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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 

результатів консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку 

Великоберезовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку даного проєкту 

 

№ Уповноваже

ний орган 

Зміст зауваження/пропозиції Чи враховано 

надані 

зауваження/пр

опозиції 

(враховано/не 

враховано/ 

частково 

враховано) 

Спосіб 

врахування 

Обґрунтування (у разі 

неврахування/ часткового 

врахування 

зауваження/пропозиції) 

До проєкту Стратегії розвитку Великоберезовицької територіальної громади на 2021-2027 роки 

1 Міністерство 

захисту 

довкілля та 

природних 

ресурсів 

України 

Запропоновано передбачити окрему 

стратегічну ціль «Охорона довкілля, 

створення безпечного життєвого 

середовища та стале природокористування». 

У рамках цієї стратегічної цілі визначити 

окрему операційну ціль «Збереження 

довкілля, відновлення та стале 

використання природних ресурсів» (у т.ч. 

перенісши до неї відповідні завдання за 

операційною ціллю 3.3. «екологічна безпека 

та благоустрій громади»). У рамках даних 

цілей запропоновано передбачити 

положення, конкретні завдання та заходи, 

спрямовані на виконання на регіональному 

рівні зобов’язань та заходів у сфері охорони 

довкілля та сталого використання 

природних ресурсів, визначених 

відповідними планами, стратегіями, 

програмами та іншими документами 

загальнодержавного та міжнародного рівня. 

Не враховано  Стратегієї передбачено 

розроблення та впровадження в 

2022 році Програми охорони 

навколишнього природнього 

середовища, у якій будуть 

розроблені конкретні завдання 

та заходи, спрямовані на 

виконання заходів у сфері 

охорони довкілля та сталого 

використання природних 

ресурсів. 
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Запропоновано передбачити заходи щодо 

упорядкування орних земель шляхом 

виведення з їх складу схилів, земель 

водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та 

інших непридатних для розорювання угідь, 

тощо.  

Не враховано  Виконання цих заходів не 

враховано, оскільки громадою 

в 2022 році заплановано: 

розробка просторової, 

планувальної та 

землевпорядної документації; 

проведення інвентаризації 

об’єктів  комунальної 

власності. 

Після виконання цих заходів 

буде відома більш повна 

картина щодо екологічної 

ситуації на території громади. 

При необхідності будуть 

внесені зміни до Стратегії.  

Передбачити доповнення Стратегії 

відповідними індикаторами/показниками. 

Не враховано  Перелік показників Стратегії 

сформовано відповідно до 

переліку завдань, без 

врахування ряду заходів з 

питань охорони довкілля, які 

планується врахувати у 

Програмі охорони 

навколишнього природнього 

середовища. Після прийняття 

Програми охорони 

навколишнього природнього 

середовища, на основі 

передбачених в ній заходів, 

можливе доповнення Стратегії  

відповідними 

індикаторами/показниками. 

2 Міністерство 

охорони 

Зауваження і пропозиції відсутні (протягом встановленого строку уповноважений орган не проінформував про 

наявність/відсутність зауважень і пропозицій) 
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здоров’я 

України 

3 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмі

ністрації 

У заходах Стратегічної цілі 2 „Комфортна 

громада з високим рівнем життя” (напрям 

3.3. „Екологічна безпека та благоустрій 

території”) не запроектовані заходи, 

спрямовані на реалізацію  Рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 

23 березня 2021 року «Про виклики і 

загрози національній безпеці України в 

екологічній сфері та першочергові заходи 

щодо їх нейтралізації», уведеної в дію 

Указом Президента України від 23 березня 

2021 року № 111, а також інших рішень 

уряду з даного питання, зокрема не 

відображено проєктів стосовно: 

- розроблення місцевої Програми 

охорони навколишнього середовища на 

період до 2027 року; 

- розроблення схеми формування 

екологічної мережі 

Великоберезовицької селищної громади 

згідно з вимогами ст. 11 Закону України 

,,Про екологічну мережу”) згідно з 

Методичними рекомендаціями щодо 

розроблення регіональних та місцевих 

схем екомережі, затвердженими 

наказом Мінприроди від 13.11.2009 № 

604; 

- винесення в натуру першого поясу зон 

санітарної охорони підземних джерел 

водопостачання, 

- утримання в належному стані 

винесених в натуру зон санітарної 

Частково 

враховано. 

У заходах 

Стратегічної цілі 

«Розвиток 

людського 

потенціалу» 

передбачено: 

- ліквідація 

стихійних 

сміттєзвалищ та 

створення 

інтерактивної 

карти; 

- розробка та 

впровадження 

Програми охорони 

навколишнього 

природнього 

середовища; 

- розробка та 

впровадження 

системи 

поводження з ТПВ. 

У заходах 

Стратегічної цілі 3 

«Комфортна 

громада з високим 

рівнем життя» 

передбачено: 

- будівництво 

нових та 

реконструкція 

старих систем 

Виконання ряду завдань, що 

містяться у пропозиціях 

управління екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації не 

враховано, оскільки громадою 

в 2022 році заплановано: 

розробка просторової, 

планувальної та 

землевпорядної документації; 

проведення інвентаризації 

об’єктів  комунальної 

власності. 

Після виконання цих заходів 

буде відома більш повна 

картина щодо екологічної 

ситуації на території громади. 

При необхідності будуть 

внесені зміни до Стратегії.  

Крім цього, в громаді на даний 

час відсутній підрозділ, який би 

займався питаннями екології. 

Ряд інших пропозицій громада 

не має можливості врахувати 

через брак фінансових ресурсів, 

та через те, що їх вирішення 

знаходиться за межами 

компетенції селищної ради. 

Заходи, передбачені 

Стратегією, не призведуть до 

погіршення стану довкілля 

громади. 
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охорони підземних джерел 

водопостачання, встановлених меж 

прибережних захисних смуг та 

водоохоронних зон поверхневих водних 

об’єктів; 

- визначення площ консервації 

деградованих і забруднених земель; 

- розроблення робочих  проектів 

землеустрою з  рекультивації земель, 

порушених гірничодобувною 

промисловістю та під сміттєзвалищами, 

повернення порушених земель  до 

стану, придатного для різних видів 

господарського використання;  

- відновлення продуктивності територій, 

збереження родючого шару ґрунту; 

- розміщення захисних лісових 

насаджень на еродованих землях, 

вздовж водних об'єктів, спрямовані на 

виконання програми Президента 

України „Зелена країна” ; 

- встановлення меж прибережних 

захисних смуг та водоохоронних зон 

поверхневих водних об’єктів; 

- розчистки русел річок, відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму і санітарного 

стану річок і ставків, здійснення  

протипаводкових заходів, 

упорядкування джерел; 

- відновлення та оздоровлення водних  

екосистем в басейнах річок області; 

- зміни структури землекористування, 

зменшення частки площі орних земель, 

водопостачання у 

населених пунктах 

громади; 

- організація 

зелених зон та зон 

відпочинку (зміст 

пропозиції: 

збереження 

зелених насаджень, 

їх інвентаризації, 

озеленення 

населених 

пунктів).  

Ці заходи, в межах 

фінансової 

можливості 

громади, на 

достатньому рівні 

відображають 

наміри громади 

впроваджувати 

проєкти щодо 

належного стану 

довкілля. 

Стратегічні 

напрями та цілі 

розвитку громади 

включають 

природоохоронну 

складову й 

спрямовані на 

забезпечення 

розвитку 

екологічно чистої 
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раціональне використання природних 

ресурсів і ландшафтів, спрямовані на 

сприяння скороченню викидів 

парникових газів; 

- забезпечення охорони, збереження та 

раціонального використання лісів 

комунальної власності площею 173,9 га 

лісів, зокрема розроблення 

землевпорядної документації для 

передачі у постійне користування 

державним чи комунальним 

лісогосподарським підприємствам, 

комунальним підприємствам, у яких 

створено спеціалізовані підрозділи з 

ведення лісового господарства; 

- збереження зелених насаджень, їх 

інвентаризації, озеленення населених 

пунктів; 

- створення нових та розширення 

існуючих територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (до 20% 

площі території громади); 

- збереження існуючих територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на 

підпорядкованій території, винесення їх 

меж в натуру; 

- винесення за  межі санітарно-захисних 

зон від житлової забудови екологічно-

небезпечних промислових об’єктів; 

- збільшення кількості населених пунктів 

громади, підключених до системи 

централізованого водовідведення.  

та 

енергоефективної 

громади. 
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  У підрозділі „Стан навколишнього 

середовища” Аналітичної частини проєкту 

Стратегії недостатньо висвітлено екологічну 

ситуацію на території селищної громади, не 

відображені усі екологічні проблеми які 

необхідно розв’язувати  на рівні громади. 

Не враховано  В аналітичній частині Стратегії 

є підпункт «Стан 

навколишнього середовища» в 

якому висвітлено основні 

параметри та проблемні 

питання екологічної ситуації на 

території громади. Інші 

екологічні проблеми які 

необхідно розв’язувати  на 

рівні громади будуть більш 

детально висвітлені у  Програмі 

охорони навколишнього 

природнього середовища.  

4 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмі

ністрації 

Зауваження і пропозиції відсутні (лист департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 18.11.2021 р. 

№4912/15-03) 

До звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії 

1 Міністерство 

захисту 

довкілля та 

природних 

ресурсів 

України 

Розділи 2-7, 6-7 Звіту про СЕО 

запропоновано додатково опрацювати, 

забезпечивши викладення повних коректних 

відомостей щодо природоохоронних 

територій та об’єктів впливу на них, 

виходячи з визначення згідно з пунктом 9 

додатку до ЗУ «Про національну 

інфраструктуру геопросторових даних» 

Частково 

враховано. 

Розділи 2-7 Звіту 

про СЕО додатково 

доопрацьовані з 

урахуванням 

Доступних з 

офіційних джерел 

коректних 

відомостей щодо 

природоохоронних 

територій, 

виходячи з 

визначення згідно з 

пунктом 9 додатку 

до ЗУ «Про 
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національну 

інфраструктуру 

геопросторових 

даних» 

Відомості щодо територій та об’єктів 

екомережі, слід наводити з урахуванням 

переліку складових структурних елементів 

екомережі, який визначений ст.5 ЗУ «Про 

екологічну мережу України» 

Частково 

враховано. 

Відомості щодо 

територій та 

об’єктів екомережі 

уточнено і наведено 

з урахуванням 

переліку складових 

структурних 

елементів 

екомережі, 

представлених у 

регіональній схемі 

екомережі 

Тернопільської 

області. 

Повні відомості щодо територій 

та об’єктів місцевої екомережі 

буде уточнено і наведено з 

урахуванням переліку 

складових структурних 

елементів в процесі 

розроблення місцевої схеми 

екомережі 

Великоберезовицької селищної 

громади в 2022 році за 

результатами розробки 

просторової, планувальної та 

землевпорядної документації 

громади 

Розділ 9 слід привести до вимог п.5 Порядку 

здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного 

планування для довкілля, у т.ч. для здоров’я 

населення, затвердженого постановою КМУ 

від 16.12.2020 №1272 

Враховано. Розділ 9 приведено 

до вимог п.5 

Порядку здійснення 

моніторингу 

наслідків 

виконання 

документа 

державного 

планування для 

довкілля, у т.ч. для 

здоров’я населення, 

затвердженого 

постановою КМУ 

від 16.12.2020 

№1272 
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2 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

Зауваження і пропозиції відсутні (протягом встановленого строку уповноважений орган не проінформував про 

наявність/відсутність зауважень і пропозицій) 

3 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмі

ністрації 

У розділі 2 Звіту „Характеристика 

поточного стану довкілля, у тому числі 

здоров’я населення та прогнозовані зміни 

цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено” Звіту 

головним чином відображена екологічна 

ситуація для області, яка не конкретизована 

для Великоберезовицької сільської 

територіальної громади. Не відображений 

аналіз базового стану довкілля, отриманий у 

результаті проведення лабораторних 

досліджень, а також конкретні екологічні 

показники (тренди) стану довкілля в 

динаміці з відображенням на графічних 

матеріалах, підтверджені відповідними 

даними та спеціалізованими лабораторними 

дослідженнями (фактичний рівень 

забруднення атмосферного повітря, 

поверхневих вод, підземних водоносних 

горизонтів, ґрунтів тощо) на конкретній 

території, не зазначити чи перевищують 

отримані показники стандарти й порогові 

значення. При підготовці звіту не враховано 

пропозиції управління, викладені у листі від 

30.09.2021 № 05/1288 щодо проведення 

таких спеціалізованих лабораторних 

досліджень: 

- не опрацьовано матеріали 

статистичної звітності (локальні звіти № 2-

ТП (повітря) юридичних осіб-

Частково 

враховано. 

відображено 

розташування 

громади у системі 

регіональної 

екологічної мережі 

(Серетський 

міжрегіональний 

екологічний 

коридор) з 

відображенням на 

графічних 

матеріалах, що 

візуально 

підтверджують 

просторове 

розташування; 

- відсоток 

заповідності 

уточнено у межах 

громади; 

інформація про 

стан рекультивації 

земель у межах 

порушених 

територій 

та  стан 

забезпечення 

режиму 

прибережних 

захисних смуг 

У розділі 2 Звіту 

„Характеристика поточного 

стану довкілля, у тому числі 

здоров’я населення та 

прогнозовані зміни цього стану, 

якщо документ державного 

планування не буде 

затверджено Не відображений 

аналіз базового стану довкілля, 

отриманий у результаті 

проведення лабораторних 

досліджень, а також конкретні 

екологічні показники (тренди) 

стану довкілля в динаміці з 

відображенням на графічних 

матеріалах, підтверджені 

відповідними даними та 

спеціалізованими 

лабораторними дослідженнями 

поза як проведення таких 

спеціалізованих лабораторних 

досліджень не було заявлено в 

оголошенні про розробку Звіту 

СЕО Стратегії. 

Відповідні спеціалізовані 

лабораторні дослідження 

доцільно провести в процесі 

розробки Програми охорони 

навколишнього природнього 

середовища 
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забруднювачів атмосферного повітря на 

території громади з метою оцінки їх впливу 

на довкілля. У таблиці 2.2 „Викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря за видами економічної діяльності, 

2019-2020 роки” у колонці „Обсяги викидів 

2020 рік” вказано розмірність      тис. тонн, у 

той же час обсяги викидів вказано у тоннах; 

- не наведена інформація про стан 

рекультивації земель у межах порушених 

територій; 

- не описано стан забезпечення 

режиму прибережних захисних смуг водних 

об’єктів громади; 

- не описано стан водних екосистем в 

басейнах річок громади, потребу у їх 

відновленні та оздоровленні, розчистці 

русел річок, відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму і 

санітарного стану річок і ставків, здійснення  

протипаводкових заходів, упорядкування 

джерел; 

- внесена інформація про площу 

зелених насаджень  в існуючих населених 

пунктах,  чи відповідає вона нормативній 

площа зелених насаджень; 

- не описано екологічний та 

санітарний стан лісозахисних насаджень та 

комунальних лісів громади площею 173,9 

га; 

- відсутня інформація про площі 

консервації деградованих і забруднених 

земель, площі їх рекультивації; 

водних об’єктів 

громади;  потребу у 

їх відновленні та 

оздоровленні, 

розчистці русел 

річок, відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму і 

санітарного стану 

річок і ставків, 

здійснення  

протипаводкових 

заходів, 

упорядкування 

джерел 

конкретизовано 

згідно із змістом 

прийнятих у грудні 

2021 року 

відповідних 

обласних програм. 

 

Великоберезовицької селищної 

громади. Передбачивши 

виділення достатніх коштів для 

організації відповідних 

досліджень. 

стан водних екосистем в 

басейнах річок громади, а також 

екологічний та санітарний стан 

лісозахисних насаджень та 

комунальних лісів громади 

потребують додаткового 

дослідження, поза як в 

доступних інформаційних 

джерелах інформація про це 

відсутня 
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- не внесена інформація про складові 

структурні елементи екомережі та об’єкти 

екомережі, визначені статтею 5 Закону 

України „Про екологічну мережу України”, 

не наведено дані про їх облікові площі, 

зокрема про сіножаті та пасовища, землі 

водного фонду, оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного призначення, ліси та 

інші лісовкриті площі, відкриті землі без 

рослинного покриву або з незначним 

рослинним покривом, відкриті заболочені 

землі;  

- не відображено розташування 

громади у системі регіональної екологічної 

мережі (Серетський міжрегіональний 

екологічний коридор) з відображенням на 

графічних матеріалах, що візуально 

підтверджують просторове розташування; 

- відсоток заповідності зазначений у цілому 

по області і не конкретизовано у межах 

громади 

  У розділі „Екологічні проблеми, у тому 

числі ризики впливу на здоров’я населення, 

які стосуються Стратегії, зокрема щодо 

територій з природоохоронним статусом” 

описані екологічні проблеми для області, 

проблеми не конкретизовані на рівні 

громади, не наведені конкретні приклади 

   

  У розділі 7 „Заходи, що передбачається 

вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків 

виконання документа державного 

планування” розділу 5 „Охорона 

  Заходи, що передбачається 

вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання 

документа державного 
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навколишнього природного середовища” 

недостатньо описано заходи, спрямовані для 

вирішення екологічних проблем Стратегії. 

планування” розділу 5 

„Охорона навколишнього 

природного середовища” та 

заходи, спрямовані для 

вирішення екологічних проблем 

Стратегії будуть уточнені та 

конкретизовані під час 

розробки Програми охорони 

навколишнього природнього 

середовища 

Великоберезовицької селищної 

громади. 

4 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмі

ністрації 

Зауваження і пропозиції відсутні (лист департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 18.11.2021 р. 

№4912/15-03) 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                                                                                    Андрій ГАЛАЙКО 


