
зАявА

про визначення обсягу стратегiчноi екологiчноi оцiнки про€кту

ПрограМи еконоМiчного i соцiального розвитку м. Прилуки на 2021 piK

1. Замовник - вiддiл е ономiки мiськоi ради (вул. Киiвська, 281, м.

Прилуки, Чернiгiвська обл., 1 7500).

2. Вид та ocHoBHi цiлi документа державного шанування, його

зв'язок з iншими документами деря(авного планування.

Вiдповiдно до пункту 3 частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни про

<про стратегiчну екологiчну оцiнку> документами державною планування е

стратегii, плани, схеми, мiстобудiвна документацiя, заг€шьнодержавнi

програми, державнi цiпьовi процрами, Т8 iншi програми i програмнi

документи, включаючи змiни до них, якi розробляються таlабо пiдлягають

затвердженню органом державнот влади, органом мiсцевого самоврядування.
Програма економiчною i соцiального розвитку м. Прилуки на 2021 piK

(далi - Програма) с документом державного планування мiсцевого рiвня,
який розроблений з урахуванням норм Конституцii Украiни, законiв Украiни
кпро мiсцеве самоврядування в ykpaiHi>>, <<про державне прогнозування та

розроблення програм економiчного i соцiальною розвитку Украiни>>,

Стратегii стЕlJIою розвиткУ Чернiгiвськоi областi на перiод до 2027 РокУ,
Плану заходiв з ii реалiзацii у 202t,2023 роках.

проект Програми готуеться за пропозицlями структурних пlдроздlлlв

MicbKoi р ади з урахуванням пропозицiй пiдприемств, установ та органiзацiй

MicTa, що задiянi у виконаннi визначених завдань.
мета Програми полягае у забезпеченнi узгодження спiльних дiй органу

мiсцевого самоврядування та суб'ектiв господарювання, якi знаходяться на

територii MicTa, для втiлення единоi державноi полiтики розвитку та

спрямована на забезпечення стuLлого розвитку громади, пiдвищення якостi

життя населення, розв'язання проблем.
У Програмi вiдображенi ocHoBHi досягнення 2020 року у сферi

економiчною та соцiального розвитку,
прiоритети розвитку м. Прилуки на202| piK.

проблемнi питання, визначено

Проект програми TicHo пов'язаний з дiючими мiсъкими цiльовими
програмами.

3. Те, якою мiрою документ державного планувацня визначае

умови для реалiзацii видiв дiяльностi або об'ектiв, щодо яких
законодавством передбачено здiйснення процедури оцiнки впливу на

довкiлля (зокрема визначення мiсцезнаходження, розмiру, поryясностi,

розмiщення pecypciB).

проект Програми узаг€}льнено посилаеться на програми та проекти з

реалiзацii завдань у сферах: житлово-комунаJIьне господарство, охорона

навколишнього природною середовища, будiвництво, мiстобудування,



житлове будiвництво та забезпечення насепення житлом, енергозбереження,

транспорт, туризм.

4. Ймовiрнi наслiдки:

В ходi здiйснеНня стратегiчноi екологiчноi оцiнки мають бути

ймовiрнi наслiдки реалiзацii документа державного планування

для довкiлля, у тому числi для здоров'я

стратегiчноi екологiчноi оцiнки, зважаючи

оцiненi
проскту

Програми економiчного i соцiального розвитку м. Прилуки на 202I piK,

зокрема, мають бутиоцiненi наслiдки для таких компонентiв:
а) дпя довкiлпя:
- атмосферне повiтря;
- воднi ресурси;
- вiдходи;
- земельнi ресурси;
- наслiдки для здоров'я населення.
6) для територiй з природоохоронним статусом: пiд час здiйснення

стратегiчноi Бкологiчноi оцiнки ймовiрнi наслiдки вiд об'ектiв

iнфраструктури, що пропонуються вiдповiдно до Програми, на здоров'я

населення не очiкуються;
в) транскордоннi наслiдки

населенЕrI: у рамках проведення
на географiчне роз ашування територii м. Прилуки, транскордонн1 наслlдки

реалiзацii рiшень Програми дпя довкi ля, у том числi здоРОВ'Я НаСеЛеННЯ, Не

очlкуються.

5. Виправданi альтернативи, якi необхiдно роЗгЛЯНУТИ, 3ОКРеМа

якщо документ державного планування (програму) не буле затверджено

оскiпьки Програма фунтуеться на узаг€rльнених прiоритетних

завданнях i заходах мiських цiльових програм, у тому числi у сферах

транспоРту, повоДженнЯ з вiдходами, використання водних pecypciB, охорони

дЪ"кiлпя, туризму, мiстобулування, а також мiстить ocHoBHi прогнознi

rrок€lзники економiчного i соцiального розвитку м. Прилуки та напрямки його

розвитку на наступний бюджетний перiод, на базi яких

визначаються пок€lзники мiського бюджету, виправданими аJIьтернативами

за умовами незатвердження Програми е виключЕе затвердження окремих

мiських цiльових програм.

б. .щослiдження, якi необхiдно провести, методи i критерii, що
використовуватимуться пiд час стратегiчноi екологiчноi оцiнки,

предметом с ратегiчноi екологiчноi оцiнки е заходи Програми та iх
потенцiйний вплив на стан довкiлля та здоров'я населення.

для проведення стратегiчноi екологiчноI оцiнки буд. використана

наступна iнформацiя: доповiдi про стан довкiлля; статистична iнформацiя;

данi монiторингу стану довкiлля; iнша доступна iнформацiя.
Також будуть використанi TaKi форми участi цромадськостi як

iнформування, консультування, обговорення та iншi,



комплекс методiв проведення стратегiчнот екопогiчноi оцiнки може

бути змiнений в залежностi вiд характеру Планових завдань Програми 1

йсъких цiльових програм' виконання яких передбачаеться у 202L роцi.

довкiлля (клiматичнi,
данi про фонове

для пiдготовки звiту передбачасться використовувати наступну

iнформацiю (за Ii наявностi):
- статистичну iнформ iю щодо стану довкiлля та здоров'я населення

м. Прилуки;
- данi монiторингу iснуючого стану

метеорологiчнi, гiдрологiчнi спостереження,
забруднення та iH.);

- iнформацiя щодо водних об'ектiв на територii м. Прилуки;
- iнформацiя, що мiститься в iнших законодавчих актах i мае

вiдношення до проекту Програми;
- iншу доступну iнформацiю.

7. Заходи, якi передбачаеться розглянути для запобiгання,
зменшення та пом'якшення негативних наслiдкiв виконання документа
державного планування (Програми).

пiд час здiйснення стратегiчноi екологiчноi оцiнки передбачаеться

розглянути заходи iз запобiгання, зменшення та пом'якшення негативних

наслiдкiв дjIя довкiлля та здоров'я населення, визначених законодавством та

нормативно-правовими актами.
згiдно iз Законом Украiъи <про охорону навколишнього природного

середовища) використання природних pecypciB громадянами,

пi!приемствами, установами та органiзацiями мае здiйснюватись з

додержанням обов'язкових екологiчних вимог:
а) рацiон€lльного i економного використання природних pecypciB на

ocHoBi широкого застосування HoBiTHix технологiй;
б) здiйснення заходiв щодо запобiгання псуванню, забрудненню,

виснаженню природних pecypciB, негативному впливу на стан

навколишнього природного середовища;
в) здiйснення заходiв щодо вiдтворення вiдновлюваних природних

pecypciB;
г) застосування бiологiчних, хiмiчних та iнших методiв полiпшеннЯ

якостi природних pecypciB, якi забезпечують охорону навкоJIишнього

природного середовища;
д) збереження територiй та об'ектiв природно-заповiдного фонду, а

також iнших територiй, Що пiдлягають особливiй oxopoHi.

8. Пропозицii щодо структури та змiсry звiry про стратегiчну
екологiчну оцiнку.

стратегiчна екологiчна оцiнка буле виконана в обсягах, визначених

статтею 11 Закону УкраiЪи <<Про стратегiчну екологiчну оцiнку>.

звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку вiдповiдно буде мiстити:
1) змiст та ocHoBHi цiлi Програми, ii зв'язок з iншими документами

державною планування;



: 2) характеристику поточного стану довкiлля м. Прилуки;
3) ocHoBHi екологiчнi проблеми м. Прилуки;
4) зобов'язання у сферi охорони здоров'я;

5) ймовiрнi наслiдк для довкiлля вiд реалiзацii Програми;

6) заходи, Що передбачаеться вжити для запобiгання, зменшення, та

пом'якшення негативних наслiдкiв виконання Програми;

програми для довкi Ля,у тому числi для здоров'я населення;

9) резюме нетехнiчного характеру iнформацii, передбаченоi пУнктаМИ

1-10 цiеi частини, розраховане на широку аудиторiю.

9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозицii та строки ik
подання.

зауваження та пропозицii до Заяви про визначення обсягу стратегiчноi

екологiчноi оцiнки проекту Програми економiчного i соцiального розвитку м.

Прилуки на 2О21 piK надаються до вiддiлу економiки MicbKoi ради ("ул.

Кйiвська, 28I, каб. J\b70, м. Прилуки, Чернiгiвська обл., 17500), електронна

пошта: ekonomika@ukr.net, теп. (04637) 3-1 1-00.

Вiдповiдальнi особи:
- начальник вiддiлу

Вiкторович (конт THi данi: електронна пошта: ekonomika@ukr.net, тел.

(04637) 3-1 1-00);
- заступник мiського

ради Сивенко Олександр
plmradajost@cg.gov.ua, тел. (04б37) 3-03-1 5).- 

Сфок .rодч""" зауважень i пропозицiй станови гь 15 днiв з дати
оприлюднення Змви про визначення стратегiчноi екологiчноi оцiнки

на офiцiйному веб-сайтi Прилуцькоi Mic http : //pryluky. cg. gov.ua.

мiський голова о.м. попЕнко

7) обцрунтування вибору виправданих €lльтернатив;

8) заходи, передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв виконання

голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
Iванович (KoHTaKTHi данi: електронна пошта:

обсягу


