Довідка про консультації
у процесі стратегічно екологічної оцінки документу державного планування
«Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік»

№
п.п

1

Уповноважений
орган

Міністерст
во
довкілля
лист
№25/521/2752921 від
24.12.2021

Редакція
частини
ДДП/ Звіту
про СЕО, до
якої
висловлено
зауваження/
пропозиції
До ДДП та
Звіту

Зауваження/
пропозиція

Пропонуємо додатково опрацювати у Програмі належне
врахування питань забезпечення реалізації завдань та заходів
щодо охорони довкілля та сталого використання природних
ресурсів, визначених відповідними планами, стратегіями,
програмами та іншими документами загальнодержавного рівня,
а також міжнародними угодами Стороною яких є Україна, у
тому числі: Основними засадами (стратегією) державної
екологічної політики України на період до 2030 року,
затвердженої Законом України від 28.02.2019 № 2697-VIII (далі
– Стратегія ОНПС); Національним планом дій з охорони
навколишнього природного середовища на період до 2025 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
21.04.2021 № 443-р; Планом заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період
до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 06.12.2017 № 932-р; Національним
планом дій щодо боротьби з деградацією земель та
опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 30.03.2016 № 271-р; рішенням
Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та
опустелюванням, створеної згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18.01.2017 № 20, зокрема стосовно
схвалення представлених НААН добровільних національних
завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель

Спосіб врахування
(повністю враховано,
частково враховано,
обґрунтовано
відхилено*)
Враховано частково

Обґрунтування*

Значна частка заходів, визначених
переліченими
документами
державного планування, покладені на
виконання
Міндовкілля,
органів
виконавчої влади та інших суб'єктів,
серед яких ОМС не визначені як
суб'єкти відносин. Завдання, окреслені
Стратегією зрошення та дренажу в
Україні на період до 2030 року,
затвердженою
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
14.08.2019 No 688-р до 2030 року,
передбачають
розроблення
та
прийняття нормативно-правових актів
та механізмів реалізації поставлених
завдань документом, в тому числі
визначення функцій ОМС в піднятих
питанням документах сферах до 2030
р., тобто до 2030 р. ОМС не задіяні в
реалізації. Включення до проекта
Програми перелічених пропозицій
(заходів)
має
вирішуватися
розробником ДДП.

(далі - НРДЗ) за напрямом «Підтримання вмісту органічної
речовини (гумусу) у ґрунтах» (до 2020 року передбачалося
досягнення стабільного рівня органічного вуглецю (гумусу) у
ґрунтах сільськогосподарських угідь не нижче за базову лінію
станом на 2010 рік (3,14 % в середньому по Україні, у т.ч. у
розрізі зон: Полісся - 2,24 %; Лісостеп - 3,19 %; Степ - 3,40 %),
а до 2030 року – планується збільшення не менше ніж на 0,1 %),
а також допоміжних заходів щодо досягнення НРДЗ за
напрямами «Відновлення зрошення і поліпшення екологомеліоративного стану зрошуваних земель» та «Відновлення та
стале використання торфовищ»; Стратегією зрошення та
дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №
688-р; Планом заходів з реалізації Стратегії зрошення та
дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 №
1567-р; Державною стратегією регіонального розвитку на 20212027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 05.08.2020 № 695 (далі – Держстратегія);
Національною
економічною
стратегією,
затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179;
Цілями Сталого Розвитку, затвердженими у 2015 році 70-ю
сесією Генеральної асамблеї ООН (резолюція від 25.09.2015
70/1), серед іншого з урахуванням Указу Президента України
від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України
на період до 2030 року» та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21.08.2019 № 686-р «Питання збору даних для
моніторингу реалізації цілей сталого розвитку» (далі –
моніторинг ЦСР); Ріо - Конвенціями та іншими міжнародними
угодами природоохоронного спрямування.
Серед іншого, пропонуємо відобразити завдання та заходи щодо:
упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу
схилів, земель водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та
інших непридатних для розорювання угідь; відтворення лісів,
створення нових та реконструкції існуючих полезахисних
лісових смуг та інших захисних насаджень; відновлення
степових, лучних, водно-болотних та інших антропогенно
змінених екосистем; створення і відновлення сіножатей та

Відповідно до процедури СЕО, ДДП
має проходити моніторинг заходів,
тому рекомендовані Міністерством
довкілля індикатори оцінки виконання
будуть враховуватись при проведенні
моніторингу впливу реалізації завдань
Програми 2022 року.

пасовищ, створення нових та збереження існуючих територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, а також територій
Смарагдової мережі; формування екомережі; реалізації
добровільних національних завдань за щодо досягнення
нейтрального рівня деградації земель.
З огляду на вищенаведене, також пропонуємо передбачити у
Програмі відповідні індикатори/показники оцінки виконання
зокрема
з
урахуванням
індикаторів,
передбачених
Держстратегією, Стратегією ОНПС (показники оцінки реалізації
державної екологічної політики) та моніторингом ЦСР,
включаючи такі як: площа лісів та лісистість території; площа
орних земель (ріллі) та їх частка у загальній площі території;
площа сільськогосподарських угідь екстенсивного використання
(сіножатей та пасовищ) та їх частка у загальній площі території;
вміст
органічного
вуглецю
(гумусу)
у
ґрунтах
сільськогосподарських угідь; площа відновлених земель та
екосистем, площа рекультивованих земель та земель, на яких
проводяться заходи з консервації; площа територій національної
екологічної мережі; кількість територій та об’єктів природозаповідного фонду, площа земель територій та об’єктів природозаповідного фонду та їх частка у загальній площі територій.

Довідка про громадське обговорення
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№
п.п

Автор
зауваженн
я/пропози
ції

Редакція
частини
ДДП/ Звіту
про СЕО, до
якої
висловлено
зауваження/
пропозиції

Зауваження/
пропозиція

Спосіб врахування
(повністю враховано,
частково враховано,
обґрунтовано
відхилено*)

До ДДП та Звіту зауваження/пропозиції відсутні

Обґрунтування*

