
Заходи, передбачені  для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування «Програми розвитку земельних 

відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 

роки» для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  

 

СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження Програми. 

Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні 

відслідковуватися під час реалізації Програми, зокрема, з метою виявлення 

непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює 

необхідність здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного 

планування для довкілля (ст. 17).  

Моніторинг може бути використаний для: 

 порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає можливість 

отримати інформацію про реалізацію Програми; 

 отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 

майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

 перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади; 

 перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого 

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення не  сприятливих наслідків. 

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного 

документу держаного планування є забезпечення того, що всі заходи пом’якшення 

та мінімізації впливів та наслідків втілюються та є ефективними і достатніми. 

Моніторинг реалізації Програми включає моніторинг реалізації заходів, 

спрямованих на мінімізацію навантаження на довкілля, зумовленого проведенням 

комплексу заходів з покращення стану навколишнього природного середовища. 

Моніторинг базується на розгляді індикаторів та аналізі досягнення 

запланованих цілей. 

Моніторинг екологічних індикаторів ефективності Програми є важливою 

формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме виконання 

заходів Програми.  

Слід зазначити, що окремі індикатори дозволяють оцінити прямі наслідки 

впливу реалізації заходів Програми на довкілля, окремі – опосередковані. 

Для якісного проведення моніторингу необхідне забезпечення регулярності 

збору моніторингових даних за визначеними індикаторами та їх аналіз для 

врахування під час прийняття рішень щодо планування комплексу 

природоохоронних заходів у майбутньому. 

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що Програма відповідає 

державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів Програми 

не справляє значного негативного впливу на стан довкілля та здоров'я населення 

Коростенської міської територіальної громади. 

Проводиться моніторинг наслідків виконання Програми для довкілля. 

На підставі результатів державного статистичного спостереження проводити 

порівняльний аналіз фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними 

показниками.  

Крім того, проводиться порівняння фактичних показників індикаторів 

виконання заходів Програми за всіма напрямками. 
 


