
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 

Програми економічного і соціального розвитку  

Покровської міської територіальної громади Донецької області                    

на 2021 рік 

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки  

Покровська міська рада Донецької області 

адреса: пл. Шибанкова, 11 м.Покровськ, Донецька обл., 85300  

тел. +38 (0623)52- 19-90 

e-mail: econom@pokrovsk-rada.gov.ua 

Сайт: https://pokrovsk-rada.gov.ua/  

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими 

документами державного планування 

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2021 рік (далі - Програма) є документом 

державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями 

економічного і соціального розвитку громади, підвищення стандартів життя населення 

шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних 

послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу. 

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному 

аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати 

цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі 

стратегічного планування. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції 

екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) 

розвитку  громади. 

Програму розроблено з урахуванням законів, положень та інших документів 

державного планування, а саме: 

- Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України»; 

- Закону України «Про засади державної регіональної політики»; 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету» (із змінами). 

Проєкт Програми враховує положення програмних документів економічного і 

соціального розвитку, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме: 

- Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695; 

- Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року»; 

- Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 

2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 лютого 2020 року  № 147/5-20. 

Стратегічні цілі Програми: 

1.  Оновлена, конкурентоспроможна економіка. 

2.  Якість життя та людський розвиток. 

3.  Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів. 

4.  Екологічна безпека та збалансоване природокористування. 

Фінансування передбачених в Програмі заходів буде здійснюватися за рахунок 

трансфертів з державного та обласного бюджетів, коштів міського бюджету, власних коштів 

суб’єктів господарювання, інвестиційних та позабюджетних коштів. 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/


3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає 

умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством 

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 

Програма охоплює усі види господарської діяльності: промисловий і транспортний 

комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та 

комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, 

охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього 

природного середовища. 

Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей Програми розробляються 

завдання та заходи щодо забезпечення їх виконання.  Програмою  передбачено реалізацію 

заходів та проєктів, спрямованих на усунення та пом’якшення дії чинників, шкідливих для 

навколишнього природного середовища та здоров’я населення, забезпечення екологічної 

безпеки, відтворення та підтримання у належному стані природних ресурсів громади, 

відновлення та модернізація мереж інженерної  інфраструктури, розвиток системи 

поводження з твердими побутовими и промисловими відходами та інше. 

 Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень 

про  провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3. 

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або 

об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на 

довкілля. 

4. Ймовірні наслідки 

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення виконання стратегічної 

екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації 

заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та 

підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-

економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення; 

б) для територій з природоохоронним статусом ймовірні наслідки від об’єктів 

інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з 

природоохоронним статусом відсутні; 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - 

зважаючи на географічне положення Покровської міської територіальної громади Донецької 

області, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі 

здоров’я населення, не очікуються. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт 

Програми не буде затверджено 

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється 

необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів 

промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється 

розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. 

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується 

позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. 

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

 Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна 

інформація: доповіді про стан довкілля, статистична інформація, дані моніторингу стану 

довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація. 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні 

методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, 

експертний аналіз. 

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, 

консультування, опитування, коментування, обговорення. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 



Під час проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи 

для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені 

законодавством. Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» встановлено використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, 

установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог: 

 а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого 

застосування новітніх технологій;  

б) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню та виснаженню природних 

ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

 в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

 г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних 

ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку 

здоров’я населення; 

 д) збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших 

територій, що підлягають особливій охороні; 

 е) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного 

різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично 

модифікованими організмами.  

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних 

ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення 

екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.    

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для 

здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення”. 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку до Програми економічного і 

соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області  на 

2021 рік враховуватиме вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і 

методів оцінювання. 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки до Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської  

територіальної громади Донецької області на 2021 рік подаються до відділу  економічного 

аналізу і прогнозу Покровської міської ради.  

Відповідальна особа: Крюкова Світлана Віталіївна 

Контактні дані: +38 (0623)52- 19-90 

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу econom@pokrovsk-

rada.gov.ua з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО». 

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 діб з дня опублікування Заяви 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Програми, тобто  

до 25 березня  2021 року (включно). 

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються. 

 

 


