
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

з уповноваженими органами (органами виконавчої влади – 

природоохоронними та з охорони здоров'я) 

 
щодо проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 

2023 роки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік 

та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки 

Замовник: Кропивницька міська рада (далі – міська рада). 

Відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі – 

Закон), Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів стратегічного планування, затверджених наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 10 серпня 2018 року №296 (із 

змінами), міською радою розроблено документ державного планування 

місцевого значення - Програма економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки 

(далі - Програма) та Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми (далі - 

Звіт про СЕО). 

Відповідно до вищезазначеного Закону Звіт про СЕО, результати 

громадського обговорення та консультацій з органами виконавчої влади 

(природоохоронними та з охорони здоров'я) враховуються в документі 

державного планування. 

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня 

деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, міська рада подала заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до 

департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу та департаменту охорони здоров'я Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

Заява про визначення обсягу СЕО та проєкт Програми були розміщені на 

офіційному вебсайті Кропивницької міської ради: 

розділ "Громадянам", підрозділ "Громадська участь", рубрика 

"Консультації з громадськістю", підрубрика "Консультації" за посиланням  

https://consult.e-dem.ua/npas/205; 
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розділ "Економіка": підрозділ "Програма економічного і соціального 

розвитку міста", рубрика "Розробка програм" за посиланням                                       

https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/.  

За результатами проведених консультацій до міської ради надійшли 

загальні пропозиції, які необхідно врахувати під час підготовки звіту про СЕО 

та у проєкті Програми від департаменту екології, природних ресурсів та 

паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської облдержадміністрації; 

головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. 

Отримані від органів виконавчої влади пропозиції були враховані у 

проєкті Звіту про СЕО (додаються). 

 

Звіт про СЕО та проєкт Програми: 
 

1) 02 березня 2021 року розміщені на офіційному вебсайті Кропивницької 

міської ради: 
 

розділ "Економіка": підрозділ "Програма економічного і соціального 

розвитку міста", рубрика "Розробка програм" за посиланням https://kr-

rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/. 

Повідомлення про оприлюднення Програми та Звіту про СЕО 

опубліковано у друкованих засобах масової інформації, а саме: "Вечірня газета" 

від 05 березня 2021 року №9; 

2) направлені на розгляд та надання зауважень і пропозицій до: 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; Міністерства 

охорони здоров'я України; департаменту екології, природних ресурсів та 

паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації; департаменту 

охорони здоров'я обласної державної адміністрації. 

Строк подання зауважень і пропозицій визначено чинним законодавством 

і становить 30 днів. 

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 

2022-2023 роки оприлюднено на офіційних вебсайтах Міністерства захисту

https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/
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довкілля та природних ресурсів України (11 березня 2021 року у рубриці 

Оголошення Національна екологічна політика Стратегічна екологічна оцінка 

(СЕО)), департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу облдержадміністрації (у рубриці: Департамент 

екології Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)), департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації (у рубриці "ПОВІДОМЛЕННЯ про 

оприлюднення проектів документів державного планування"). 

Упродовж встановленого терміну пропозицій та зауважень до міської 

ради від Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України, департаменту екології, природних ресурсів та 

паливно-енергетичного комплексу та департаменту охорони здоров'я 

Кіровоградської облдержадміністрації не надходило. 

У разі неподання таких зауважень та пропозицій протягом зазначеного 

строку, згідно з підпунктом 2 пункту 3 статті 13 Закону України "Про 

стратегічну екологічну оцінку", вважається, що зауваження і пропозиції від 

органів виконавчої влади відсутні. 

Проєкт Програми та звіт до СЕО з урахуванням наданих пропозицій 

пропонуються до затвердження. 
 

 

 

 

https://mepr.gov.ua/timeline/Ogoloshennya.html
https://mepr.gov.ua/timeline/Ogoloshennya.html
https://mepr.gov.ua/timeline/SEO.html
https://mepr.gov.ua/timeline/SEO.html
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/


 

Додаток 

Врахування результатів консультацій: 

 

 

№ з/п 

 
Уповноважений 

орган 

Формулювання в 

проєкті ДДП/звіті про 

СЕО, до якого 

висловлено зауваження 

 

Зауваження/ пропозиція 

 

Спосіб врахування 

 

Обґрунтування 

 

1 2 3 4 5 6 
до Звіту про СЕО 

1 Департамент 

екології, 

природних 

ресурсів та 

паливно- 

енергетичного 

комплексу 

Пункт 6 Необхідно визначити та оцінити ймовірні 

наслідки на: 

складові довкілля (як екологічні так і 

соціально-культурні); 

ключові показники, які характеризують 

стан складових довкілля (показники якості 

води, атмосферного повітря, ґрунтів); 

поточний стан довкілля (атмосферного 

повітря, водних об'єктів, ситуацію з 

відходами, земельні ресурси, 

біорізноманіття, рекреаційні зони); 

зазначити наявність об'єктів культурної 

спадщини, природно-заповідного фонду; 

сильні й слабкі сторони екологічної 

ситуації на досліджувальній території, а 

також можливості й загрози, які 
впливатимуть на екологічну ситуацію 

Враховано  

Пункт 7 Передбачити питання запобігання та 

адаптації до зміни клімату територій та 

найбільш вразливих галузей та об'єктів 

інфраструктури, а також розвиток об'єктів і 

територій національної екологічної мережі. 

Передбачити заходи та проєкти, спрямовані 

Враховано  
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1 2 3 4 5 6 
   на вирішення завдань кліматичної адаптації, 

розвитку природно-заповідної справи та 
посилення екологічної безпеки території і 

населення 

  

  Пункт 9 Включити пропозиції щодо організації 

системи моніторингу впливу впровадження 

документів державного планування на 

довкілля: 

показники, які характеризують виконання 

природоохоронних заходів під час 

реалізації          документів державного 

планування; 

результати оцінки впливу на навколишнє 

середовище окремих проєктів, які 

виконуватимуться в рамках документів 

державного планування; 

екологічні індикатори ефективності 

впровадження Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького 

на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 
2022 і 2023 роки 

Враховано  

2 Головне 

управління 

Держпродспо- 

живслужби в 

Кіровоградській 
області 

Пункт 7 При визначенні сфер охоплення СЕО 

врахувати завдання щодо виявлених 

проблем у таких сферах охорони 

довкілля, як: атмосферне повітря; водні 

ресурси; земельні ресурси; здоров'я 
населення 

Враховано  

До проєкту Програми 

1 Головне 

управління 

Держпродспо- 

живслужби в 

Кіровоградській 

області 

Розділ 6 

"Поліпшення екології" 

При визначенні основних екологічних 

проблем, цілей охорони довкілля, у тому 

числі здоров'я населення, що мають 

відношення до документу державного 

планування - проєкту Програми, врахувати 

завдання щодо виявлених проблем у таких 

сферах охорони довкілля, як: атмосферне 

Враховано  
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1 2 3 4 5 6 
   повітря; водні ресурси; земельні ресурси; 

здоров'я населення 
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