
ДОВІДКА
ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

у процесі стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Івано-Франківської області на 2021 рік

Відповідно до статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі - 
Закон), Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 
державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 10.08.2018 № 296 (зі змінами), замовником проекту Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2021 рік (далі - проект 
Програми) забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі 
стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.

1. Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної 
екологічної оцінки:

1.1. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації 
інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту 
Програми, Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації листом від 17.08.2020 № 03.1-22/835 подав заяву (на паперових носіях 
та в електронному вигляді) до управління екології та природних ресурсів та Департаменту 
охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

1.2. Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) в 
порядку, передбаченому частиною четвертою статті 10 Закону, розміщено на офіційному 
веб-сайті облдержадміністрації 18.08.2020 року в банері «Стратегічна екологічна оцінка» за 
посиланням ( ЬЦр://ш\¥\¥.іГ.§оу.иа/Шез/ир1оасіз/ЗЕО%20сІер%20есопот.р<і1).

1.3. До заяви про визначення обсягу СЕО надійшов лист з пропозиціями від 
управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації від
25.08.2020 № 03-05/4401 щодо необхідності керування при підготовці звіту про стратегічну 
екологічну оцінку вимогами частин 2 статті 11 Закону, що було враховано.

Зауважень і пропозицій від департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
щодо визначення визначення обсягу СЕО не надходило.

2. Консультації щодо проекту Програми та звіту про СЕО.
2.1. Проект Програми, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих 

документів, з метою отримання зауважень і пропозицій надано на електронних та паперових 
носіях:

- Міністерству охорони здоров’я України (лист від 03.12.2020 № 1389/0/2-20/01-

014); - Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 03.12.2020 
№ 1389/0/2-20/01-014);

- Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації (лист від
02.12.2020 №03.1-24/1172);

- Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (лист від 02.12.2020 № 03.1-
24/1172).

2.2.. Повідомлення про оприлюднення проекту Програми та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку розміщено на офіційному веб-сайті Івано-Франківської 
облдержадміністрації в банері «Стратегічна екологічна оцінка» за посиланням 
(ІіЦр://\у\¥\¥.ії.§оу.иа/пе\уз/45690) та в друкованих засобах масової інформації, зокрема в 
газеті «Західний кур’єр» (№ 49(1778)) та в газеті «Еаличина» (№ 45(5554)).

2.3. До проекту Програми та звіту про СЕО надійшли листи з пропозиціями та 
зауваженнями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від
22.12.2020 № 25/5-21/12215-20, додаток 1), Управління екології та природних ресурсів (лист 
від 16.12.2020 № 03-05/5726, додаток 2) та Департаменту охорони здоров’я Івано- 
Франківської облдержадміністрації (лист від 29.12.2020 № 5948/07-36, додаток 3).

Пропозиції та зауваження надані зазначеними органами виконавчої влади були 
враховані у проекті Програми та звіті про СЕО (додаток 4).

З урахуванням зазначеного, схвалений відповідним розпорядженням голови 
облдержадміністрації проект Програми подано на затвердження Івано-Франківській обласній 
раді.



МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Про стратегічну екологічну оцінку

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло 
проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано- 
Франківської області на 2021 рік (далі -  Проект), звіт про стратегічну 
екологічну оцінку (далі - Звіт) та пропонує їх доопрацювати, з урахуванням 
наступного.

У розділі 8 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу'- наслідків 
виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту 
мають бути наведений вичерпний перелік виключно індикаторів/показників 
такого моніторингу (а не «основні екологічні показники та показники розвитку 
охорони здоров’я області», зазначені в Проекті та індикатори, якими 
пропонується розширити «кількість екологічних індикаторів»), так і їх кількісні 
та/або якісні значення (кількісні значення є вимірюваними, а якісні -  
оцінюваними), як фактичні, на час затвердження цього Проекту, так і за роками 
планового періоду.

Зазначене дозволить замовнику виконати вимогу статті 17 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» (далі -  Закон), а саме один раз на рік 
оприлюднювати результати моніторингу на своєму офіційному веб-сайті у 
мережі Інтернет 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.

Насамкінець нагадуємо, що замовник має забезпечити інформування про 
затвердження Проекту відповідно до вимог статті 16 Закону.

Заступник М ін істра з пи тан ь 
цифрового розви тку , циф рових
трансф орм ац ій  і ц и ф ров ізац ії Руслан  С трілець

Олег Кулик 206 31 44

На Ле 1389/0/2-20/01-014 від 03.12.2020

Ів ан о -Ф р а н к ів сь к а  обласна 
держ авна адм іністрація

вул. Грушевського, 21, 
м. Івано-Франківськ, 76004

'/о Н7/п м АТ СЬКАОБЛДЕРЖАДМ,н |с т ра ц ія



і
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Сахарова 23 А, м. Івано-Франківськ, 76014, тел./факс 52-61-50; е-шаіі: таіп@есол£§оу.иа

код ЄДРПОУ 40008068_______________________ _________

4 £ .  УА 2020 р. № С У  - О * / Ї Ї Л 6  Н а№  03.1-24/1172 від 02.12.2020 року

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно 
до п. 2 статті 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розглянуло 
проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано- 
Франківської області на 2021 рік (далі Програма), а також звіт про стратегічну 
екологічну оцінку та, в межах компетенції, надає наступні зауваження та 
пропозиції;

1. У підрозділі 1.7 Програми «Житлово-комунальне господарство»
(підпункт «Водовідведення») необхідно уточнити назви завдань та заходів
на 2021 рік відповідно до розроблених проектів.

2. Звіт про СЕО не відповідає п. 2 статті 11 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», а саме відсутні:

- розділ 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов 
життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу»;

- розділ 10 звіту про СЕО «Опис ймовірних транскордонних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення».

3. Відповідно до п. 2. статті 11 Закону України «Про стратегічну *-
екологічну оцінку» звіт про стратегічну екологічну оцінку необхідно підписати
всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

4. У звіті про СЕО надати інформацію щодо необхідності проведення 
процедури оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про 
провадження відповідної планованої діяльності згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

5. У розділі звіту про СЕО «Ймовірні наслідки для довкілля від 
реалізації Програми» у підрозділі «Природоохоронні території» слід врахувати, 
що згідно п. 8.7. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» на 
території об’єктів природно-заповідного фонду таких, як природні заповідники, 
заказники, пам’ятки природи та заповідні урочища, що особливо охороняються, 
забороняється здійснення рекреаційної діяльності.



6. У розділі звіту про СЕО «Заходи, що передбачається вжити для 
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 
Програми» врахувати, що відповідно статті 86 Водного кодексу України на 
землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом 
гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і 
фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, 
комунікацій, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних 
копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), 
розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, 
трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні 
роботи.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» проекти документів державного планування, звіти 
про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих 
документів подає замовник (на паперових носіях та електронному вигляді) до 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
замовник протягом п ’яти робочих днів з дня затвердження документа державного 
планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ 
державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації 
та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган, зазначений 
у статті 6 цього Закону.

Згідно вимог статті 17 Закону замовник у межах своєї компетенції здійснює 
моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати 
на своєму офіційному веб-сайті у мережі їнтернет та у разі виявлення не 
передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Заступник н ачальн ика управління -
начальник відділу О льга ГУМ ЕНЯК

Б. Фєдиняк 
52 - 61 - 50 -



ІВА Н О -Ф РАН КІВС ЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМ ІНІСТРАЦІЯ

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (далі 
Департамент) на Ваш лист від 02.12.2020 № 03.1-24/1172 щодо проведення 
стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) проекту «Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку Івано-Ф ранківської області на 2021 рік» 
(далі -  Проект) та звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту (далі -  Звіт) 
подає наступні зауваження.

Розділ 2 «Характеристика поточного стану довкілля Івано-Франківської 
області» відсутні дані щодо стану здоров’я населення області. Привести у 
відповідність до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Збільш ення обсягів виробництва електроенергії та промислової продукції 
може супроводжуватися зростанням кількості промислових відходів та викидів 
в атмосферне повітря, забруднення ґрунтових вод, що може призвести до 
негативного впливу на здоров’я населення області або окремих територій. 
Забезпечити санітарно-гігієнічний моніторинг якості води, забруднення 
атмосферного повітряна відповідних територіях акредитованою в системі 180 
лабораторією.

Вцілому, за умови дотримання профільних нормативних документів на 
етапах проектування та будівництва розглянутий Проект не передбачає 
суттєвого негативного впливу на екологічний стан та здоров’я населення 
області.

ДЕП АРТАМ ЕН Т ОХОРОНИ ЗД О РО В ’Я

вул. Груш евського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. (0342)55-20-14, факс 55-19-01 
Е-таі1: сІераНтепГаМог.ії.еоу.иа Код ЄДРПОУ 02012875

29.12.2020 № 5948/07-36/17 на № 03.1-24/1172 від 02.12.2020

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури Івано- 
Ф ранківської облдержадміністрації

вул. Груш евського, 21 
м. Івано-Ф ранківськ, 76004

Директор Ігор ДМ ИТРЕНКО

Лідія Сенюта 55-20-14



ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Додаток 4

№ Уповноважений
орган

Розділ проекту ДДП/звіту 
про СЕО, до якого 

висловлено зауваження 
(пропозиції)

Зауваження / пропозиція Спосіб
врахування Обґрунтуван ня

До проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2021 рік
1. Управління екології та 

природних ресурсів 
Івано-Франківської 
обласної державної 
адміністрації

Підрозділ 1.7 «Ж итлово- 
комунальне господарство» 
підпункт «Водовідведення»

Необхідно уточнити назви завдань та заходів на 
2021 рік відповідно до розроблених проектів

Враховано

До проекту звіту про Стратегічну екологічну оцінку
1. Управління екології та 

природних ресурсів 
Івано-Ф ранківської 
обласної державної 
адміністрації

До Звіту про СЕО Відсутні розділ 3 звіту про СЕО «Характеристика стану 
довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 
здоров'я, на територіях, які ймовірно зазнають впливу» 
та розділ 10 «Опис ймовірних транскордонних 
наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я 
населення»

Враховано
частково

П. 2 статті 11 «Звіт про 
стратегічну екологічну 
оцінку Закону України 
«Про стратегічну 
екологічну оцінку» не 
містить терміна 
«розділ».

2. Управління екології та 
природних ресурсів 
Івано-Ф ранківської 
обласної державної 
адміністрації

До Звіту про СЕО Звіт про СЕО необхідно підписати всіма його авторами 
(виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації

Враховано

3. Управління екології та 
природних ресурсів 
Івано-Ф ранківської 
обласної державної 
адміністрації

До Звіту про СЕО Надати інформацію щодо необхідності проведення 
процедури оцінки впливу на довкілля у процесі 
прийняття рішень про провадження відповідної 
планованої діяльності згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»

Враховано

4. Управління екології та 
природних ресурсів 
Івано-Ф ранківської 
обласної державної 
адміністрації

Підрозділ 
«Природоохоронні 
території» розділу 
«Ймовірні наслідки для 
довкілля від реалізації 
Програми»

Врахувати, що згідно п. 8.7. ДБН Б.2.2.-12:2019 
«Планування та  забудова територій» на території 
о б ’єктів природно-заповідного фонду таких, як 
природні заповідники, заказники, пам’ятки природи та 
заповідні урочища, що особливо охороняються, 
забороняється здійснення рекреаційної діяльності.

Враховано

5. Управління екології та 
природних ресурсів 
Івано-Ф ранківської

Розділ «Заходи, що 
передбачається вжити для 
запобігання, зменшенцд та

Врахувати, що відповідно статті 86 Водного кодексу 
України на землях водного фонду можуть проводитися 
роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних,

Враховано



обласної державної 
адміністрації

пом’якшення негативних 
наслідків виконання 
Програми»

лінійних та гідрометричних споруд, інженерно- 
технічних і фортифікаційних споруд, огорож, 
прикордонних знаків, прикордонних просік, 
комунікацій, поглибленням дна для судноплавства, 
видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і 
гравію в руслах малих та  гірських річок), розчисткою 
русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням 
кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також 
бурові та геологорозвідувальні роботи.

6. Департамент охорони 
здоров’я Івано- 
Ф ранківської обласної 
державної 
адміністрації

Розділ 2 «Характеристика 
поточного стану довкілля 
Івано-Франкі вської 
області»

Відсутні дані щодо стану здоров’я населення області Враховано

7. М іністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України

Розділ 8 «Заходи, 
передбачені для здійснення 
моніторингу наслідків 
виконання Програми для 
довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення»

У розділі 8 мають бути наведені вичерпний перелік 
виключно індикаторів/ показників такого моніторингу 
(а не «основні екологічні показники та показники 
розвитку охорони здоров’я області», зазначені в 
Проекті, та індикатори, якими пропонується розширити 
«кількість екологічних індикаторів»), так і їх кількісні 
та/або якісні значення (кількісні значення є 
вимірюваними, а якісні -  оцінюваними), як фактичні на 
час затвердження цього Проекту, так і за роками 
планованого періоду.

Враховано

'


