
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 

програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2022-2024 роки 

1) Замовник: Івано-Франківська обласна державна адміністрація (департамент 

економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації) 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування 

Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2021-2024 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України»,  постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та 

державного бюджету» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 

№ 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-

2023 роки», постанови Кабінету Міністрів України  від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», з урахуванням 

завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, 

Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням 

Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020. 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Івано-

Франківської області на 2022 - 2024 роки, заходи та завдання для розвитку галузей (сфер), 

які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам обласних цільових 

програм. 

Метою Програми є створення умов для забезпечення комфортних та безпечних умов 

проживання на території області теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку 

конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних 

традицій, природних особливостей та переваг краю. 

3)  Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством 

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо 

визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

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 планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою 

статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття 

рішення про провадження планованої діяльності.  

Програма охоплює основні види господарської діяльності: промисловий та 

агропромисловий комплекси, транспортне та дорожнє господарство, будівельну та 

містобудівну діяльність, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне 

господарство та комунальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та 

спорт, культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища. 

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Програми є: захист 

атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж 

інженерної інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення),                        
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розвиток системи поводження з твердими побутовими та промисловими відходами, 

збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених 

насаджень загального користування.  

За кожним розділом Програми визначені завдання і заходи, серед яких можуть бути 

проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть 

оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. 

Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.  

4) Ймовірні наслідки 
 

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

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових 

навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, 

ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони. 

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 

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів 

забруднювачів атмосферного повітря, що пропонується відповідно до Програми на: 

території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-

заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і 

естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони. 
 
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Зважаючи на географічне положення територій на яких заплановано реалізація заходів і 

проєктів Програми, 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 документ 

державного планування не буде затверджено 

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється 

необхідністю виконання стратегічних цілей Програми,  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. Проте в 

процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянута Альтернатива 1 -  опис, 

прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження Програми. Оцінку ефективності 

вказаної альтернативи буде відображено у Звіті про стратегічну екологічну оцінку 

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; інформація, яка включена в інші акти 

законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; 

експертні оцінки; інша доступна інформація. 



 3 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні 

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

цільовий аналіз.  

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, 

консультування, коментування та обговорення.      

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

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування  

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із 

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

законодавством та нормативно-правовими актами. 

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає 

загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, 

будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.  

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових 

екологічних вимог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого 

застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних 

ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

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

ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку 

здоров’я населення; 

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

територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших 

осіб. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного 

негативного впливу на об'єкти тваринного світу під час провадження планованої 

діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний 

світ»:  

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в 

стані природної волі; 

недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження 

диких тварин; 

збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 

запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 

охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 

недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного 

світу; 

розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції 

тварин. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного 

негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у 

відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на 

здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть 

розглядатися:  
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відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні 

та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених 

санітарними нормами; 

заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені 

нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки. 

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

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку до Програми враховуватиме вимоги 

статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про 

характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) зміст та основні цілі Програми, його зв’язок з іншими документами державного 

планування; 

2) характеристика поточного стану довкілля Івано-Франківської області, у тому числі 

здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування 

не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень); 

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я 

на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються Програми, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 

5) 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 Програми, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час 

її підготовки; 

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

можливих негативних наслідків виконання заходів та проєктів Програми; 

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 

який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка; 

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання заходів та 

проєктів Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення (за наявності); 

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, 

розраховане на широку аудиторію. 

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

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2022-2024 роки подаються до Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації. 76004,              

м. Івано-Франківськ, вул. М.Грушевського, 21; e-mail: main@industry.if.gov.ua 
 

Відповідальна особа: Подошва Сергій Валерійович, 0342 55-64-17 
 
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати опублікування Заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  

Пропозиції та зауваження подані після встановленого терміну не розглядаються. 
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