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ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ 
щодо стратегічної екологічної оцінки документу державного планування 

ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2032 РОКИ 
 

№ 
п.п. 

Уповноважений 
орган 

Редакція 
частини 

ДДП/Звіту 
про СЕО до 

якої 
висловлено 
зауваження/ 
пропозицію 

Зауваження/ 
пропозиція 

Спосіб 
врахування 
(повністю 

враховано, 
частково 

враховано 
або 

обґрунтовано 
відхилено) 

Обґрунтування 

До проекту ДДП 

1   Зауважень та пропозицій  до ДДП не надходило   

До Звіту про СЕО 

   Зауважень та пропозицій до Звіту не надходило - - 
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ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 
з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки документу державного планування 

ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2032 РОКИ 
 

№ 
п.п. 

Уповноважений 
орган 

Редакція 
частини 

ДДП/Звіту 
про СЕО до 

якої 
висловлено 
зауваження/ 
пропозицію 

Зауваження/ 
пропозиція 

Спосіб 
врахування 
(повністю 

враховано, 
частково 

враховано 
або 

обґрунтовано 
відхилено) 

Обґрунтування 

До проекту ДДП 

1 Miнicтepcтвo 
захисту довкілля 
та природних 
pecypcів України 
Лист N25/5-
21/23799-21 вiд 
09. 12. 2021 року 

До ДДП Стратегiя потребує доопрацювання з метою бiльш 
повного урахування питань охорони довкiлля та сталого  
використання природних pecypciв, зокрема, беручи до 
уваги, що вiдповiдно до статті 6 Закону України «Про 
засади державної регіональної політики» до прiоритетiв 
державноi регiональної полiтики належить «створення 
ефективноi системи охорони навколишнього 
природного середовища шляхом врахування 
екологiчної складової у стратегiях регiонального 
розвитку, оцiнювання, вирiвнювання та зниження 
техногенно-екологiчного навантаження на довкiлля у 
регiонах». Ураховуючи вище наведене, пропонується 
Стратегiчну цiль В.3 Стратегiї викласти у такiй редакцii 
«Збереження довкiлля, пiдвищення рiвня екологiчної 

Повністю 
враховано 
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безпеки, вiдновлення та стале використання природних 
pecypciв». 
Щодо цієї стратегічної цілі у Стратегiї пропонуємо 
передбачити положення та конкретні заходи, 
спрямованi на виконання на регiональному рівні 
зобов'язанъ та заходiв у сферi охорони довкiлля та 
сталого використання природних pecypciв, визначених 
вiдповiдними планами, стратегiями, програмами та 
iншими документами загальнодержавного рiвня, а 
також мiжнародними угодами стороною яких є 
Україна… 

2 Miнicтepcтвo 
захисту довкілля 
та природних 
pecypcів України 
Лист N25/5-
21/23799-21 вiд 
09. 12. 2021 року 

До ДДП Серед іншого, мають бути передбачені  завдання та 
заходи щодо упорядкування орних земель шляхом 
виведення з їх складу схилiв, земель водоохоронних 
зон (у тому числi заплав), ерозійна небезпечних та 
iнших непридатних для розорювання угiдь, відтворення 
лісів, створення нових та реконструкцii iснуючих 
полезахисних лiсових смуг та iнших захисних 
насаджень, вiдновлення лучних, водно-болотних та 
iнших антропогенно змiнених екосистем, створення i 
вiдновлення сiножатей та пасовищ, створення нових та 
збереження iснуючих територiй та об’єктiв природно-
заповiдного фонду, а також територiй Смарагдової 
мережi, формування екомережi, реалiзації 
добровiльних нацiоналъних завдань за щодо 
досягнення нейтрального рівня деградації земель. 
Вищезгаданi завдання та заходи мають бути 
взаємоузгодженi зi Стратегiчною цiллю А.2. «Сiльський 
розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості 
виробництва кiнцевих продуктiв». 

Повністю 
враховано 
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3 Miнicтepcтвo 
захисту довкілля 
та природних 
pecypcів України 
Лист N25/5-
21/23799-21 вiд 
09. 12. 2021 року 

До ДДП 
Та Звіту 

З огляду на вищенаведене, також пропонуємо 
передбачити доповнення Стратегiї вiдповiдними 
iндикаторами / показниками оцiнки виконання зокрема з 
урахуванням iндикаторiв, передбачених Державною 
стратегiєю, Стратегiєю ОНПС (показники оцiнки 
реалiзацiї державноi екологiчноi полiтики) та 
монiторингом ЦСР, включаючи такі як: площа лiсiв та 
лiсистiсть територii; площа орних земель (рiллi) та їх 
частка у загальнiй площi територii; площа 
сiльськогосподарських угiдь екстенсивного 
використання (сiножатей та пасовищ) та їх частка у 
загальнiй площi територii; вміст органiчного вуглецю 
(гумусу) у ґрунтах сiльськогосподарських угiдь; площа 
вiдновлених земель та екосистем, площа 
рекультивованих земель та земель, на яких 
проводяться заходи з консервацii; площа територiй 
нацiональної екологiчноi мережi; кiлькiсть територiй та 
об’єктiв природно-заповiдного фонду та їх частка у 
загальнiй площi територiї. 

Повністю 
враховано  

В Звіт внесені корегування щодо 
індикаторів/показників оцінки 
виконання ДДП що були 
рекомендовані в ході консультацій 

4 Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів Київської  
обласної 
державної 
адміністрації 

До ДДП Зауважень та пропозицій  до ДДП не надходило Повністю 
враховано 

 

5 Департамент 
охорони здоров’я 
Київської ОДА 

До ДДП Зауважень та пропозицій  до ДДП не надходило Повністю 
враховано 
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6 Miністерство 
охорони здоров’я 
України 

До ДДП Зауважень та пропозицій  до ДДП не надходило Повністю 
враховано 

 

До проекту СЕО 

1 Miнicтepcтвo 
захисту довкілля 
та природних 
pecypcів України 
Лист N25/5-
21/23799-21 вiд 
09. 12. 2021 року 

До Звіту Роздiли 2 – 7 Звiту пропонуємо додатково опрацювати, 
забезпечивши викладення повних коректних 
вiдомостей щодо природоохоронних територій та 
об’єктів i впливу на них, виходячи з визначення, 
наведеного у пiдпунктi 26 пункту 2 Порядку 
розроблення, оновлення, внесення змiн та 
затвердження мiстобудiвноi документацii (постанова 
Кабiнету Міністрів України вiд 01.09.2021 № 926): 
(природоохороннi територiї та об’єкти – територiї та 
об’єкти Природно-заповiдного фонду, їх функцiональнi 
та oxopoннi зони, території, зарезервованi з метою 
наступного заповiдання, територiї та об’єкти екомережi, 
територiї Смарагдової мережi, водно-болотнi угiддя 
мiжнародного значення, бiосфернi резервати програми 
ЮНЕСКО.  
Це, у тому числi, стосується території Смарагдовоi 
мережi Irpin river valley UA0000342 

Враховано 
повністю 

Правки внесені в Звіт відповідно до 
зауважень та пропозицій 

2 Miнicтepcтвo 
захисту довкілля 
та природних 
pecypcів України 
Лист N25/5-
21/23799-21 вiд 
09. 12. 2021 року 

До Звіту Інформація розділу 9 «Заходи, передбачені для 
здійснення моніторингу наслiдкiв виконання документа 
державного планування для довкiлля, у тому числi для 
здоров’я населення» Звiту мас бути приведена у 
вiдповiднiсть до вимог пункту 5 Порядку здійснення 
моніторингу наслiдкiв виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числi для здоров'я 

Повністю 
враховано 

Розділ Звіту доповнено відповідно до 
пропозицій та зауважень 
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населення, затвердженого постановою Кабiнету 
Міністрів України вiд 16.12.2020 № 1272 

3 Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів Київської  
обласної 
державної 
адміністрації 

До Звіту Зауважень та пропозицій до Звіту не надходило - - 

4 Департамент 
охорони здоров’я 
Київської ОДА 

До Звіту Зауважень та пропозицій до Звіту не надходило - - 

5 Miністерство 
охорони здоров’я 
України 

До Звіту Зауважень та пропозицій до Звіту не надходило - - 
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ПІДСУМОК ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ 
 
В процесі проведення консультацій звіту про СЕО було отримано зауваження та пропозиції від 

наступних органів виконавчої влади: 

− Miнicтepcтва захисту довкілля та природних pecypcів України Лист N25/5-21/23799-21 вiд 09. 12. 

2021 року 

Зауважень та пропозицій до ДДП та Звіту про СЕО не надходило від:  

− Департаменту екології та природних ресурсів Київської  ОДА  

− Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА 

− Miністерству охорони здоров’я України 

 

За результатами розгляду отриманих пропозицій та зауважень було внесені корегуючи правки та 
доповнення до тексту Звіту про СЕО та надано рекомендації Замовнику щодо корегування самого ДДП в 
зазначених пунктах зауважень. 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він 
запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, запропонованих до розгляду 
розширено подане в Розділі 8 Звіту про СЕО.  

 

У разі не прийняття Стратегії, інерційний характер розвитку ситуації в економіці та соціальному житті 
громади Ірпеня сприятиме збільшенню та накопиченню екологічних негараздів, а незадовільний стан 
інфраструктури може нести загрози техногенного характеру. Виникатиме кумулятивний ефект екологічних 
та соціально-економічних проблем, що ускладнить екологічну ситуацію, невирішеність їх не тільки 
поглибить кризу, але й поставить під загрозу вирішення основних соціальних проблем та діяльності громади 
на засадах збалансованого розвитку. Особливу загрозу становитиме проблема забруднення вод, 
атмосферного повітря та виникнення надзвичайних ситуацій природнього, природно-антропогенного 
характеру.  

Отже, найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого варіанту 
Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки, що відзначається 
рисами раціонального розвитку території громади  на принципах  сталого розвитку. Заходи прописані і 
запропоновані Стратегією розвитку спрямовані на створення належних умов для підвищення безпечного 
для здоров’я людини рівня стану навколишнього природного середовища, збереження природних 
екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування в межах проектованої 
ділянки. У випадку прийняття Стратегії характеристики стану довкілля, умови життєдіяльності населення 
та стану його здоров'я суттєво не зміняться в найближчій перспективі, проте,  в середній та далекій 
перспективі, після реалізації заходів Стратегії, які передбачені стратегічними цілями затвердженими у 
Стратегії розвитку та  проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів серед підприємців стосовно 
впровадження сучасних екологічних стандартів у діяльність їх підприємств очікується покращення умов 
життєдіяльності та стану здоров'я мешканців громади.  

Виникнення нових екологічних проблем, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення в разі 
реалізації Стратегії не передбачається. Так само не передбачаються негативні впливи для територій з 
природоохоронним статусом.  



29 

 

9 ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 

9.1 Зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу, та строки їх виконання. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює необхідність здійснення 
моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкілля.  

Відповідальним за здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення є Замовник – Ірпінська міська рада. 

Заходи з моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення необхідно здійснювати на постійній основі – не менше ніж 1 

раз на рік після затвердження документу. 

 

9.2 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. 

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення передбачається облік кількісних та якісних 

показників, що характеризують вплив на довкілля без акцентування на дотримання їх цільових 

значень (таблиця 9.1). Цільові значення показників мають відповідати санітарним нормам та 

правилам діючим в Україні. 

В таблиці 9.1.наведено рекомендовані екологічні індикатори для проведення моніторингу 
наслідків виконання Стратегії розвитку.  

Таблиця 9.1 

Екологічні індикатори для моніторингу виконання Стратегії 

 

Планувальні рішення ДДП, які 
визначаються рушійними силами змін 

довкілля в тому числі здоров’я 
населення/стратегічні напрями та цілі 

Цільові показники 
Наявні 

дані/джерела 

Критерій 
досягнення 

цілей  документу 

А.2.3. Сприяння 
сільськогосподарському 
виробництву та переробці із 
високою доданою вартістю 

− частка деградованих земель; 

− площа особливо цінних земель 

− площа орних земель (рiллi) та iх 
частка у загальнiй площi територii; 

− площа сiльськогосподарських угiдь 
екстенсивного використання (сiножатей 
та пасовищ) та їх частка у загальнiй 
площi територii; 

− вміст органiчного вуглецю (гумусу) 
у rрунтах сiльськогосподарських угiдь; 

− площа вiдновлених земель та 
екосистем, площа рекультивованих 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів/ За 

даними 
відповідного 
підрозділу 

Ірпінської МТГ, 
уповноваженого 

зберігати 
інформацію про 
інвентаризовані 

Відповідно до 
значень індикатору, 
встановлених ЦСР 

та відповідність 
стандартам та 

нормам 
встановленим для 

показників 
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Планувальні рішення ДДП, які 
визначаються рушійними силами змін 

довкілля в тому числі здоров’я 
населення/стратегічні напрями та цілі 

Цільові показники 
Наявні 

дані/джерела 

Критерій 
досягнення 

цілей  документу 

земель та земель, на яких проводяться 
заходи з консервацii; 

землі громади/ 
за  результатами 

агрохімічної 
зйомки грунтів 

громади 

А.2.4. Розвиток сільського туризму, 
зелених садиб 

- кількість зелених садиб 
- наявність/кількість маршрутів та 
атракцій/об’єктів тяжіння для організації 
зеленого туризму в громаді 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

Позитивна 
динаміка 

А.4.1. Розробка сучасної просторово-
планувальної документації  

− Відсоток містобудівної 
документації 

− Наявність розробленої та 
впровадженої містобудівної 
документації 

За даними 
уповноваженого 

відповідного 
підрозділу 

Ірпінської МТГ  

100% за звітний 
період 

В.1.3. Безпечний транспорт та 
транспортна інфраструктура 

− кількість встановлених 
стаціонарних постів автоматизованої 
системи моніторингу атмосферного 
повітря; 

− Частка транспортних засобів з 
низькими та нульовими викидами у 
загальній кількості автомобілів 

− Середній вік автопарку в цілому 
(роки) 

− Усереднений річний рівень пилу в 
атмосферному повітрі  

− Обсяг викидів у атмосферне 
повітря забруднюючих речовин, % до 
рівня 2015 року 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

Відповідно до 
значень індикатору, 
встановлених ЦСР/ 

Якість повітря в 
межах норми по 
кожній із АСМП 

В.1.5. Громадська безпека від 
небезпечних тварин та рослин 

− Кількість заходів щодо покращання 
рівня безпеки від хворих тварин та 
алергенів рослинного походження 

− Кількість алергічних 
реакцій/алергій у населення 

− Забезпеченість засобами 
оперативної допомоги (наявність 
антидотів/ліків/амбулаторій та 
фельдшерських пунктів надання 
допомоги постраждалим) у випадках 
виникнення небезпеки через тварин та 
рослини 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

Відповідно до 
значень індикаторів 

та нормам 
ДБН/СНіП і інших 

нормативних 
інструкцій 
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Планувальні рішення ДДП, які 
визначаються рушійними силами змін 

довкілля в тому числі здоров’я 
населення/стратегічні напрями та цілі 

Цільові показники 
Наявні 

дані/джерела 

Критерій 
досягнення 

цілей  документу 

В.2. Енергоефективна політика та 
інфраструктура 

− Обсяг викидів парникових газів 

− обсяг збільшення кількості 
котелень, що використовують для 
виробництва теплової енергії 
альтернативні види палива; 

− обсяг збільшення приладів обліку 
теплової енергії в бюджетних 
установах; 

− ступінь зниження обсягів 
споживання теплової енергії та 
природного газу 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

Відповідно до 
значень індикатору, 
встановлених ЦСР 

/Не більше ніж в 
минулий 

період/збільшення 
порівняно із 

минулим періодом 
проте не менше ніж 

в минулому 

В.3.1. Благоустрій, озеленення 
території громади 

− пропорція озеленених територій в 
громаді (площа фактичних озеленених 
територій поділена на  площу 
території) 

− площа лiсiв та лiсистiсть територii; 

− Забезпеченість зеленими 
насадженнями загального 
 користування, м2/мешканця 

− Пропорція територій ПЗФ 

− кількість та площа об’єктів 
природно-заповідного фонду 

− площа територiй нацiональної 
екологiчноi мережi;  

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів/ За 

результатами 
розробки схеми 

екомережі 
громади, яка 

уточнить 
положення 

регіональної 
схеми екомережі 

збільшення 
порівняно із 

минулим періодом, 
проте, не менше, 
ніж в минулому 

звітному періоді/ 
Після 

затвердження 
Схеми екомережі - 

не менше, ніж в 
минулому звітному 

період 

 

В.3.2. Ефективна система 
поводження з твердими побутовими 
відходами, очищення території 
громади від несанкціонованих 
звалищ 

− Обсяг утворення твердих 
побутових відходів, класифікованих 
згідно Державного класифікатора 
відходів ДК 005-96 

− Обсяг ТПВ, що спрямовуються на 
повторне використання та 
перероблення поділений на загальний 
обсяг утворення ТПВ 

− Кількість несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

− Кількість порушень в напрямку 
поводження з ТПВ 

− Кількість профілактично-
роз’яснювальних заходів серед 
населення про поводження із ТПВ 

− обсяг переробки вторинної 
сировини; 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів/ 

Статистична 
звітність 
суб’єктів 

господарювання 
(форма 1-ТПВ) 

збільшення 
порівняно із 

минулим періодом, 
проте, не менше, 
ніж в минулому 
звітному періоді 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text
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Планувальні рішення ДДП, які 
визначаються рушійними силами змін 

довкілля в тому числі здоров’я 
населення/стратегічні напрями та цілі 

Цільові показники 
Наявні 

дані/джерела 

Критерій 
досягнення 

цілей  документу 

− кількість сміттєсортувальних 
станцій; 

− кількість сміттєпереробних 
промислових підприємств. 

В.3.3. Якісне водозабезпечення та 
водовідведення (очисні системи, 
колектори, система 
водовідведення) 

− обсяг проведених ремонтних робіт 
водопровідних  

− стан забезпечення 
централізованим водопостачанням  

− Аналіз проб, взятих з 
централізованої мережі та криниць 
громадського користування 

− Ступінь зношеності водопровідних 
мереж/ Протяжність мережі віком 
понад 25 років, % 

− Процентна частка проб води за рік, 
якість якої відповідає  національним 
стандартам якості питної води 

− Частка сільського населення, яке 
має доступ до покращених умов 
санітарії, % 

− Частка безпечно очищених стічних 
вод 

− обсяг проведених ремонтних робіт 
каналізаційних мереж; 

− стан забезпечення 
централізованим каналізуванням 

− Аналіз проб, взятих з 
централізованої мережі та криниць 
громадського користування 

− Частка стічних вод, очищених 
відповідно до стандартів ЄС 

− Ступінь зношеності каналізаційних 
мереж 

− Кількість порушень режиму зон 
санітарної охорони 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів/ 

Статистична 
звітність 
суб’єктів 

господарювання/ 
Щорічний аналіз 

проб води із 
джерел питного 
водопостачання/ 
Щорічний аналіз 

проб води із 
відповідних 

поверхневих 
водних об’єктів 

Відповідно до 
значень індикатору, 
встановлених ЦСР/ 

Якість води в 
межах норми по 

кожній з проб 

В.3.4. Збереження екосистеми озер 
та річок в громаді (очищення берегів 
від сміття, від порості) 

− моніторинг несанкціонованих 
сміттєзвалищ/кількість виявлених 
смітників 

− кількість заходів спрямованих на 
очищення від сміття узбережжя водних 
об’єктів 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

Не більше ніж в 
попередньому 

етапі/збільшення в 
динаміці змін 
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Планувальні рішення ДДП, які 
визначаються рушійними силами змін 

довкілля в тому числі здоров’я 
населення/стратегічні напрями та цілі 

Цільові показники 
Наявні 

дані/джерела 

Критерій 
досягнення 

цілей  документу 

В.3.5. Екологічні акції, освітні 
програми для населення з 
екологічних питань, збереження 
екосистеми соснових лісів, озер та 
річок 

− ступінь збільшення заходів що 
спрямовані на виховання екологічної 
культури та екологічної свідомості 
серед населення різних груп 

− кількість заходів проведених з 
метою роз’яснення важливості 
збереження унікальних екосистем 
громади 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці змін 

С.2.3. Розбудова позашкільної 
освіти, яка відповідає потребам 
мешканців громади 

− ступінь збільшення кількості 
закладів позашкільної освіти (усіх 
типів) 

− ступінь збільшення заходів що 
спрямовані на виховання учнівської 
молоді поза школами та 
позанавчанням 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці змін 

С.2.4. Створення мережі сучасних 
культурних закладів для розвитку 

− ступінь збільшення культурно-
масових заходів 

− ступінь збільшення кількості 
відвідувань культурно-мистецьких і 
просвітницьких заходів; 

− стан проведення капітального 
ремонту та реконструкції приміщень 
закладів культури; 

− кількість закладів надання 
культурних послуг 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці змін 

С.2.5. Спортивна громада 

− ступінь збільшення кількості 
спортивних споруд (усіх типів) 

− ступінь збільшення фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових 
заходів. 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці змін 

С.4.1. Створення туристичної 
інфраструктури, продуктів та 
послуг 

− ступінь збільшення кількості 
об’єктів туристичної інфраструктури 
(інформаційно-туристичних центрів, 
бізнес та державних установ 
організаторів туристичних пропозицій 
та інші) 

− ступінь збільшення наявних послуг 
та пропозицій краєзнавчого та 
туристичного спрямування 

− Обсяги територій для 
короткочасної та щоденної рекреації, 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці 

змін/нормативи, 
правила щодо 

облаштування та 
благоустрою 
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Планувальні рішення ДДП, які 
визначаються рушійними силами змін 

довкілля в тому числі здоров’я 
населення/стратегічні напрями та цілі 

Цільові показники 
Наявні 

дані/джерела 

Критерій 
досягнення 

цілей  документу 

− Обсяги облаштування 
рекреаційних зон 

− обсяг зростання чисельності 
туристів як внутрішніх, так і іноземців; 

− обсяг збільшення кількості 
туристів, розміщених в об’єктах 
колективного розміщення (готелі, 
мотелі, хостели, туристські бази та ін.) 
області; 

С.4.2. Модернові доступні простори 
для розвитку та відпочинку 
мешканців громади із 
облаштуванням вільного доступу 
для осіб з інвалідністю 

− кількість облаштованих просторів 
для відпочинку мешканців громади із 
елементами доступу для людей з 
обмеженими можливостями 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці змін 

С.4.3. Створення розважальних та 
арт-просторів під відкритим небом, 
у тому числі в сільській місцевості 

− кількість облаштованих арт- 
центрів та просторів  

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці змін 

С.4.4. Ірпінь – веломісто 

− кількість облаштованих 
велодоріжок та стоянок 

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

збільшення в 
динаміці змін 

Здоров’я населення 

− ступінь зниження показників 
поширеності та захворюваності всіх 
хвороб; 

− ступінь зменшення середньої 
тривалості госпіталізації пацієнтів; 

− ступінь зниження кількості 
випадків, коли внаслідок хвороби у 
людини знизилася працездатність; 

− ступінь зменшення показника 
дитячої та материнської смертності; 

− ступінь зниження рівня смертності 
та втрати працездатності від 
неінфекційних захворювань; 

− ступінь зменшення кількості 
інфекційних захворювань; 

− ступінь зниження загального рівня 
смертності; 

− ступінь зменшення кількості 
випадків серцево-судинних та судинно-

Статистична 
звітність 

контролюючих 
органів 

Відповідність 
середнім 

нормальним 
значенням 
медичної 

статистики за 
показниками/менше 

ніж в попередні 
періоди/позитивна 

динаміка 
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Планувальні рішення ДДП, які 
визначаються рушійними силами змін 

довкілля в тому числі здоров’я 
населення/стратегічні напрями та цілі 

Цільові показники 
Наявні 

дані/джерела 

Критерій 
досягнення 

цілей  документу 

мозкових захворювань у пацієнтів 
працездатного віку; 

− ступінь збільшення фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових 
заходів. 

 

9.3 Методи визначення кожного із показників, які дають змогу швидко та без 
надлишкових витрат їх вимірювати: 

Заповнення значень показників зазначених в таблиці 9.1 має здійснюватися шляхом фіксації 
показників станцій моніторингу, лабораторних досліджень, або наявних даних з відкритих джерел.  

Контроль забруднення ґрунтів. Одним із поширених і небезпечних для населення 
наслідком антропогенного впливу на навколишнє середовище є хімічне забруднення. Основна 
увага має бути приділена територіям із відкритим ґрунтом, де є безпосередній контакт із людьми: 
дитячі ігрові та спортивні майданчики на території навчальних закладів, у межах житлової забудови. 
До контрольованих мають бути віднесені важкі метали (Pb, Cu, Zn та інші), пестициди, 
нафтопродукти, нітрати. Контроль вмісту забруднювачів має здійснюватися шляхом відбору зразків 
ґрунту, як депонуючого середовища, із визначенням валового і рухомого вмісту. Результати аналізу 
вмісту забруднювачів у ґрунтах є також індикатором забруднення повітря.  

Контроль атмосферного повітря. Рекомендується впровадити контроль за станом 
атмосферного повітря у місцях, що найбільше піддаються тиску – у зонах впливу автодоріг. 
Контроль слід здійснювати за шумовим забрудненням та за речовинами, що належать до Переліку 
найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря 
підлягають регулюванню згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598. В 
якості альтернативних джерел даних, які можуть використовуватись для доповнення та крос-
верифікації наявних спостережень доцільно використовувати дані дистанційного зондування 
Sentinel 5 (дані у відкритому доступі та безкоштовні), які на рівні дозволяють контролювати широкий 
спектр забруднюючих речовин (зокрема озон, метан, формальдегід, оксиди сірки та азоту тощо). 

Контроль забруднення поверхневих та ґрунтових вод та контроль якості питної 
води. Одним із поширених і небезпечних для населення наслідком антропогенного впливу на 
поверхневі та підземні води є хімічне, органічне забруднення. Основна увага під час моніторингових 
дій має приділятися територіям в безпосередній контактній зоні із людьми: у межах житлової, 
громадської забудови та в межах рекреаційних територій (пляжні зони, гідропарки та ін.) . До 
контрольованих забруднювачів  відносяться хімічні речовини та сполуки (важкі метали, пестициди, 
нафтопродукти, нітрати), бактеріологічні забруднювачі та механічні (зважені часточки, каламутність 
та ін.) тощо. Контроль вмісту забруднювачів має здійснюватися шляхом відбору проб води на 
моніторингових постах та гідрологічних постах в межах населеного пункту. Результати аналізу 
вмісту забруднювачів у поверхневих та ґрунтових водах є також індикатором забруднення ґрунтів 
та повітря.  
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Моніторинг може бути використаний для: 
порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про 

реалізацію плану або програми; 
отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок 

(моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 
перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади; 
перевірки того, чи план або програма виконується відповідно до ухваленого документу, 

включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих 
наслідків. 

У разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, ОМС вживає заходів для їх усунення.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада №932 «Про затвердження Порядку 
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів» затверджено порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
зазначених регіональних стратегій і планів заходів, зокрема,  на засадах смарт-спеціалізації. 

Відповідно до документу до моніторингу включаються такі компоненти як: 
а) стан виконання плану заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів 

оцінки результативності виконання завдань і їх прогнозних значень 
б) динаміка зміни значень показників, що застосовуються для розрахунку індексів 

конкурентоспроможності регіону та регіонального людського розвитку. 
Моніторинг базується на розгляді обмеженого кола відібраних показників (індикаторів) за 

кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів. Система 
запропонованих в Стратегії індикаторів може включати еколого-економічні та екологічні індикатори: 

економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів; 
економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів; 
обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти 

енергоефективності, залучені містом; 
обсяги коштів, залучених населенням в рамках «теплих кредитів»; 
зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; 
обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища; 
кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти та ін. 

 


