
 

Довідка 

про результати громадського обговорення  

проєкту Стратегії розвитку Миколаївської області на 2021-2027 роки 

та  

Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
 

Замовник: Департамент економічного розвитку та регіональної політики  

Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) 

 

Відповідно до вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" 

проєкти Стратегії розвитку Миколаївської області на 2021 - 2027 роки (далі – 

проєкт Стратегія - 2027), Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії-

2027 (далі - Звіт про СЕО) та повідомлення про їх оприлюднення: 

1) 18 лютого 2020 року розміщено на офіційному веб-сайті департаменту 

(рубрика "Консультації з громадськістю", підрубрика "Електронні 

консультації").  

2) повідомлено про оприлюднення проєкту Стратегії - 2027 та Звіту про 

СЕО опубліковано у друкованих засобах масової інформації, а саме: газетах 

"Вісник Прибужжя" 18.02.2020 та "Південна Правда" 20 лютого 2020 року.  

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – з 20 лютого до 

20 березня 2020 року.  

 

Громадське обговорення проєкту Стратегії та Звіту про СЕО тривало 

визначений законодавством термін. Протягом строку громадського 

обговорення надійшли зауваження до  проєкту Стратегї від ВП «Южно-

Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (лист від 27.02.2020 № 32/3813 та 

лист від 13.03.2020 № 60/4584), які було враховано при доопрацюванні 

(додається). 

Зауважень та пропозицій до Звіту про СЕО не надходило.  
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Додаток 

Довідка 

про результати громадського обговорення 

проєкту Стратегії розвитку Миколаївської області на 2021-2027 роки 

та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку 

 

№ Представник 

громадськості 

Зауваження, пропозиції Спосіб 

врахування: 

враховано; не 

враховано; 

частково 

враховано 

Обґрунтування 

1. ВП «Южно-

Українська АЕС» 

ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

Включення до проєкту 

Стратегії проблеми 

заборгованості за 

відпущену теплову 

енергію та воду, 

передбачити, відповідно 

шляхи вирішення.  

враховано Доповнено завданням 

2.3.4. досягнення 

позитивних результатів 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств 

комунального 

господарства.  

2. ВП «Южно-

Українська АЕС» 

ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

Реалістичний сценарій 

проєкту Стратегії 

розроблено без 

врахування планів 

розвитку Южно-

Українського 

енергокомплексу. 

Проте, на 2021 рік 

заплановано введення в 

дослідну експлуатацію 

гідроагрегату № 3 

Ташлицької ГАЕС.  

   

враховано Доповнено реалістичний 

сценарій Стратегії 

розвитку Миколаївської 

обласні на 2021-2027 

роки наступним текстом: 

«В енергетиці ведуться 

роботи щодо 

забезпечення стабільної 

роботи АЕС введено в 

дослідну експлуатацію 

гідроагрегату № 3 

Ташлицької ГАЕС» 

3. ВП «Южно-

Українська АЕС» 

ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

За останні роки ситуація 

з водозабезпеченням 

південного регіону є 

критичною, актуальне 

вирішення вкрай 

важливого питання для 

громади Миколаївської 

області щодо створення 

регулярної ємкості 

обсягом 71,48 млн м³  

шляхом підняття НПР 

Олександрійського 

водосховища до 

позначки +20,7 метра   

не враховано Зазначений вид діяльності згідно 

Закону України «Про 

оцінку впливу на 

довкілля» підлягає 

процедурі оцінки впливу 

на довкілля, яку 

відповідно до 

компетенції, здійснює 

Міністерство енергетики 

та захисту довкілля, 

починаючи з 2018 року. 

На сьогодні процедура 

оцінки впливу на 

довкілля Міністерством 

енергетики та захисту 

довкілля не закінчена, 

вплив на довкілля не 

оцінений. Рішення про 
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можливість підняття 

рівня в 

Олександрівському 

водосховищі не може 

бути прийняте без 

відповідного висновку. 

Враховуючи наведене, 

вважаємо, що до 

отримання позитивного 

висновку з оцінки впливу 

на довкілля Міністерства 

енергетики та захисту 

довкілля, передчасним 

внесення до проєкту 

Стратегії розвитку 

Миколаївської області на 

2021-2027 роки 

зазначеного заходу 

4. ВП «Южно-

Українська АЕС» 

ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

На сторінках Стратегії 

йдеться про здійснення 

заходів з екологічного 

оздоровлення та 

підтримки сприятливого 

гідрологічного-

санітарного стану річок 

(розчищення), проте не 

вказано механізм 

реалізації цього 

важливого заходу, без 

чого це згадування 

залишається лише 

декларацією.  

враховано Стратегію розвитку 

Миколаївської області на 

2021-2027 роки 

доповнено завданням 

3.2.2. Здійснення заходів 

щодо відновлення 

водності водних об’єктів, 

що включатиме збір 

проєктних пропозицій до 

Плану заходів на 2021-

2023 роки  

5 ВП «Южно-

Українська АЕС» 

ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

Операційна ціль «2.2. 

Підвищення тривалості 

життя людини», серед 

перелічених заходів не 

згадувалось 

необхідності 

забезпечення контролю 

за якістю харчових 

продуктів, пропаганди 

здорового харчування 

враховано  Доповнено індикаторами  

контролю: 

- Впровадження системи 

НАССР на харчоблоках 

закладів освіти;  

- Наявність медичного 

контролю за організацією 

харчування в закладах 

освіти; 

- Кількість дітей 1 групи 

здоров’я в закладах 

освіти; 

- Не допущення спалахів 

інфекційних 

захворювань, пов’язаних 

з харчуванням, харчових 

отруєнь. 

6 ВП «Южно-

Українська АЕС» 

ДП «НАЕК 

Поза увагою 

залишились проблеми 

відтоку молоді за 

враховано Доповнено  операційну 

ціль «2.1. Підготовка 

населення до життя та 
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«Енергоатом» кордон з метою 

навчання та 

працевлаштування. Не 

передбачено механізм 

заохочення молоді, що 

отримала освіту за 

кордоном, повернутися 

та застосувати отримані 

знання в реальному 

секторі економіки на 

Батьківщині 

діяльності в умовах 

економіки, що 

змінюється» наступним 

текстом: 

Для механізму 

заохочення молоді щодо 

навчання та 

працевлаштування в 

регіоні необхідно:  

створення умов для 

професійного розвитку та 

кар’єрного зростання 

молодого покоління, 

популяризація 

робітничих професій, 

відновлення професійної 

(професійно-технічної) 

освіти (модернізація 

матеріально-технічної 

бази), розвиток 

громадських ініціатив в 

сільській місцевості 

шляхом підтримки 

сільської молоді та інше.  

2.1.1.5 Залуження 

фахівців для роботи в 

сільській місцевості ( у 

т.ч. молодих 

спеціалістів); 

Завдання «2.1.2. Розвиток 

лідерських та 

підприємницьких якостей 

жінок та чоловіків» 

включає потенційно 

можливі сфери реалізації: 

2.1.2.1 Сприяння 

формуванню 

підприємницького 

мислення та ініціатив у 

молоді; 

2.1.2.2. Проведення 

профорієнтаційних 

заходів з учнівською 

молоддю закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти, 

підвищення авторитету 

професійної 

майстерності; 

2.1.2.3. Підтримка 

талановитих учнів, 

студентів та молодих 

науковців; 

2.1.2.4. Підтримка 

проєктів стартапів у тому 
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числі проведення 

конкурсів; 

Завдання «2.2.1. Розвиток 

системи первинної, 

вторинної 

(спеціалізованої) та 

третинної 

(високоспеціалізованої) 

медицини» включає 

потенційно можливі 

сфери реалізації: 

2.2.1.6. Поліпшення 

кадрового забезпечення 

галузі охорони здоров’я, 

в тому числі в сільській 

місцевості із залученням 

молодих спеціалістів 

 

 


