
Довідка про консультації 
з органами виконавчої влади у процесі  стратегічної екологічної оцінки проекту 

 Стратегії розвитку міста Покровська Донецької  області  до 2030 року. 

 

№  Уповноважений 

орган  

Редакція частини 

проекту ДДП/звіту 

про СЕО, до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції)  

Зауваження/пропозиція  Спосіб 

врахування 

(враховано/ не 

враховано/ 

враховано 

частково )  

Обгрунтування 

                                                  До проекту ДДП  
 Департамент екології та 

природних ресурсів 

Донецької області 

Розділ 1. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 06.05.2020 р. № 540-р 

затверджено Перспективний план 

формування території громад 

Донецької області, відповідно до 

якого передбачено утворення 

Покровської міської об’єднаної 

територіальної громади. Виникає 

питання доцільності розробки 

окремої стратегії розвитку міста 

Покровськ без урахування 

інтересів та проблем розвитку 9 

громад, які входять до складу 

Покровської міської ОТГ. 

Не враховано Проєкт Стратегії 

економічного розвитку 

міста розроблений на 

підставі проведеного 

соціально-економічного 

аналізу та шляхом 

обговорень за певною 

методикою на 

засіданнях, котрі 

відбувалися 3 травня 

2019 р. по січень 2020 р., 

тому буде доцільно 

прийняти за основу та 

затвердити стратегію 

розвитку міста 

Покровськ з подальшим 

доопрацюванням 

інтересів та проблем 

розвитку 9 громад, які 



входять до складу 

Покровської ОТГ. 

  Розділ 2. Суперечливим є ствердження 

«Стратегічний план  - 

довгострокова програма 

(орієнтовно на 8-12 років) 

досягнення мети..». Стратегія 

окреслює напрям, в якому планує 

свій розвиток місто, і досягнення 

стратегічних цілей за умов 

ефективного управління в 

перспективі 5-7 років. 

Не враховано Стратегічний план – це 

саме «довгострокова 

програма» досягнення 

мети, самостійно 

поставленої громадою 

міста». Це твердження 

має два аргументи: 

політичний та 

економічний. 1) 

Стратегія має існувати 

протягом двох каденцій 

місцевої влади, щоб 

відбувалась 

спадкоємність шляху та 

довгострокових процесів 

розвитку громади. 2)  

   Протягом усього документу 

використовується різна назва – 

Стратегія, Стратегія економічного 

розвитку та Стратегія розвитку, у 

зв’язку з цим не зрозуміло, який 

характер має документ, адже він 

містить пропозиції шодо розвитку 

соціальної сфери, і більш доцільно 

б використовувати назву 

«Стратегія економічного і 

соціального розвитку» 

Враховано 

частково 

Враховуючи те, що 

Стратегія торкається всіх 

сфер розвитку нашої 

громади, в тому числі 

економічної, соціальної 

та екологічної, робочою 

групою було вирішено, 

що за таких обставин 

доцільно 

використовувати поняття 

«Стратегія розвитку 

міста Покровська» 

  Розділ 5. Невдало окреслено стратегічне 

бачення майбутнього міста у 

Стратегії (стор. 9-10), яке є занадто 

Не враховано Це зауваження є досить 

суперечливим та має 

суб’єктивний  характер. 



різнобічним та перенасиченим за 

змістом, хоча за визначенням має 

бути простим, таким що є 

зрозумілим пересічному мешканцю 

громади. 

Робоча група самостійно 

визначила своє бачення 

майбутнього міста у 

Стратегії. 

  Розділ 8. При проведенні SWOT-аналізу у 

розділі «Проблеми за напрямом А. 

Економічний розвиток міста». Таке 

формулювання проблеми є 

двозначним, майно не може 

розглядатись з точки зору 

ефективності, цей фактор залежить 

від способів його використання та 

якості управління майном громади, 

а також певного кола об’єктивних 

факторів, на які місцева влада не 

може вплинути. 

«А.3. Ефективне управління 

комунальним господарством 

міста» доцільно було розглянути 

не тільки підвищення економічної 

спроможності комунальних 

підприємств міста, операційне та 

фінансове управління та 

раціоналізацію споживання енергії 

у бюджетних та комунальних 

установах міста, а й деякі питання, 

віднесенні до напрямку «В. 

Розвиток інфраструктури міста та 

довкілля». 

Враховано В документі було 

допущено механічну 

помилку, поняття «низка 

ефективність 

комунального майна 

міста» виправлено на 

«низька ефективне 

використання 

комунального майна 

міста». 

 

  Розділ 9. Розпорядженням голови 

облдержадміністрації, 

рекомендовано органам місцевого 

Не враховано Цілі та завдання 

Стратегії міста не мають 

обов’язково співпадати з 



самоврядування під час визначення 

середньострокових пріоритетів 

діяльності враховувати цілі та 

завдання Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 

2027 р., а також технічних завдань, 

передбачених Планом заходів з 

реалізації у 2021-2023р.р. Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2027 р. у 2021-2023 роках 

точними 

формулюваннями цілей 

(завдань) Стратегії 

області. Стратегі містить 

розділ 9 «Зв'язок 

стратегії розвитку міста 

зі стратегією розвитку 

області», з якого видно, 

як члени Робочої групи 

дійшли висновку,  що 

зміст Стратегії розвитку 

громади відповідає 

основним цілям та  

напрямкам Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період до 2027 

року, сприятиме її 

виконанню та 

підвищенню 

конкурентоспроможності 

області. 

  Розділ 8. Стратегія виділяє окрему 

стратегічну ціль 4. «Екологічна 

безпека та збалансоване 

природокористування» з 

наступними операційними 

шляхами: «Безпечний стан 

довкілля», «Стале управління 

відходами та небезпечними 

хімічними речовинами», 

«Енергетична безпека та розвиток 

альтернативної енергетики». 

Зазначені цілі не в повні мірі 

Не враховано Стратегія містить цілі: 

«В.6. Безпечна та 

комфортне життя в місті 

через відповідальне 

споживання природних 

ресурсів». «В.1.6. 

Створення комплексної 

системи поводження з 

побутовими відходами», 

«В.1.1. Підвищення 

енергоефективності 

житлово-комунального 



відображені в проєкті ДДП. господарства», які на 

достатньому рівні 

відображають наміри 

громади впроваджувати 

проєкти щодо належного 

стану довкілля. 

  Розділ 8. Інформація пунктів 6,7,8, стосовно 

структури напрямів та 

стратегічних цілей, потребує 

доповнення в напрямку захисту 

довкілля, екологічної безпеки та 

збалансованого використання 

природних ресурсів, а саме заходи 

щодо захисту атмосферного 

повітря, водних, земельних 

ресурсів від забруднення та 

виснажливого використання. 

 З точки зору Робочої 

групи Стратегічні 

напрями та цілі розвитку 

міста включають 

природоохоронну 

складову в достатньому 

обсязі й спрямовані на 

забезпечення розвитку 

екологічно чистої та 

енергоефективної 

громади. Заходи, 

передбачені Стратегією, 

не призведуть до 

погіршення стану 

довкілля громади. 

   Документ містить посилання на 

Додатки 1 та 2, які не надано на 

розгляд до департаменту, отже 

зробити висновки щодо профілю 

громади та результатів опитування 

не є можливим.  

Враховано Додатки 1 та 2 були 

надані для розгляду. 

 Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Проєкт стратегії Назву стратегічного напрямку «В. 

Розвиток інфраструктури міста та 

дозвілля» викласти у редакції 

«Охорона довкілля, створення 

безпечного та комфортного 

життєвого середовища та стале 

Не враховано Назви стратегічних 

напрямів та цілей було 

прийнято спільним 

рішенням членів Робочої 

групи та узгоджено з 

експертами проєкту  



природокористування»  

Назву стратегічної цілі «В.6. 

Безпечне та комфортне життя в 

місті через відповідальне 

ставлення споживання природних 

ресурсів» викласти у редакції 

«Збереження довкілля, відновлення 

та стале використання природних 

ресурсів, орієнтоване на потреби 

громади» 

USAID «Економічна 

підтримка Східної 

України» 

   У Стратегії слід передбачити 

положення щодо її спрямованості, 

у тому числі, на виконання 

зобов’язань  та заходів у сфері 

охорони довкілля та сталого 

використання природних ресурсів 

Не враховано Документ ДДП 

розроблено з 

урахуванням зобов’язань 

та заходів у сфері 

охорони довкілля та 

сталого використання 

природних ресурсів, 

визначених 

відповідними 

стратегіями, програмами 

та іншими документами 

загальнодержавного 

рівня, а також 

міжнародними угодами, 

стороною яких є 

Україна. 

  Розділ 8. Пропонуємо додатково 

опрацювати питання включення до 

Стратегії оперативних цілей 

(заходів) щодо упорядкування 

орних земель шляхом виведення з 

їх складу схилів, земель 

водоохоронних зон, ерозійно 

Враховано 

частково 

SWOT - аналіз є  

суб’єктивним аналізом і 

заснований на 

експертній думці 

конкретних учасників 

Робочої групи. У той же 

час в процесі аналізу 



небезпечних та інших непридатних 

для розорювання угідь; 

відтворення лісів, створення нових 

та реконструкції існуючих 

полезахисних лісових смуг та 

інших захисних насаджень; 

відновлення деградованих земель, 

степових та інших антропогенно 

змінених екосистем, створення і 

відновлення сіножатей та пасовищ; 

збереження водності річок та 

дотримання режиму 

водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг 

Робочою групою було 

напрацьовано певний 

перелік оперативних 

цілей, який включає 

оперативні цілі, що були 

надані  Вами. 

  Розділ8. Щодо оперативної цілі «В.6.2. 

Розвиток екологічної мережі» з 

урахуванням положень Закону 

України «Про екологічну мережу» 

(ст. 11,15 та інші) пропонуємо 

передбачити у її рамках 

розроблення місцевої програми у 

сфері формування, збереження та 

використання екомережі та 

місцевої схеми формування 

екомережі, які мають бути основою 

для розроблення усіх видів 

проєктної документації при 

здійсненні землеустрою, розробці 

містобудівної документації, а 

також здійсненні господарської та 

іншої діяльності. 

Не враховано Цілі розроблені Робочою 

групою, є більш ємними, 

на нашу думку,і містять 

в собі заходи, що були 

запропоновані Вами. 

   Слід доповнити Стратегію 

відповідними кількісними 

Не враховано Після прийняття ДДП 

буде розроблено план 



індикаторами/показниками оцінки 

виконання для моніторингу 

досягнення цілей 

дій, який буде містити в 

собі конкретні проекти. 

В плані дій, стосовно 

кожного проекту, буде 

встановлено кількісні 

індикатори/показники 

оцінки виконання. 

  Розділ 8. В оперативній цілі «В. 6.1. 

Формування екологічної культури 

у місті» - при створенні освітньо-

консультативної платформи слід 

врахувати відновлення степів. 

Враховано Розділ 8 «Стратегічні та 

оперативні цілі за 

напрямком»  

доопрацьовано  згідно із 

зауваженням. 

   В оперативній цілі «В. 6.2. 

Розвиток екологічної мережі» - 

останнє речення опису цілі 

переробити з урахуванням статті 3 

Закону України «Про природно-

заповідний фонд України». 

Враховано Останнє речення опису 

цілі В.6.2  «Розвиток 

екологічної мережі» 

викладено згідно 

редакції ст. 3 Закону 

України «Про природно-

заповідний фонд 

України».ж 

 Департамент охорони 

здоров’я Донецької 

облдержадміністрації 

 

 Зауваження та рекомендації 

відсутні 
  

 До звіту про стратегічну екологічну оцінку  

 Департамент екології та 

природних ресурсів 

Донецької області 

Пункт 1. Інформація стосовно структурі 

напрямів та стратегічних цілей, 

потребує доповнення в напрямку 

захисту довкілля, екологічної 

безпеки та збалансованого 

використання природних ресурсів. 

Не враховано Стрітегія розвитку міста 

Покровська до 2030 р. 

містить цілі: «В.6. 

Безпечне та комфортне 

життя в місті через 

відповідальне ставлення 

споживання природних 



ресурсів», «В.1.6. 

Створення комплексної 

системи поводження з 

побутовими відходами», 

«В.1.1. Підвищення 

енергоефективності 

житлово-комунального 

господарства», які 

передбачають 

проведення заходів із 

захисту довкілля, 

екологічної безпеки та 

збалансованого 

використання природних 

ресурсів. 

  Пункт 2. Не в повному обсязі надано 

характеристику поточного стану 

довкілля, умови життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я 

на територіях, які ймовірно 

зазнають впливу. Не враховано 

вплив на стан довкілля від наявних 

підприємств та планованих 

сільськогосподарських 

підприємств. 

Враховано Внесено відповідні 

доповнення до пункту 2  

Звіту СЕО. 

  Пунк 2.2. Потребують деталізації існуючи 

умови навколишнього природного 

середовища. Крім того, для таблиці 

1.1 «Метеорологічні 

характеристики і коефіцієнти, які 

визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі» не 

Враховано Внесені відповідні 

доповнення щодо 

повторюваності напряму 

вітру та штилю. 

швидкості вітру за рік у 

м. Покровськ. 



зазначено населений пункт, для 

якого вони визначились, потребує 

уточнення інформація щодо 

значень середньорічної рози вітрів. 

 

 

 

 Розділ 2. Не в повному обсязі зазначено 

екологічні проблеми стану 

атмосферного повітря, відсутня 

інформація щодо можливих 

ризиків впливу на здоров’я 

населення при реалізації Стратегії, 

зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом. 

Не враховано Стратегічні цілі «В. 6. 

Безпечне та комфортне 

життя в місті через 

відповідальне 

споживання природних 

ресурсів»,»В.1.6. 

Створення комплексної 

системи поводження з 

побутовими відходами», 

«В.1.1. Підвищення 

енергоефективності 

житлово-комунального 

господарства», на 

достатньому рівні 

відображають наміри 

громади впроваджувати 

проекти щодо належного 

стану довкілля. 

  Розділ 3. Не в повному обсязі надано 

інформацію щодо зобов’язань у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища, у тому 

числі пов’язані із запобіганням 

негативного впливу на здоров’я 

населення, встановлені на 

міжнародному, державному та 

інших рівнях, що стосуються 

Стратегії, а також шляхи 

врахування таких зобов’язань під 

Не враховано При проведенні СЕО 

Стратегії міста 

розглядались можливі 

шляхи вирішення 

екологічних проблем 

громади, що забезпечать 

досягнення цілей 

державної політики. Цілі 

Стратегії міста 

кореспондуються із 

стратегічними цілями з 



час підготовки Стратегії. охорони довкілля та 

охорони здоров’я 

населення, визначені у 

Законі України «Про 

основні засади 

(стратегією) державної 

екологічної політики 

України на період до 

2030 р.». від  

28.02.2019р., 

Національним планом 

управляння відходами до 

2030 р., затвердженому 

Розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України  № 117-р від 

20.02.2019 р. Паризькій 

угоді, ратифікованій 

Законом України № 1469 

від 14.07.2016р. та 

іншими нормативно-

правовими актами. 

  Розділ 4. Інформація щодо оцінки 

ймовірного впливу на атмосферне 

повітря не відповідає інформації п. 

10 Стратегії.  

 

 

 

 

 

 

Також не надано інформацію або 

Враховано 

частково 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

Виправлено механічну  

помилку не в інформації 

щодо ймовірного впливу 

на атмосферне повітря, а 

в земельних ресурсах 

«Суттєві зміни в 

структурі земельного 

фонду, чинній або 

плановій практиці 

використання земель». 

Результат впливу 



матеріали досліджень, які 

підтверджують факт можливого 

покращення якості атмосферного 

повітря в наслідок розвитку в місті 

велосипедного руху та 

запровадження енергоефективного 

управляння міським 

господарством. 

запропонованих заходів 

на якість атмосферного 

повітря носить 

аксіоматичний характер 

  Розділ 4. Потребує уточнення інформація 

щодо наявності територій 

природно-заповідного фонду та 

можливого впливу на них від 

реалізації Стратегії. 

Не враховано Об’єкти природно -

заповідного фонду, 

кар’єри корисних 

копалин, природні та 

інші об’єкти, що мають 

екологічну, історичну, 

культурну або наукову 

цінність, пам’ятки 

природи, історії або 

культури, які 

охороняються законом, 

на території  

м. Покровськ відсутні, 

тому і впливу на данні 

об’єкти бути не може. 

  Розділ 4. Інформація п.4 щодо 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) в частині 

атмосферного повітря суперечить 

наданим висновкам щодо 

ймовірного впливу на довкілля під 

Не враховано Інформація пункту 4 

Звіту СЕО, в частині 

атмосферного повітря 

жодним чином не 

суперечить наданим 

висновкам щодо 

ймовірного впливу на 

довкілля під час 

реалізації Стратегії 

оскільки, як вказано у 



час реалізації Стратегії. Крім того, 

відсутня інформація щодо 

наявності та опису постійних та 

тимчасових наслідків. 

відповідній таблиці, 

ймовірне збільшення 

викидів забруднюючих 

речовин від 

стаціонарних та 

пересувних джерел, а 

також поява джерел 

неприємних запахів не 

призведе до погіршення 

якості атмосферного 

повітря за рахунок 

використання новітніх 

технологій з утилізації 

цих відходів та 

неприємних запахів. 

  Розділ 5. Відсутні заходи, що 

передбачається вжити для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків 

на стан навколишнього природного 

середовища виконання проєкту 

Стратегії. 

Не враховано Робочою групою 

запропоновано низку 

цілей та оперативних 

завдань, реалізація яких 

може сприяти 

поліпшенню екологічної 

ситуації в громаді, а 

саме: збереження ґрунтів 

та довкілля у зв’язку з 

плановою 

інтенсифікацією робіт 

сільськогосподарських 

підприємств, 

налагодження 

ефективної системи 

енергомоніторингу й 

енергоменеджменту та 

проведення заходів еко-



просвітницького 

характеру. 

   Не надано обґрунтування вибору 

виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу 

здійснення стратегічної 

екологічної оцінки, опис будь-яких 

проблем під час здійснення 

стратегічної екологічної оцінки. 

Не враховано «Нульовий сценарій» 

розглянуто без 

впровадження проектних 

змін та заходів 

запропонованих 

Стратегією. 

  Розділ 7. Не вказано суб’єкта, на якого 

покладено обов’язок здійснення 

моніторингу наслідків виконання 

Стратегії для довкілля , у тому 

числі для здоров’я населення.  

Не враховано Відповідно до ст. 17 

Закону України «Про 

стратегічну екологічну 

оцінку» моніторинг 

наслідків виконання 

Документа державного 

планування , у тому 

числі ля здоров’я 

населення, 

оприлюднюється один 

раз на рік місцевою 

владою на своєму 

офіційному веб-сайті, у 

мережі Інтернет. У разі 

виявлення не 

передбачених 

негативних наслідків для 

довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення, 

місцева рада вживає 

заходів для їх усунення. 

   Замовник має забезпечити 

ретельне виконання всіх без 

винятку вимого частини другої 

Враховано Покровською міською 

радою Донецькою 

області забезпечено 



ст.11 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» 

щодо інформації, яка має бути у 

звіті про стратегічну екологічну 

оцінку. 

ретельне виконання всіх 

без винятку вимог 

частини другої ст.11 

Закону України «Про 

стратегічну екологічну 

оцінку» щодо 

інформації, яка має бути 

у звіті про стратегічну 

екологічну оцінку. 

 Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Розділ 3. Розділ 3 «Зобов’язання у сфері 

охорони довкілля, у тому числі 

пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на здоров’я 

населення, встановлені на 

міжнародному, державному та 

інших рівнях, що стосуються 

Стратегії та шляхи їх врахування» 

стовпчик «Екологічні проблеми» 

таблиці доповнити коміркою 

«Зменшення площ цілинного 

степу» 

Враховано Розділ 3 Звіту СЕО 

доповнено згідно 

зауваження. 

  Розділ 6. У Звіті відсутнє передбачене 

пунктом 8 частини другої ст. 11 

Закону обґрунтування вибору 

виправданих альтернатив, що 

розглядалися, у тому числі будь-які 

ускладнення. Разом з ти Законом 

передбачено розгляд кількох 

альтернатив, у тому числі і тієї, за 

якої документ державного 

планування не буде затверджено. 

Не враховано В розділі 6 Звіту СЕО 

розглядається 

«нульовий» сценарій, без 

впровадження проектних 

змін та заходів 

запропонованих ДДП. 

  Розділ 7.  Розділ необхідно доповнити 

ключовими показниками, які 

Враховано Розділ 7 Звіту СЕО 

відкореговано згідно 



дозволять оцінити реалізацію 

заходів, що передбачається вжити 

для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків 

виконання Проєкту. 

зауважень. 

 Департамент охорони 

здоров’я Донецької 

облдержадміністрації 

 Зауваження та рекомендації 

відсутні 

  

 

За результатами громадського обговорення та консультацій вирішено: 

1. Рекомендувати затвердити завершений проєкт Стратегії розвитку міста Покровська Донецької області до 2030р.;  

2. Протягом п'яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розмістити на офіційному веб-

сайті Покровської міської ради затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське 

обговорення і письмово повідомити про це орган зазначений у статті 16 Закону;  

3. У межах своєї компетенції здійснювати моніторинг наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднювати його результати на офіційному веб-сайті 

у мережі Iнтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків 

для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживати заходів для їх усунення.  

 


