
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

у процесі стратегічної екологічної оцінки документу державного планування 

«План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади до 2030 року» 

 

№  

з/п 

Уповноважений  орган 

виконавчої влади 

Редакція 

частини ДДП / 

Звіту про СЕО, 

до якої 

висловлено 

зауваження / 

пропозиції 

Зауваження / пропозиції Спосіб 

врахування 

(повністю 

враховано, 

частково 

враховано або 

обґрунтовано 

відхилено) 

Обґрунтування* 

До проєкту ДДП 

1 1. Управління екології 

та природних ресурсів 

Житомирської 

обласної державної 

адміністрації 

- Протягом терміну відведеного     

ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на прийняття зауважень 

та пропозицій таких не 

надходило. 

- - 

  2. Департамент охорони 

здоров'я 

Житомирської 

обласної державної 

адміністрації  

- Протягом терміну відведеного     

ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на прийняття зауважень 

та пропозицій таких не 

надходило. 

- - 

  3. Міністерство захисту 

довкілля та 

природних ресурсів 

України 

Заходи щодо 

пом’якшення 

наслідків 

зміни клімату 

та адаптації до 

них  

Додатково опрацювати відповідні 

питання для сектору 

землекористування, зміни у 

землекористуванні, лісове 

господарство (LULUCF), 

включаючи заходи щодо: 

- упорядкування орних земель 

шляхом виведення з їх складу 

водоохоронних зон (у тому 

числі заплав), ерозійно- 

небезпечних та непридатних 

для розорювання угідь; 

- збільшення площі 

Частково 

враховано 

Робочою групою з розробки Плану 

дій сталого енергетичного розвитку 

та клімату Коростенської міської 

територіальної громади до 2030 

року (ПДСЕРК) у документ 

державного планування у Розділ 7 

«Заходи з адаптації Коростенської 

МТГ до зміни клімату» були 

включені наступні адаптаційні 

заходи, які відповідають на 

визначені у рамках підготовки 

документи вразливості, а саме: 

відновлення гідрологічного режиму 



сільськогосподарських угідь 

екстенсивного використання 

(сіножатей та пасовищ) та їх 

частки у загальній площі 

території; 

- збереження та підвищення 

вмісту органічного вуглецю 

(гумусу) у ґрунтах 

сільськогосподарських угідь; 

- збільшення площі 

відновлених земель 

екосистем, площі 

рекультивованих земель та 

земель, на яких проводяться 

заходи з консервації; 

- збільшення площі територій 

екологічної мережі;  

- збільшення площі лісів та 

лісистості території; 

- збільшення кількості та площі 

територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду. 

та поліпшення санітарного стану 

річок та водних об’єктів на 

території Коростенської МТГ  

(пункт 2.4.1.) та рекультивація 

боліт і відновлення управління 

меліоративними системами з метою 

відновлення водності річок на 

території громади та створення 

умов для накопичення вуглецю в 

ґрунтах (пункт 2.4.4.) 

 

Решта пропозицій виходить за 

сферу дії ПДСЕРК. 

 4. Міністерство охорони 

здоров’я України 

- Протягом терміну відведеного     

ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на прийняття зауважень 

та пропозицій таких не 

надходило. 

- - 

До проєкту СЕО 

 1. Управління екології 

та природних ресурсів 

Житомирської 

обласної державної 

адміністрації 

- Протягом терміну відведеного     

ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на прийняття зауважень 

та пропозицій таких не 

надходило. 

- - 

 2. Департамент охорони 

здоров'я 

Житомирської 

обласної державної 

- Протягом терміну відведеного     

ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на прийняття зауважень 

та пропозицій таких не 

- - 



адміністрації  надходило. 

 3. Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Підпункт 1.7 

«Природно-

заповідний 

фонд»  

Додатково опрацювати 

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, території та об'єкти 

екомережі, території Смарагдової 

мережі, водно-болотні угіддя 

міжнародного значення, біосферні 

резервати 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». Відповідна інформація 

має викладатися у розрізі 

Коростенської міської 

територіальної громади, а не всiєї  

Житомирської області.  

Враховано Підпункт 1.7 «Природно-

заповідний фонд» звіту про 

стратегічну екологічну оцінку 

документу державного планування 

«План дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату Коростенської 

міської територіальної громади до 

2030 року» містить вичерпну 

інформацію про природоохоронні 

території та об’єкти на території 

Коростенської громади. 

    Потреба доповнення 

інформацією, наявність якої 

передбачена частиною другою 

Враховано Перелічені питання висвітлено у 

Розділі IV. «Опис наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 



статті 11 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» 

(далі - Закон), а саме: 

- прогнозні зміни поточного 

стану, якщо документ 

державного планування не 

буде затверджено; 

- характеристика стану 

довкілля умов 

життєдіяльності населення та 

стану здоров'я на територіях, 

які ймовірно зазнають впливу; 

- екологічні проблеми, у тому 

числі ризики впливу на 

здоров'я населення, які 

стосуються документа 

державного планування, 

зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом;  

- зобов'язання у сфері охорони 

довкілля, у тому числі по 

запобіганням негативному 

впливу на здоров'я населення, 

встановлені на міжнародному, 

державному та iнших рівнях, 

що стосуються документа 

державного планування, а 

також шляхи врахування 

таких зобов'язань під час 

підготовки документа 

державного планування. 

населення, у тому числі вторинних, 

кумулятивних, синергічних, 

коротко-, середньо- та  

довгострокових, постійних і 

тимчасових, позитивних і 

негативних наслідків» звіту з СЕО. 

   Представлення до розгляду у звіті 

з СЕО альтернативи проєкту 

документу державного 

планування. 

Відхилено Альтернативи не розглядалися, 

оскільки Коростенська МТГ 

долучилась до європейської 

ініціативи «Угода мерів по клімату 

та енергії» та одним із зобов'язань є 

розробка стратегічного документу 

для громади - ПДСЕРК. 



  Розділ V 

«Заходи, 

передбачені 

для здійснення 

моніторингу 

наслідків 

виконання 

ПДСЕРК для 

довкілля, у 

тому числі для 

здоров’я 

людей» 

Розділ V Звіту має містити 

заходи, які будуть здійснюватися 

замовником, 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 Проєкту, не 

передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку. 

В розділі мають бути наведені: 

зміст заходів, передбачення для 

здійснення моніторингу та строки 

їх виконання; 

цільові значення кількісних та 

якісних показників, відповідно до 

кожного з визначених у звіті про 

СЕО наслідків виконання 

документа державного 

планування для довкілля, у тому 

числі для здоров'я населення; 

методи визначення кожного із 

показників, які дають змогу 

швидко та без надлишкових 

витрат їх вимірювати; 

періодичність вимірювання 

показників, проведення їх аналізу 

та співставлення із цільовими 

значеннями; 

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 

Враховано Дані питання відображені у    

Розділі V «Заходи, передбачені для  

здійснення моніторингу наслідків 

виконання ПДСЕРК для довкілля, у 

тому числі для здоров’я людей» 

звіту з СЕО. 



звітом про стратегічну екологічну 

оцінку. 

 

 4. Міністерство охорони 

здоров’я України 

- Протягом терміну відведеного     

ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на прийняття зауважень 

та пропозицій таких не 

надходило. 

- - 

 
 

 


