
 

 

Таблицяврахуваннязауважень та пропозицій 

до Проєкту Програми економічного і соціального розвиткуЛиманської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

№

№ 

п/п 

Орган виконавчої влади  Стислий зміст зауваження чи пропозицій Інформація про розгляд 

1 2 3 4 

1. Міністерство охорони здоров’я 

України  

ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»  

При розгляді проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку: 

«Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади Донецької області 
на 2022 рік» зауважень немає. 
 

2. Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України  

(лист від 06.12.2021 

№25/5-21/25726-21) 

Пропонуємо додатково опрацювати у Програмі належне 
врахування питань забезпечення реалізації завдань та 
заходів щодо охорони довкілля та сталого використання 

природних ресурсів, визначених відповідними планами, 

стратегіями, програмами та іншими документами 

загальнодержавного рівня, а також міжнародними угодами 

Стороною яких є Україна, у тому числі:  
Основними засадами (стратегією) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року, затвердженої 
Законом України від 28.02.2019 № 2697-VIII (далі – 

Стратегія ОНПС);  

Національним планом дій з охорони навколишнього 

природного середовища на період до 2025 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

21.04.2021 № 443-р;  

Планом заходів щодо виконання Концепції реалізації 
державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 

року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 06.12.2017 № 932-р;  

Національним планом дій щодо боротьби з деградацією 

земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271-р; 

 рішенням Координаційної ради з питань боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням, створеної згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 

20, зокрема стосовно схвалення представлених НААН 

добровільних національних завдань щодо досягнення 

Вказані заходи виконуються за рахунок коштів 

підприємств і включення до Програми не 
потребують 



 

 

нейтрального рівня деградації земель (далі - НРДЗ) за 
напрямом «Підтримання вмісту органічної речовини 

(гумусу) у ґрунтах» (до 2020 року передбачалося 

досягнення стабільного рівня органічного вуглецю (гумусу) 

у ґрунтах сільськогосподарських угідь не нижче за базову 

лінію станом на 2010 рік (3,14 % в середньому по Україні, у 

т.ч. у розрізі зон: Полісся - 2,24 %; Лісостеп - 3,19 %; Степ - 

3,40 %), а до 2030 року – планується збільшення не менше 
ніж на 0,1 %), а також допоміжних заходів щодо досягнення 

НРДЗ за напрямами «Відновлення зрошення і поліпшення 

еколого-меліоративного стану зрошуваних земель» та 

«Відновлення та стале використання торфовищ»; 

 Стратегією зрошення та дренажу в Україні на період до 

2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.08.2019 № 688-р;  

Планом заходів з реалізації Стратегії зрошення та 
дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 

№ 1567-р; 

 Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-

2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2020 № 695 (далі – Держстратегія); 

 Національною економічною стратегією, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 

179;  

Цілями Сталого Розвитку, затвердженими у 2015 році 
70-ю сесією Генеральної асамблеї ООН (резолюція від 

25.09.2015 70/1), серед іншого з урахуванням Указу 

Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року» та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 

№ 686-р «Питання збору даних для моніторингу реалізації 
цілей сталого розвитку» (далі – моніторинг ЦСР); 

Ріо - Конвенціями та іншими міжнародними угодами 

природоохоронного спрямування.  

Серед іншого, пропонуємо перебачити доповнення 

пункту 2.25 «Охорона навколишнього природного 

середовища» (ціль 4 «Екологічна безпека та збалансоване 



 

 

природокористування») розділу ІІ «Мета, завдання та 
заходи економічного і соціального розвитку у 2022 році» та 

інших належних складових Програми («Перелік актуальних 

проблемних питань розвитку…», «Заходи щодо 

забезпечення виконання завдань…» та ін. ) пріоритетними 

завданнями та заходами щодо: упорядкування орних земель 

шляхом виведення з їх складу схилів, земель 

водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших 

непридатних для розорювання угідь, відтворення лісів, 

створення нових та реконструкції існуючих полезахисних 

лісових смуг та інших захисних насаджень, відновлення 

антропогенно змінених екосистем, створення і відновлення 

сіножатей та пасовищ, створення нових та збереження 

існуючих територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, реалізації добровільних національних завдань за 
щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель. 

Окремо звертаємо увагу не необхідність коригування 

положень Програми з метою недопущення знищення та 
погіршення стану лісів (наприклад у пункті 3 3 «Перелік 

актуальних проблемних питань розвитку…» Програми 

пропонується «Вирішити питання в частині розпорядження 

земельними ділянками державної власності 
лісогосподарського призначення, які знаходяться під 

існуючими базами відпочинку та дитячими оздоровчими 

таборами, які ніколи не будуть використані в 

лісогосподарських цілях. Виключити ці земельні ділянки із 
земель лісогосподарського підприємства (тобто із земель 

лісогосподарського призначення)». 

На вказаних територіях рекреаційного 

призначення фактично більше 40 років 

розміщені бази відпочинку та дитячі оздоровчі 
табори. В разі вилучення цих земельних ділянок 

із земель лісогосподарського підприємства 
погіршення стану лісів не буде допущено. 

Відповідно серед очікуваних результатів виконання 

Програми пропонуємо передбачити:  

 збільшення площі лісів та лісистості території; 
зменшення площі орних земель (ріллі) та їх частки у 

загальній площі території;  
збільшення площі сільськогосподарських угідь 

екстенсивного використання (сіножатей та пасовищ) та їх 

частки у загальній площі території;  
збереження та підвищення вмісту органічного вуглецю 

З бюджету громади передбачені кошти на 
проведення в 2022 році інвентаризації земель 

сільськогосподарського та 

несільськогосподарського призначення. За 
результатами її проведення будуть визначені 
відповідні показники. 



 

 

(гумусу) у ґрунтах сільськогосподарських угідь; збільшення 

площі відновлених земель та екосистем, площі 
рекультивованих земель та земель, на яких проводяться 

заходи з консервації;  
збільшення площі територій екологічної мережі; 

збільшення кількості та площі територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду.  

З огляду на вищенаведене, також пропонуємо 

передбачити доповнення Програми відповідними 

індикаторами/показниками оцінки виконання зокрема з 
урахуванням індикаторів, передбачених Держстратегією, 

Стратегією ОНПС (показники оцінки реалізації державної 
екологічної політики) та моніторингом ЦСР, включаючи 

такі як:  

площа лісів та лісистість території; площа орних земель 

(ріллі) та їх частка у загальній площі території;  
площа сільськогосподарських угідь екстенсивного 

використання (сіножатей та пасовищ) та їх частка у 

загальній площі території;  
вміст органічного вуглецю (гумусу) у ґрунтах 

сільськогосподарських угідь;  

площа відновлених земель та екосистем, площа 
рекультивованих земель та земель, на яких проводяться 

заходи з консервації;  
площа територій національної екологічної мережі; 
кількість територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, площа земель територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та їх частка у загальній площі території. 
Розділи 2 – 4, 6 – 7 Звіту пропонуємо додатково 

опрацювати, забезпечивши викладення повних коректних 

відомостей щодо природоохоронних територій та об’єктів і 
впливу на них, виходячи з визначення згідно з пунктом 9 

додатку до Закону України «Про національну 

інфраструктуру геопросторових даних» («Природоохоронні 
території та об’єкти - території та об’єкти природно-

заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, 

території, зарезервовані з метою наступного заповідання, 

Зауваження прийняті до уваги та відповідні 
корективи внесені до Звіту. 



 

 

території та об’єкти екомережі, території Смарагдової 
мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, 

біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і 
біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»). При 

цьому, відомості щодо територій та об’єктів екомережі, слід 

наводити з урахуванням переліку складових структурних 

елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону 

України «Про екологічну мережу України». 

У розділі 8 Звіту представлено до розгляду лише одну 

альтернативу, а саме «нульовий» сценарій. Зазначене 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 сааме цього документа державного 

планування у тому вигляді, в якому він запропонований до 

затвердження, серед інших виправданих альтернатив, 

представлених до розгляду. У зв’язку з цим розділ 8 має 
бути доопрацьований. 

Мотивовано відхилено. У розділі 8 Звіту  були 

розглянуті два сценарії розвитку, у тому числі і  
гіпотетичний, за яким не розробляється, і не 
затверджується  Програма. 



 

 

У розділі 9 Звіту пропонуємо урахувати, що відповідно 

до частини першої статті 17 Закону замовник (орган 

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який 

є відповідальним за розроблення документів державного 

планування та здійснює загальне керівництво і контроль за 
їх виконанням) у межах своєї компетенції здійснює 
моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. Відповідно розділ має містити заходи, які будуть 

здійснюватися замовником (а не пропозиції для організації 
здійснення моніторингу), а також визначені замовником 

засоби і способи виявлення наявності або відсутності 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

з урахуванням можливості виявлення негативних наслідків 

виконання документа державного планування, не 

передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку. 

Також мають бути визначені кількісні та якісні показники, 

одиниці їх вимірювання та цільові значення таких 

показників: відповідно до кожного з визначених у звіті про 

стратегічну екологічну оцінку наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення; для запобігання, зменшення 

та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення. 

Крім того мають бути визначені засоби і способи 

виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, з урахуванням 

можливості виявлення негативних наслідків виконання 

документа державного планування, не передбачених звітом 

про стратегічну екологічну оцінку. Таким чином згаданий 

розділ Звіту має бути суттєво доопрацьований з метою 

приведення у відповідність до вимог пункту 5 Порядку 

здійснення моніторингу наслідків виконання документа 
державного планування для 5 довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272. 

Насамкінець нагадуємо, що замовник має забезпечити 

інформування про затвердження Проєкту відповідно до 

вимог статті 16 Закону. 

Пропозиція врахована та відповідна 
інформація внесена до розділу 9 Звіту. 



 

 

3.  

 

Департамент охорони здоров'я 

Донецької обласної державної 
адміністрації (лист від 12.11.2021               

№ 1982/01-21/5155/0/71-21) 

Протягом 2022 року, департамент пропонує придiлити 

увагу наступним заходам:  

1. Впроваджувати сучасні технологiї на виробництвах 

для вирiшення екологiчних питань; 

2. Тримати на контролi заходи поводження з вiдходами 

(сортування, оброблення, компостування, складування та 
вивезення вiдходiв, органiзацiї робiт з знешкодження 

небезпечних хiмiчних речовин), прибирання 

несанкцiонованих смiттєзвалищ; 

3. Виконувати заходи монiторингy наслідкiв для 

довкiлля, в тому числi для здоров'я населення, після 

впровадження Програми. Один раз на рік оприлюднити 

результати виконання зазначеного докуменrу на своєму 

офiцiйному веб-сайтi в мережi інтернет та у разi виявлення 

непередбачених звiтом про стратегічну екологічну оцінку 

негативних наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для 

здоров'я населення, вжити заходiв для її усунення, 

вiдповiдно до cт. 17 Закону України. 

Пропозиції прийняті до уваги 

4. Департамент екології та природних 

ресурсів Донецької обласної державної 
адміністрації (лист від 03.12.2021                 

№ 10-16/5903/90-21) 

Розділ 2.25 «Охорона навколишнього природного 

середовища» включено до проєкту Програми в редакції, яку 

не погоджено документом 

Програма відпралена на погодження до 

Департаменту екології листом від 09.12.2021 

№02-1-578. 

На стор. 26 проєкту Програми наведено інформацію, з 
посиланням на розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 21.02.2019 №179/5-19 «Про 

затвердження Програмних заходів обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2019 

рік», про виділення у 2019 році коштів з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища (далі -  

фонд ОНПС) на реалізацію заходу «Реконструкція 

каналізаційних очисних споруд м. Лиман» в сумі 63,6 млн. 

грн., що не відповідає дійсності.  
Крім того, інформація щодо фінансування зазначеного 

заходу (стор.11) у 2019-2021 році також є недостовірною. 

Інформація уточнена і виправлена. 

На стор.11 зазначено, що «протягом 2019-2021 років 

здійснена реконструкція каналізаційних очисних споруд м. 

Лиман», тоді як до Переліку актуальних проблемних питань 

 



 

 

розвитку громади (стор. 26) включено питання необхідності 
завершення у 2022 році робіт за цим проєктом, а також 

перелік актуальних проблемних питань розвитку 

Лиманської МТГ (стор. 26)містить інформацію щодо суми 

фінансування (63,6 млн. грн.), необхідної для завершення 

робіт за вищезазначеним заходом, яка є необґрунтованою 

За низкою заходів проєкту Програми (стор. 28-86) не 
визначені джерела фінансування 

Джерела фінансування зазначені. 

Для обґрунтування заходу, зазначеного у розділі 2.25 

«Охорона НПС» по напрямку «Раціональне використання і 
зберігання відходів виробництва і побутових відходів» 

Програми, рекомендуємо доповнити розділ 1. «Аналіз 
економічного і соціального розвитку за попередній період» 

Програми інформацією щодо стану сфери поводження з 
відходами на території громади, відобразити проблеми в 

сфері поводження з відходами і зазначити заходи, 

спрямовані на вирішення проблемних питань 

Зауваження усуненні. Відповідна інформація 

внесена до розділу 1. «Аналіз економічного і 
соціального розвитку за попередній період». 

У розділі 2.25 «Охорона навколишнього природного 

середовища» по напрямку «Раціональне використання і 
зберігання відходів виробництва і побутових відходів» 

Програми, природоохоронний захід «Придбання 

обладнання для збору відходів, а саме придбання 

контейнерів, п. 74-1 ПКМУ від 17.09.1996 №1147» 

рекомендуємо зазначити наступним чином, а саме: 
«Придбання обладнання для збору побутових відходів, а 
саме контейнерів для збору побутових відходів, п. 68 

ПКМУ від 17.09.1996 №1147» 

Зауваження усуненні. 

У підрозділі 2 «Охорона і раціональне використання 

водних ресурсів» розділу 2.25 «Охорона навколишнього 

природного середовища» необхідно відкоригувати п. 12 

таблиці «Очікуваний результат» 

Зауваження усуненні. 

У розділі «Охорона навколишнього природного 

середовища» відсутня інформація щодо охорони 

атмосферного повітря, охорони і раціонального  

використання водних ресурсів, охорони і раціонального 

використання природних рослинних ресурсів, ресурсів 

тваринного світу та збереження ПЗФ 

Зауваження усуненні. 



 

 

 

Не зазначено вплив та наслідки на навколишнє 
середовище від реалізації даної Програми 

 

Програмні заходи з охорони атмосферного повітря 

необхідно доопрацювати у відповідності до «Переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів», 

затвердженого постановою КМУ від 17.09.1996 року.  

Зауваження усуненні. 

Інформацію наведено в п.9 необхідно привести у 

відповідність до Порядку здійснення моніторингу наслідків 

виконання ДДП, у тому числі здоров'я населення, 

затвердженого постановою КМУ від 16.12.2020 р. №1272. 

Крім того, не зазначено суб'єкта на якого покладено 

обов'язки здійснення моніторингу. 

Розділ 9 Звіту про стратегічну екологічну 

оцінку виправлений відповідно до отриманого 

зауваження. 

У зазначеному розділі була вказана 
інформація про суб’єкта на якого покладено 

обов’язки здійснення моніторингу, а саме - 

здійснення моніторингу покладається на 
Лиманську міську раду,  яка має здійснювати 

загальну координацію, методичне та 
інформаційне забезпечення процесу 

моніторингу, а також підготовку узагальненого 

звіту про результати моніторингу Програми. 

Результати моніторингу є публічними. 

В звіті про СЕО необхідно врахувати зауваження 

наведені до проєкту ДДП 

Звіт про СЕО був виправлений відповідно до 

зауваження наведених до проєкту ДДП. 


