.12.2019 № 134), вбачалося за 
необхідне. 
Заплановані у проєкті Програми 
завдання та заходи на 2021 рік у рамках 
відповідних сфер діяльності повністю 
узгоджені та відповідають  
стратегічним і оперативним цілям, 
визначеним у цих стратегічних 
документах регіону 

2. Запорізька             
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Додати розділ «Охорона здоров’я та 
мінімізація ризиків для здоров’я 
населення» з відповідними 
запланованими/ реалізуємими 
регіональними програмами та 
відповідними індикаторами щодо 
захворюваності, смертності, впливу 
забруднення на стан здоров’я та стан 

Враховано  Проєкт Програми містить підрозділ  
«Поліпшення якості і доступності 
медичних послуг» розділу ІV. 
«Розвиток людського капіталу та 
підвищення стандартів життя», а також 
розділ V. «Природокористування та 
безпека життєдіяльності людини», у 
рамках  яких, зокрема, виконання 
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Обґрунтування 

довкілля заходів здійснюватиметься через 
реалізацію низки державних та 
регіональних програм із визначеними 
індикаторами та обсягом фінансування 

3. Запорізька           
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Доповнити Програму розділом, в 
якому буде надана характеристика 
поточного стану довкілля, у тому 
числі здоров’я населення, та 
прогнозні зміни цього стану 

Враховано Проєкт Програми доповнено 
підрозділом «Окремі аспекти стану 
довкілля та впливу на здоров’я 
населення» (розділі І. «Аналіз 
економічного та соціального розвитку 
області на початок  прогнозного 
періоду»)  

4. Запорізька            
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Проаналізувати відповідність 
стратегій міст регіону та Програми 

Відхилено Проєкт Програми розробляється 
відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 
26.04.2003 № 621 «Про розроблення 
прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та 
складання проєктів Бюджетної 
декларації та державного бюджету» та 
не передбачає здійснення аналізу 
стратегій міст регіону.  
Водночас, враховуючи, що підготовка 
матеріалів до проєкту Програми (як 
документу обласного рівня) 
здійснюється відповідальними 
виконавцями  разом з 
райдержадміністраціями, виконкомами 
міських рад міст обласного значення, 
міських, селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних громад,  
переважна більшість заходів та завдань, 
передбачених у проєкті Програми та 
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спрямованих на розвиток регіону, є 
актуальними для всіх територій області  

5. Запорізька           
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Включити до Програми у розділ «ІV. 
Природокористування та безпека 
життєдіяльності людини» 
проведення оцінки ризику для 
здоров’я населення, у т.ч.                           
м. Запоріжжя 

Відхилено Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку області не є 
бюджетною програмою (не передбачає 
прямого фінансування), усі заплановані 
заходи виконуються у рамках галузевих 
державних або регіональних програм. 
Враховуючи, що проведення робіт з 
оцінки ризику для здоров’я населення, 
у т.ч. м. Запоріжжя, потребує залучення 
бюджетних коштів, виконання такого 
заходу може бути виконано лише у 
рамках бюджетної програми (у разі 
потреби такого заходу, передбачатися 
при розробці наприклад, Комплексної 
програми охорони довкілля, 
раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки Запорізької області на 2021-
2027 роки або іншої програми). 
Крім того, окремі статистичні 
показники в звітних формах, 
затверджених відповідними наказами 
Міністерства охорони здоров’я 
України, які відображають 
взаємозв’язок стану здоров’я населення 
з станом навколишнього природного 
середовища, відсутні, Тому визначити 
об’єктивні індикатори та здійснити їх 
моніторинг для оцінки ризиків для 
здоров’я населення натепер немає 
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можливості 
6. Запорізька          

обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

 «лобіювання на 
державному рівні 
вирішення питання 
щодо придбання 
обладнаних стаціонар-
них автоматизованих 
постів контролю 
забруднення 
навколишнього 
середовища, зокрема у 
рамках реалізації 
Державної цільової 
екологічної програми 
проведення моніторингу 
навколишнього при-
родного середовища»;  

Виключити слова  «зокрема у рамках 
реалізації Державної цільової 
екологічної програми проведення 
моніторингу навколишнього при-
родного середовища» 

Враховано - 

7. Запорізька          
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- До Програми в розділ «Основні 
показники економічного і 
соціального розвитку Запорізької 
області на 2021 рік» включити 
показники, що стосуються довкілля 
та впливу на здоров’я людини  
 

Враховано 
частково 

Частка запропонованих індикаторів 
викладена в «Очікуваних результатах»  
підрозділів проєкту Програми, зокрема: 
«Поліпшення якості і доступності 
медичних послуг», «Охорона 
навколишнього природного 
середовища», «Техногенна безпека та 
цивільний захист населення». 
Разом з тим, звітність за переважною 
більшістю запропонованих показників 
формується раз на рік (у різні терміни 
та із значним запізненням), що 
унеможливлює їх моніторинг у рамках 
цієї Програми, оскільки термін її дії – 
один рік. 
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Крім того, низка запропонованих 
індикаторів міститься у Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2027 року 

8. Запорізька                 
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- У розділі «Перелік програм, які 
передбачається фінансувати у  
2021 році» передбачити розроблення 
та фінансування регіональної 
програми моніторингу довкілля та 
придбання, встановлення та 
функціонування автоматизованих 
систем моніторингу, як це 
передбачено Планом реалізації 
стратегії області 2027 (проєкт 4.4.1. 
Організація та впровадження 
відкритої системи моніторингу 
довкілля, зокрема повітря, вод, 
ґрунтів) 

Відхилено Згідно з п. 1-2 Положення про державну 
систему моніторингу довкілля, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.03.1998 № 391, 
моніторинг довкілля у частині 
державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря 
здійснюється згідно з Порядком 
здійснення  державного  моніторингу  в 
галузі охорони атмосферного повітря 
(далі – Порядок), затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14.08.2019 № 827 (далі – Постанова). 
Відповідно до п. 18 Порядку, для 
здійснення моніторингу атмосферного 
повітря для кожної зони та агломерації 
затверджується програма державного 
моніторингу у галузі охорони 
атмосферного повітря (далі – Програма) 
за формою, що встановлює 
Мінекоенерго. Станом на 11.11.2020 
зазначена форма Мінекоенерго не 
встановлена. 
Відповідно до п. 11 зазначеного 
Порядку, розміщення та кількість 
пунктів спостережень для проведення 
оцінювання визначаються у програмі 
державного моніторингу в галузі 
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охорони атмосферного повітря для 
кожної зони та агломерації відповідно 
до порядку, що встановлюється МВС за 
погодженням з Мінекоенерго. Станом 
на 11.11.2020 такий порядок не 
встановлено. 
Відповідно до п. 14 зазначеного 
Порядку, для забезпечення 
інформаційної взаємодії між суб’єктами 
моніторингу атмосферного повітря та 
оперативного оприлюднення 
результатів моніторингу атмосферного 
повітря створюється інформаційно-
аналітична система даних про якість 
атмосферного повітря у порядку, що 
встановлюється Мінекоенерго. 
Створення та функціонування 
інформаційно-аналітичної системи 
даних про якість атмосферного повітря 
забезпечують: Мінекоенерго – на 
загальнодержавному рівні, органи 
управління якістю атмосферного 
повітря – на рівні зон та агломерацій. 
Станом на 06.11.2020 такий порядок не 
встановлено. 
У зв’язку з викладеним, відсутність 
зазначених встановлених форми та 
порядків унеможливлює розроблення 
програми державного моніторингу у 
галузі охорони атмосферного повітря 
органом управління якістю 
атмосферного повітря Запорізької зони 
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Крім того, у зв’язку відсутністю 
зазначеної форми, неможливо 
передбачити обсяг робіт з  розроблення 
програми і, відповідно, обсяг коштів, 
необхідних для проведення таких робіт. 

9. Запорізька  
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- До Програми додати розділ 
«Моніторинг фактичного впливу 
реалізації Програми» 

Враховано Проєкт Програми доповнено 
відповідним розділом  

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного та  
культурного розвитку Запорізької області на 2021 рік  (далі – Звіт СЕО) 

1. Запорізька           
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Доповнити звіт СЕО проєкту 
Програми додатком з даними про 
склад робочої групи СЕО, авторів 
Звіту із зазначенням їх кваліфікації, 
надані зауваження та пропозиції 
членами робочої групи, списком 
учасників СЕО 

Враховано Звіт СЕО доповнено відповідною 
інформацією 

2. Запорізька              
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Доповнити матеріали СЕО 
інформацією про те, яким органам 
виконавчої влади було направлено 
повідомлення для отримання 
консультацій та підготувати за 
результатами довідку про 
консультації 

Враховано Звіт СЕО доповнено відповідною 
інформацією 

3. Запорізька           
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- Доповнити СЕО експертними 
оцінками, які використовувалися в 
якості досліджень (п.6 Заяви про 
обсяг СЕО) 

Відхилено При підготовці Звіту СЕО експертні 
оцінки в якості досліджень не  
використовувалися. 
п.6 Заяви про обсяг СЕО містить 
перелік можливих джерел використання 
інформації у ході підготовки 
стратегічної екологічної оцінки, 
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пропозиції 

(юридична або 
фізична особа) 

 

Редакція частини 
проєкту ДДП/ 

Звіту про СЕО, до 
якої висловлено 

зауваження 
(пропозицію) 

Зауваження / пропозиції Спосіб 
врахування 

(повністю 
враховано, 
частково 

враховано або 
обґрунтовано 

відхилено) 

Обґрунтування 

зокрема експертні оцінки – лише одне із 
джерел. 
Обов’язкове використання експертних 
оцінок при підготовці Звіту СЕО також  
не передбачено Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» 

4. Запорізька             
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- У розділі «Демографічна ситуація та 
стан здоров'я населення»  
(ІІ. Характеристика поточного стану 
довкілля Запорізької області) додати 
порівняльний аналіз обласних 
показників із середніми по Україні та 
показниками регіонів, що належать 
до однієї типології згідно п.6 Заяви 
про обсяг СЕО 

Враховано Звіт СЕО доповнено відповідною 
інформацією 

5. Запорізька          
обласна філія 
Всеукраїнської 
екологічної ліги          

- У розділі VI. Заходи, що 
передбачається вжити для 
запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків 
виконання Програми в розділі 
«Атмосферне повітря» Звітe СЕО не 
вказана розробка Комплексної 
програми охорони довкілля, 
раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки Запорізької 
області на 2021-2027 роки 

Враховано Звіт СЕО доповнено відповідною 
інформацією 

 
 


