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1. Міністерство охорони здоров’я

України
У  30-денний  термін  зауважень  та  пропозицій  до  проєкту  документу  державного  планування  (далі  -  ДДП)  та  звіту  про
стратегічну екологічну оцінку зауваження не надходили. Відповідно до п. 3 ст. 13 Закону України "Про стратегічну екологічну
оцінку" у разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції
відсутні.

2. Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України

(лист від 22.01.2021
№ 25/5-21/1239-21)

Проєкт  не  розглядає  зміну  клімату  як  суттєвий
негативний  фактор  і  не  передбачає  заходів  зі
створення  елементів  циклічної  економіки  та/або
заходів зі створення комфортних умов для їх появи.
До  Проєкту  слід  включити  більше  заходів,  які
зменшують  кількість  несортованих  відходів,
скорочують викиди парникових газів,  збільшують
потенціал  поглинання  парникових  газів  та
сприяють  адаптації  території  до  негативних
наслідків зміни клімату.

Мотивовано відхилено. Заходи, які зменшують викиди парникових  газів,
збільшують потенціал поглинання парникових газів та сприяють адаптації
території  до  негативних  наслідків  зміни  клімату,  будуть  передбачені
окремим  документом,  заходи  якого  будуть  спрямовані  виключно  на
оздоровлення навколишнього природного середовища.

При перегляді Проєкту та Звіту рекомендуємо
використовувати  документ  Міністерства
енергетики  та  захисту  довкілля  України  від
03.03.2020  року  №  26/1.4-11.3-5650
«Рекомендації  щодо  включення  кліматичних
питань до документів державного планування»
(https://menr.gov.ua/news/34766.html).

Зауваження прийнято до уваги

У  розділі  8  Звіту  розглянуто  лише  одну
альтернативу,  а  саме  нульовий  сценарій.  Такий
підхід  не  дозволить  виконати  норму  частини  6
статті  13  Закону  України  «Про  стратегічну
екологічну оцінку» (далі - Закон) відповідно до якої
замовник  у  довідці  про  консультації  обґрунтовує
обрання  саме  цього  документа  державного
планування  у  тому  вигляді,  в  якому  він
запропонований  до  затвердження,  серед  інших
виправданих  альтернатив,  представлених  до
розгляду.

Мотивовано відхилено. У розділі 8 Звіту  були розглянуті два сценарії 
розвитку, у тому числі і  гіпотетичний, за яким не розробляється, і не 
затверджується  Програма.

Інформація розділу 9 Звіту має бути приведена у
відповідність  до  Порядку здійснення моніторингу

Мотивовано відхилено. Цільові параметри показників, які пропонуються 
для здійснення моніторингу наслідків виконання, затверджені діючим 
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наслідків  виконання  документа  державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272.

законодавством України. Проєктні показники можливо встановити лише 
на більш глибоких стадіях проєктування.

3. Департамент охорони здоров'я
Донецької обласної державної

адміністрації (лист від
21.01.2021                № 01-

57/160/0/71-21)

Зауваження відсутні

4. Департамент екології та
природних ресурсів Донецької

обласної державної
адміністрації (лист від

28.01.2021                 № 10-
14/425/90-21)

В Програмі відсутня нумерація сторінок, що значно
ускладнює навігацію документом.

Виправлено.

Рисунки не мають нумерацій, не усі мають одиниці 
виміру показника.

Виправлено.

Назви розділів та підрозділів Програми, зазначені у 
змісті, не відповідають назвам у тексті Програми.

Зауваження прийняті до уваги та усунені.

У підрозділі 1.2 «Актуальні проблеми розвитку» 
зазначені проблеми, які не пояснюють більшості 
зоходів Програми, і навпаки. Зокрема, у підрозділі 
4 «Забезпечення реалізації заходів з капітального 
ремонту та реконструкції водопровідно-
каналізаційного господарства» підрозділу 2.20 
Програми немає заходів, спрямованих на 
вирішення проблемних питань 1,2,3,4,7. Серед 
актуальних проблем розвитку немає жодної, що 
зазначена як проблема сфери довкілля, проте у 
підрозділі 2.26 наведені заходи з охорони 
навколишнього природного середовища.

Зауваження прийняті до уваги та усунені.

Департамент екології та
природних ресурсів Донецької

обласної державної
адміністрації (лист від

Перелік ключових індикаторів ефективності 
реалізації заходів та проєктів Програми охоплює 
лише малу їх частину, і незрозуміло, як буде 
оцінюватись виконання переважно більшості інших

Згідно  наданих  департаментом  економіки  Донецької  ОДА  роз’яснень,
додаток  2  передбачає  визначення  основних ключових  індикаторів
ефективності  реалізації  заходів  та  проєктів  Програми  економічного  і
соціального розвитку Лиманської  об’єднаної  територіальної громади на
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28.01.2021                 № 10-

14/425/90-21)
зоходів Програми. 2021  рік.  Результати  впровадження  всіх  заходів  та  оцінка  виконання

завдань Програми передбачено графами 12-13 форми.
В тексті Програми не зазначені регіональні 
програми, які спрямовані на вирішення кола 
розвитку громади, і, зокрема, навколишнього 
природного середовища. Єдиним документом 
стратегічного планування, на якому ґрунтується 
Програма, є Стратегія розвитку Донецької області 
на період до 2027 року.

Зауваження прийнято до уваги

Щодо проєктів  регіонального розвитку (додаток 3),
які пропонується реалізувати за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку, 
повідомляємо. Згідно інформації сайту 
htts://new.dfrr.mingegion.gov.ua/ проєкти 
«Будівництво електромереж до промислового 
майданчика Індустріального парку «Лиманський». 
Коригування» та «Капітальний ремонт 
водопровідних мереж с.Рубці Краснолиманського 
району Донецької області (коригування)» не 
визнані переможцями, тому їх виконання у 2021 
році за рахунок зазначеного фонду неможливе.

Для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проєктів
регіонального розвитку,  що можуть  реалізовуватися  за  рахунок  коштів
ДФРР виконавчим комітетом міської ради в 2020 році подані 4 проєкти.

Регіональною  комісією  з  проведення  оцінки  та  попередньо
конкурсного  відбору  проведено  голосування.  Попередньо  відібрані  до
реалізації в 2021 році за рахунок коштів ДФРР проєкти:

1. Будівництво водопровідних мереж смт. Дробишеве;
2. Будівництво  електромереж  до  промислового

майданчика Індустріального парку «Лиманський».
До програми економічного і соціального розвитку Лиманської ОТГ

на 2021 рік були включені дані проєкти.
Лист  щодо  зменшення  розрахункового  обсягу  коштів  ДФРР  на

2021 рік  виключення даних проектів з  переліку реалізації  надійшов до
виконавчого комітету Лиманської міської ради 26.01.2021 року.

Тому  вказані  проєкти  будуть  виключені  з  переліку  заходів
Програми, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР.


