
ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК 

 
Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської 

територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) не передбачає заходів, які б мали 

значний негативний довготривалий вплив на навколишнє середовище. Періодичність 

вимірювання показників, проведення їх аналізу та співставлення із цільовими значеннями 

- 1 календарний рік, якщо періодичність не встановлена іншими нормативно-правовими 

документами. 

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання Програми наведені в таблиці нижче. Таблиця 1 – індикатори моніторингу 

виконання заходів Програми. Таблиця 2 – пояснення індикаторів.                               

Таблиця 1 

 Компоненти довкілля та здоров’я населення, які зазнають впливу 

Завдання 

Програми 

Атмосф

ерне 

повітря 

Клімат Вода Земельн

і 

ресурси 

Відходи Біорізно

маніття 

Природ

оохорон

ні 

територі

ї 

Здоров’

я 

мешкан

ців 

Забезпечення 

безперебійних 

комунікацій 

(газопостачання, 

водопостачання, 

теплопостачання, 

електропостачання) 

  І-3     І-5, І-6 

Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний ремонт 

об’єктів водопровідно-

каналізаційного 

господарства з 

використанням 

енергозберігаючого 

обладнання 

  І-3  І-13   І-4,І-9 

Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний ремонт 

об’єктів 

теплопостачання з 

використанням 

енергозберігаючого 

обладнання та 

технологій 

І-1 І-2 І-3  І-13    

Реконструкція, 

капітальний ремонт 

об’єктів житлового 

фонду із застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій та 

матеріалів 

 І-2 І-3  І-13    

Технічне 

обслуговування та 

поточний ремонт 

мереж зливової 

каналізації 

  І-3  І-13    



Охорона і раціональне 

використання водних 

ресурсів 

  І-11   І-8 І-10 І-7 

Раціональне 

використання 

побутових відходів 

    І-12  І-14  

 

Таблиця 2 

Номер 

в 

таблиці 

10.2 

Індикатор Визначення та одиниці 

вимірювання 

Джерело (метод 

визначення) 

Критерій досягнення 

цілей 

документу/цільові 

значення 

І-1 Якість повітря загалом 

по громаді 

Показники згідно 

Постанови № 827 від 

14 серпня 2019 р. 

Автоматичні станції 

моніторингу 

Якість повітря в межах 

норми по кожній 

АСМП 

І-2 Обсяг викидів 

парникових газів 

Відповідно Закону 

України “Про засади 

моніторингу, звітності 

та верифікації 

парникових газів” 

Статистична звітність 

згідно ЗУ, якщо обсяги 

та умови підпадають 

під дію ЗУ 

Облік відповідно до 

Постанови “Про 

затвердження Порядку 

здійснення 

моніторингу та 

звітності щодо викидів 

парникових газів” 

І-3 індикатор, 

адаптований до 

індикатору 6.3.2. ЦСР 

Частка скидів 

забруднених 

(забруднених без 

очистки та 

недостатньо 

очищених) стічних вод 

у водні 

об’єкти у загальному 

обсязі 

скидів, комунальних 

підприємств % 

Частка скидів 

забруднених 

(забруднених без 

очистки та 

недостатньо 

очищених) стічних вод 

у водні об’єкти у 

загальному обсязі 

скидів, % 

Статистична звітність 

суб’єктів 

господарювання 

Відповідно до значень 

індикатору, 

встановлених ЦСР 

І-4 індикатор, 

адаптований до 

індикатору ЦСР 6.2.2. 

Частка міського 

населення, яке має 

доступ до 

централізованих 

систем 

водовідведення, % 

Частка міського 

населення, яке має 

доступ до 

централізованих 

систем 

водовідведення, % 

 

Звітність відповідного 

підрозділу Замовника, 

відповідального за 

збереження та обробку 

інформації про стан 

житлово-комунального 

господарства 

Відповідно до значень 

індикатору, 

встановлених ЦСР, в 

розрізі громади 

І-5 індикатор, 

адаптований до 

індикатору ЦСР  6.1.5. 

Частка сільського 

населення, яке має 

доступ 

до централізованого 

водопостачання, % 

6.1.5. Частка 

сільського 

населення, яке має 

доступ 

до централізованого 

водопостачання, % 

Звітність відповідного 

підрозділу Замовника, 

відповідального за 

збереження та обробку 

інформації про стан 

житлово-комунального 

господарства 

Відповідно до значень 

індикатору, 

встановлених ЦСР, в 

розрізі громади 

І-6 індикатор, 6.1.6. Частка міського Звітність відповідного Відповідно до значень 
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адаптований до 

індикатору ЦСР  6.1.6. 

Частка міського 

населення, яке має 

доступ 

до централізованого 

водопостачання, % 

населення, яке має 

доступ 

до централізованого 

водопостачання, % 

підрозділу Замовника, 

відповідального за 

збереження та обробку 

інформації про стан 

житлово-комунального 

господарства 

індикатору, 

встановлених ЦСР, в 

розрізі громади 

І-7 Аналіз проб, взятих з 

централізованої 

мережі та криниць 

громадського 

користування 

Показники згідно 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

Щорічний аналіз проб 

води із джерел питного 

водопостачання 

Якість води в межах 

норми по кожній з 

проб 

І-8 Якість поверхневих 

вод 

Показники 

Нормативів_ЕБВО_від

_30.07.12 

Щорічний аналіз проб 

води із відповідних 

поверхневих водних 

об’єктів 

Якість води в межах 

норми по кожній з 

проб 

І-9 індикатор ЦСР 6.2.1 - 

Частка сільського 

населення, яке має 

доступ до покращених 

умов санітарії, % 

Кількість сільського 

населення, що 

використовує 

каналізаційні системи 

із очищенням стічних 

вод поділена на 

загальну кількість 

сільського  населення 

громади 

Статистична звітність 

суб’єктів 

господарювання 

Відповідно до значень 

індикатору, 

встановлених ЦСР 

І-10 Кількість порушень 

режиму прибережно - 

захисних смуг 

Кількість порушень 

режиму прибережно - 

захисних смуг 

Статистична звітність 

контролюючих 

органів, звернення 

громадян 

Не більше, ніж в 

минулому звітному 

періоді 

І-11 Кількість порушень 

режиму зон санітарної 

охорони джерел 

питного 

водопостачання 

Кількість порушень 

режиму зон санітарної 

охорони джерел 

питного 

водопостачання 

Статистична звітність 

контролюючих 

органів, звернення 

громадян 

Не більше, ніж в 

минулому звітному 

періоді 

І-12 індикатор, 

адаптований до 

індикатору 12.4.2. 

Частка спалених та 

утилізованих відходів 

у загальному обсязі 

утворених відходів, % 

Обсяг ТПВ, що 

спрямовуються на 

повторне 

використання та 

перероблення 

поділений на 

загальний обсяг 

утворення ТПВ 

Статистична звітність 

суб’єктів 

господарювання 

(форма 1-ТПВ) 

Відповідно до значень 

індикатору, 

встановлених ЦСР 

І-13 Обсяг утворення 

небезпечних відходів 

Обсяг утворення 

небезпечних відходів 

1-3 класу небезпеки 

Статистична звітність 

суб’єктів 

господарювання 

(форма 1-ТПВ) 

Не більше, ніж в 

попередньому 

звітному періоді 

І-14 Кількість виявлених 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

Кількість виявлених 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

Статистична звітність 

контролюючих 

органів, звернення 

громадян 

Не більше, ніж в 

минулому звітному 

періоді 
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