
Додаток 1 

Довідка про консультації  

з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки документу державного планування 

«Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської 

територіальної громади на 2023 рік» 

 
№ Уповноважений 

орган 

Редакція 

частини 

ДДП/Звіту про 

СЕО до якої 

висловлено 

зауваження/ 

пропозицію 

Зауваження/ 

пропозиція 

Спосіб врахування 

(повністю 

враховано, частково 

враховано або 

обгрунтовано 

відхилено) 

Обгрунтування 

До проекту «Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік» 

1 Міністерство 

захисту та 

довкілля 

природних 

ресурсів України 

До Проекту ДДП «У Проєкті пропонуємо додатково 

врахувати наявність: 

Плану заходів щодо виконання Концепції 

реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату на період до 2030 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 6.12.2017 № 932-р,  

Рішення Координаційної ради з питань 

боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням, створеної згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 

18.01.2017 № 20, 

Рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 23.03.2021 №111/2021 

«Про виклики і загрози національній 

безпеці України в екологічній сфері та 

першочергові заходи щодо їх нейтралізації», 

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на 

Повністю враховано Програма 

економічного і 

соціального розвитку 

громади ґрунтується 

на документах 

державного 

планування 



період до 2030 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.08.2019 року № 688-р, 

Плану заходів з реалізації Стратегії 

зрошення та дренажу в Україні на період до 

2030 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 

№ 1567-р, 

Національної економічної стратегії, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.03.2021 №179, 

Державної стратегії управління лісами 

України до 2035 року та операційними 

планом її реалізації у 2022-2024 роках, 

затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2021 № 1777-р, 

Конвенції про охорону біологічного 

різноманіття, Конвенції ООН про боротьбу 

з опустелюванням та інших міжнародних 

угод природоохоронного спрямування.» 

2  До Проекту ДДП «Пропонуємо розглянути доповнення до 

розділу «Навколишнє природне 

середовище» Проєкту завданнями щодо: 

Відновлення антропогенно змінених 

екосистем, рекультивації порушених земель, 

консервації деградованих, 

малопродуктивних та техногенно 

забруднених земель; 

Відтворення лісів, створення нових та 

реконструкції існуючих полезахисних 

лісових смуг та інших захисних насаджень; 

Створення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та формування 

Обґрунтовано 

відхилено 

Дані завдання 

включені до 

Стратегічного плану 

розвитку 

Коростенської 

міської 

територіальної 

громади до 2030 

року. 

Оскільки, Програма 

економічного і 

соціального розвитку 

Коростенської 



екомережі. 

 

 

міської 

територіальної 

громади на 2023 рік 

описує планові 

завдання в рамках 

загальноміських 

цільових програм, то 

дані завдання не 

включені до переліку 

запланованих на 

наступний рік через 

відсутність 

фінансування. 

Робота в сфері 

навколишнього 

природнього 

середовища матиме 

інформаційно-

консультативний 

характер. 

3   Проєкт потребує доопрацювання в частині 

наведення повних відомостей про наявність 

чи відсутність природоохоронних територій 

та об’єктів, забезпечення їх збереження та 

дотримання режиму, впливу на них та 

наслідки для них тощо…. 

Повністю враховано Розділ 20 «Культура 

і туризм» доповнено 

переліком 

природоохоронних 

зон на території 

Коростенської 

міської 

територіальної 

громади 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку 

1 Міністерство 

захисту та 

довкілля 

До Звіту про СЕО «У Проєкті пропонуємо додатково 

врахувати наявність: 

Плану заходів щодо виконання Концепції 

Повністю враховано Проаналізовано 

відповідність завдань 

Програми до 



природних 

ресурсів України 

реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату на період до 2030 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 6.12.2017 № 932-р,  

Рішення Координаційної ради з питань 

боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням, створеної згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 

18.01.2017 № 20, 

Рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 23.03.2021 №111/2021 

«Про виклики і загрози національній 

безпеці України в екологічній сфері та 

першочергові заходи щодо їх нейтралізації», 

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на 

період до 2030 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.08.2019 року № 688-р, 

Плану заходів з реалізації Стратегії 

зрошення та дренажу в Україні на період до 

2030 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 

№ 1567-р, 

Національної економічної стратегії, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.03.2021 №179, 

Державної стратегії управління лісами 

України до 2035 року та операційними 

планом її реалізації у 2022-2024 роках, 

затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2021 № 1777-р, 

Конвенції про охорону біологічного 

різноманіття, Конвенції ООН про боротьбу 

рекомендованих 

Стратегій розвитку 

та планів дій 

державного рівня.  



з опустелюванням та інших міжнародних 

угод природоохоронного спрямування.» 

2 Міністерство 

захисту та 

довкілля 

природних 

ресурсів України 

Стор. 26 Звіту та 

розділ Програми 

Стор. 26 Звіту  - невідповідність з 

завданнями Програми  

Повністю враховано Стор. 26 Звіту 

змінено 

3 Міністерство 

захисту та 

довкілля 

природних 

ресурсів України 

Структура Звіту 

про СЕО 

«У Звіті пропонуємо вказати нумерацію 

розділів  та додатково опрацювати 

наведення повної та взаємоузгодженої між 

розділами інформації щодо визначення. 

Враховано частково Додано нумерацію 

розділів та 

підрозділів, 

опрацьовано 

взаємоузгодженість 

між розділами 

4 Міністерство 

захисту та 

довкілля 

природних 

ресурсів України 

Розділ «Заходи, 

передбачені для 

здійснення 

моніторингу…» 

Розділ Звіту має відповідати вимогам 

пункту 5 Порядку здійснення моніторингу 

наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1272. 

Враховано повністю Проведено оцінку 

наслідків відповідно 

до рекомендацій 

Міндовкілля, а саме: 

Наведено зміст 

заходів, 

передбачених для 

здійснення 

моніторингу, 

Наведені кількісні та 

якісні показники до 

кожного з 

визначених наслідків 

у Звіті виконання 

документа 

державного 

документа, 

Наведені кількісні та 

якісні показники 

щодо зменшення та 



пом’якшення 

негативних наслідків 

виконання 

документа 

державного 

планування. 

 

Строк громадського обговорення щодо структури Програми економічного і соціального розвитку Коростенської 

міської територіальної громади на 2023 рік був визначеним з 07.11.2022р. по 07.12.2022 р. включно. Зауваження та 

пропозиції від громадськості відсутні.  

 

 

 


