
ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2021 рік

1. Замовник: Департамент економічного розвитку та регіональної 
політики Миколаївської обласної державної адміністрації

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його 
зв’язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 
2021 рік (далі -  Програма) є документом державного планування (далі -  ДЦП) 
місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями регіонального 
розвитку задля підвищення стандартів життя населення, у тому числі на основі 
створення умов для розвитку конкурентоспроможної та інноваційної 
економіки, модернізації соціальної сфери та забезпечення гармонійного 
розвитку всіх громад регіону.

Метою Програми є створення успішного, конкурентоспроможного, 
соціально справедливого регіону з високою якістю життя та безпечним 
довкіллям.

Пріоритетами напрямками розвитку області на 2021 рік визначено:
1. Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки на основі 

інноваційного розвитку. _
2. Підвищення рівня якості життя населення.
3. Збереження та розвиток територій.
Програму розроблено з урахуванням положень і завданьа таких ДЦП::
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня .2020 року № 695);
Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року 

(рішення Миколаївської обласної ради від № );
Цілі сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України 

від 30 вересня 2019 року № 722);
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки 

(постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671);
Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних 

наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 
виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, на 2020-2022 роки (постанова 
Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534).

4. Те, якою мірою ДЦП визначає умови для реалізації видів 
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення 
місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, виконання ДЦП врегульовано статею 2 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку».
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Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з 
урахуванням стану довкілля в місці, де передбачається провадити плановану 
діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив економічного і 
соціально розвитку регіону, потужності та видів впливу на довкілля, з 
урахуванням впливу наявних об’єктів планованої діяльності та об’єктів, щодо 
яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або 
розглядається питання про прийняття таких рішень.

Проект Програми не містить конкретних рішень про провадження 
господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у тому 
числі щодо надання документів дозвільного характеру.

Методологія розроблення та реалізації Програми передбачає розроблення 
Переліку інвестиційних проектів на 2021 рік, який можливо включатиме 
проекти, що згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» 
підлягатимуть під відповідну оцінку до прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки 
впливу на довкілля.

3. Ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у  тому числі для здоров ’я населення
У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі -  СЕО) 

оцінюються ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема для таких 
складових довкілля:

атмосферне повітря;
водні ресурси;
промислові та побутові відходи;
земельні ресурси;
біорізноманіття та рекреаційні зони;
здоров’я населення;
б) для територій з природоохоронним статусом:
В області налічується 147 об’єктів природно-заповідного фонду в тому 

числі 8 об’єкти загальнодержавного значення, з них 2 національних природних 
парка, 139 -  місцевого значення, з них 5 регіональних ландшафтних парків, 
загальною площею 76,1 тис. га, що складає 3,14 % від площі області.

Здійснення СЕО має включати оцінку ймовірних наслідків впливу 
реалізації Програми на зазначені території та об'єкти природно-заповідного 
фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у  тому числі для здоров’я 
населення:

У рамках проведення СЕО проекту Програми не передбачається 
оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, 
якщо ДЦП не буде затверджено:
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У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно реалізувати для 
досягнення пріоритетних завдань розвитку Миколаївщини у 2021 році. Також, 
представлені основні показники економічного і соціального розвитку області на 
2021 рік. розроблені з врахуваннм мінімізації негативних економічно- 
соціальних наслідків від епідемії коронавірусу СОУГО-19 та відновлення 
економіки області.

При. впровадженні заходів Програми, у порівнянні з існуючим станом, 
очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому 
числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження 
запропонованої Програми.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 
використовуватимуться під час СЕО:

Інформаційна складова Програми базується на фактичних показниках 
економічного і соціального розвитку Миколаївської області за 2020 рік, за 
наявною офіційною статистичною інформацією, а також пропозиціях 
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів 
міністерств, нших центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських міст обласного значення 
рад та рад об’єднаних територіальних громад.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані 
такі аналітичні методи:

порівняльний аналіз обласних показників із середніми показниками по 
Україні та показниками регіонів-сусідів та регіонів, що належать до однієї 
типології;

аналіз тенденцій.
Також будуть використані такі методи участі громадськості, як 

інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища визначено 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
згідно з положеннями якого використання природних ресурсів громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням 
таких обов’язкових екологічних вимог:

а) раціональне і економне використання природних ресурсів на основі 
широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, 
виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 
природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 
ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості
природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього

природного середовища і безпеку здоров’я населення;
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д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також 
інших територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення 

екологічних прав інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого 

використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, 
пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

За результатами здійснення СЕО проекту Програми будуть сформовані 
заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть 
виникнути під час реалізації Програми.

Зазначені заходи і рекомендації будуть ґрунтуватися на результатах 
проведених в рамках СЕО досліджень, та визначатимуться відповідно 

до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення» і з урахуванням інших чинних 
нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання природних ресурсів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених 

статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту про СЕО.
Вступ.
1. Зміст та основні цілі Програми економічного і соціального, 

розвитку Миколаївської області на 2021 рік.
2. Характеристика поточного стану довкілля Миколаївської області.
3. Основні екологічні проблеми Миколаївської області.
4. Зобов’язання у сфері охорони довкілля.
5. Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми.
6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання Програми.
7. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив.
8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
9. Резюме.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки 
їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО 
проекту Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області 
на 2021 рік надсилати департаменту еконосічногог розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації на адресу: вул. Адміральська, 22,
м. Миколаїв, 54001 або в електронному вигляді на адресу: есопот@тк.§оу.иа 

Строк подання зауважень і пропозицій -  15 (п’ятнадцять) днів з дня 
отримання Заяви про визначення обсягу СЕО.
Відповідальні особи:
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ЦАРЕНКО Ірина Василівна -  заступник директора департаменту — 
начальник управління економічного розвитку та стратегічного прогнозування 
департаменту економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації 

тел 0512 37 43 98;
ЛОПАТКО Інга Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу макроекономічного аналізу та прогнозування департаменту 
еконосічногог розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, 

тел. 0512 37 08 23.

Виконувач обов’язків директора 
департаменту економічного 
розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації


