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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення                      

у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції 

пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування 

екологічних питань в процесах планування та прийняття управлінських 

рішень щодо соціально-економічного розвитку регіонів і населених пунктів.  

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і схем дає можливість 

зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності                  

на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або 

пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) - це новий інструмент реалізації 

екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 

негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 

виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку 

шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 

охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та 

затвердження документів державного планування. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) застосовується як 

системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проєкту 

документу державного планування, що передбачає визначення можливих 

негативних наслідків реалізації проєкту, розгляд в разі потреби можливих 

альтернатив реалізації цілей проєкту, визначення заходів з пом’якшення 

негативних наслідків та їх інтеграцію до проєкту документу державного 

планування. 
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1. Зміст та основні цілі Програми економічного і соціального 

розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік (далі –

Програма), її зв'язок з іншими документами державного планування.  

 

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які 

визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, 

підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, 

забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки 

ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території 

Волноваської міської територіальної громади. 

Програма є ключовим документом, який визначає розвиток громади                             

в короткостроковій перспективі, підготовлена на виконання Розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22.07.2021 № 754/5-21 «Про розробку проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік».  

Програма розроблена з урахуванням пріоритетів і завдань, які будуть 

закладені у Стратегії соціально економічного розвитку Волноваської міської 

територіальної громади до 2027 року, та спрямована на ефективне розв’язання 

проблем економічного і соціального характеру, досягнення стабільного 

економічного зростання. Програма ґрунтується на комплексному аналізі стану 

та умов економічного і соціального розвитку громади з урахуванням тенденцій 

розвитку національної, регіональної та місцевої економіки.    

Програма є основою для формування та раціонального використання 

фінансових і матеріальних ресурсів, спрямованих на реалізацію першочергових 

завдань, відповідно до пріоритетів економічного і соціального розвитку 

громади на 2022 рік, за для досягнення яких сформовані заходи та перелік 

інвестиційних проєктів. 

Головна мета Програми – забезпечення розвитку економіки громади, 

ефективне використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу,  

підвищення зайнятості населення, формування позитивного іміджу громади, 

забезпечення якості та доступності публічних послуг, підвищення добробуту та 

стимулювання гармонійного розвитку населення, за рахунок визначення 

головних пріоритетів розвитку громади на 2022 рік, а саме: 

1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка: 

- продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів; 

- вирівнювання диспропорцій на ринку праці, підвищення рівня підготовки  

кваліфікованих робітничих кадрів; 

-  стимулювання зайнятості населення; 

-  підтримка малого та середнього підприємництва; 

-  формування позитивного іміджу громади; 

- створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору, підвищення 

його конкурентоспроможності; 

- забезпечення балансу споживання харчових продуктів шляхом розвитку 

системи переробки сільгосппродукції. 
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2. Якість життя та людський розвиток: 

-  розвиток освітнього та трудового потенціалу; 

- підвищення якості і доступності дошкільної та середньої освіти з 

урахуванням сучасних потреб; 

- створення умов для самореалізації молоді; 

- підвищення якості та доступності медичних послуг; 

-впровадження заходів, спрямованих на обмеження поширення 

інфекційних захворювань (у тому числі COVID-19) в громаді;  

- модернізація культурної та дозвільної інфраструктури з урахуванням 

вимог інклюзивності; 

- створення умов для розвитку спорту в громаді. 

3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх 

викликів: 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків 

та підвищення ефективності реагування на них; відновлення систем 

життєзабезпечення на територіях, що постраждали від надзвичайних ситуацій; 

-реалізація принципів верховенства права, створення безпекового 

середовища та забезпечення правопорядку, запобігання і подолання проявів 

корупції; 

-розвиток установ і закладів системи соціального захисту населення, 

наближення їх послуг до громадян; 

- стале забезпечення населення питною водою;  

-поліпшення житлових умов населення, в першу чергу найбільш вразливих 

верств (внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, багатодітних сімей та будинків сімейного типу; 

-розроблення містобудівної документації, документації із землеустрою 

територіальних громад з використанням ІТ-технологій.  

4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування: 

- ефективне вирішення питань, пов’язаних з екологічною безпекою 

громади, впровадження природоохоронних заходів; 

- попередження екологічних ризиків, у тому числі шляхом посилення 

системи моніторингу навколишнього природного середовища; 

- впровадження енергозберігаючих заходів та альтернативної енергетики               

у всіх галузях матеріального виробництва, соціальної сфери та житловому 

секторі. 

Нормативно-правовою основою Програми є: Закони України від 

21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»                      

(зі змінами), від 23.03.2000 року №1602-III «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проєкту державного бюджету» (зі змінами).  

З метою забезпечення цілісності системи планування місцевого розвитку 

проєкт Програми враховує положення програмних документів, які діють на 
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державному та регіональному рівнях, екосистемний підхід та удосконалення 

системи інтегрованого екологічного управління та врахування екологічної 

складової під час розроблення та затвердження документів державного 

планування, які визначені, зокрема: 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 

№ 695; 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; 

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 

2017 року № 275-р; 

Основними засадами (стратегію) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28.02.2019 № 2697; 

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План 

заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2027 року»,  затверджені розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації           

від 17 лютого 2020 року № 147/5-20; 

регіональними природоохоронними програмами. 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів 

виконавчої влади під час розроблення проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 

2022 рік. В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки 

Програми була розроблена Заява про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки.  З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування було опубліковано на офіційних веб-

ресурсах Волноваської міської військово-цивільної адміністрації  03 листопада 

2021 року та надані повідомлення в засобах масової інформації: інформаційно-

аналітичний щотижневик «Знамя Индустрии» № 44 (15212) від 03.11.2021 року 

та газеті «Наше Слово» № 44 (10790)  від 05.11.2021 року. 

 Протягом встановленого періоду громадського обговорення заяви                     

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки звернень, зауважень                      

та пропозицій від громадськості не надходило. 

 Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу 

державного планування також було надіслано відповідним підрозділам 

Донецької обласної державної адміністрації, що реалізують державну політику                   

у сфері навколишнього природного середовища та охорони здоров’я. 

 Зауваження та пропозиції відповідних підрозділів Донецької обласної 

державної адміністрації враховано у даному Звіті. 

У зв’язку з відсутністю у відкритих даних інформації щодо стану 

навколишнього природного середовища по селах громади, аналіз буде зроблено 

по місту Волноваха, як по найбільшому населеному пункту громади.  

https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
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2. Характеристика поточного стану навколишнього природного 

середовища та здоров’я населення і прогнозні зміни цього стану                           

(за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень), якщо Програма не буде затверджена. 

 

 Волноваська міська територіальна громада (далі – Волноваська МТГ) 

розташована у Волноваському районі на півдні Донецької області, який 

повністю покритий територіальними громадами. Загальна площа району 

становить  4448,4 кв. км, населення — 141,8 тис. осіб, щільність населення – 

31,87 осіб/кв. км. 

 До складу Волноваської МТГ увійшли 8 сільських рад із населенням 10052 

осіб або 27,8% від загальної кількості жителів громади, 1 селищна рада (Донська 

селищна рада – 4641 осіб або 12,9% від загальної кількості жителів громади) та  

1 міська (Волноваська міська рада – 21441 осіб або 59,3% від загальної кількості 

жителів).  

 Села Прохорівка, Малогнатівка та Тарасівка Прохорівської сільської ради 

є найвіддаленішими населеними пунктами міської територіальної громади від  

центру (м. Волноваха), відстань становить 22,5 км, 20 км та 17 км відповідно. 

Волноваха – місто районного підпорядкування, економічний центр 

Волноваської МТГ, центр Волноваського району Донецької області. Дата 

заснування – 1881 р. 

Волноваха розташована на півдні Донецької області, місто є залізничним 

вузлом на лінії Маріуполь-Донецьк і Маріуполь- Запоріжжя. Через місто 

проходить автошлях Н-20 (Слов’янськ - Маріуполь). З квітня 2015 року 

Волноваха є містом транзитного сполучення автомобільних доріг Покровськ- 

Курахово-Маріуполь, Маріуполь-Харків, Бердянськ-Бахмут. 

 

2.1 Характеристика клімату Волноваської МТГ 

Боротьба зі зміною клімату і запобігання зміні клімату – це система 

заходів, спрямована на скорочення викидів парникових газів і стримування 

процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі. Перелік 

таких заходів визначено міжнародними угодами – Рамковою конвенцією ООН 

про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною 

угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації державної політики у 

сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.  

Особливості метеорологічних умов та топографії є одними з визначальних 

чинників, які мають вплив на просторове та часове розповсюдження 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря. Варіації 

ключових метеорологічних параметрів (тиск, хмарність, атмосферна вологість, 

температура, швидкість та напрямок вітру, хмарність, сонячна радіація та ін.) 

впливають на формування специфічних стійких на певному часовому проміжку 

станів атмосфери, які і визначають рівні концентрацій забруднюючих речовин 

та їх часово-просторовий розподіл. 
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Вологий континентальний клімат – це кліматична територія, для якої 

характерні значні сезонні перепади температур, з теплим або жарким (і часто 

вологим) літом і холодною (іноді дуже холодною) зимою. Опади відносно 

добре розподіляються круглий рік у багатьох районах з таким кліматом, тоді як 

в інших може спостерігатися помітне скорочення зимових опадів і навіть 

посуха взимку. Снігопад, незалежно від середніх сезонних значень, 

відбувається у всіх районах з вологим континентальним кліматом, і в багатьох 

таких місцях частіше, ніж дощ у розпал зими. У місцях з достатньою кількістю 

опадів взимку сніговий покрив часто буває високим. Більшість літніх опадів 

випадає під час гроз. 

Середня температура в громаді становить 49,0 °F (9,4°C). Найтепліший 

місяць в середньому – липень, з середньою температурою 71.0 °F (21,7°C). 

Найхолодніший місяць в середньому – січень, із середньою температурою 26,0 

°F (-10 °C). 

Найвища зареєстрована температура в громаді становить 41,0 °C, що було 

зафіксовано в серпні. Найнижча зареєстрована температура в громаді становить 

-32 °C, яка була зафіксована в січні. 

У середньому за рік буває 132,0 дні опадів, при цьому найбільша 

кількість опадів випадає в січні – 21,0 день, а найменша кількість опадів 

випадає в серпні – 5,0 днями. 

Щодо рідких опадів, то в середньому випадає 97,0 днів дощу, при цьому 

найбільша кількість опадів випадає в грудні – 11,0 днів, а найменша кількість 

опадів випадає в серпні – 5,0 днів. 

 

2.2 Стан атмосферного повітря 

За даними Головного управління статистики у Донецькій області, викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення за 2020 рік становили 750,96
1
 тис. т (33,5 % від загальних викидів     

по Україні) та на 2,9 % менше, ніж за 2019 рік. 

Динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел забруднення наведено по Волноваському району (за 

попереднім територіальним розподілом, так як органами Держстату 

статистичну інформацію за 2020 рік сформовано без урахування нового 

територіального розподілу області), з урахуванням викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря по місту Волноваха, наведено в таблицях 1-2.  

 

Таблиця 1 - Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення по Волноваському району, тис.т. 

 
Назва 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Волноваський р-н 1,4 -
* -

* -
* 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 

Всього по області
1
 1514,8 1448,1 1043,0 917,6 981,4 784,85 790,2 773,5 750,96 

 

                                                 
1
 Без урахування території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 
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Таблиця 2 - Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами в атмосферне повітря по території Волноваського району                               

у 2020 році (тон) 

 

Обсяги викидів, тон Збільшення/ 

зменшення 

викидів  

у 2020 р. 

проти 2019 р. 

Обсяги 

викидів  

у 2020 р.  

до 2019 р., 

% 

у 2019 р. у 2020 р. 

Всього по області 773517,2 750959,4 22557,8 97,1 

Волноваський р-н 1743,9 1900,7 156,8 109,0 

 

Основними промисловими об’єктами міста є ПрАТ «Екопрод» – 

виробництво зернових і олійних культур і насіння; тваринництво і виробництво 

свинини; дистрибуція сільськогосподарської продукції та техніки, насіння, 

засобів захисту рослин і добрив. 

СФГ «Афродіта» – Волноваський хлібозавод; є одним з найбільших 

заводів у Донецькій області. Загальний асортимент – більш ніж 60 

найменувань. Підприємство постійно розвивається, вдосконалюється й 

оновлюється, розвиває власну мережу фірмових хлібних кіосків. 

Волноваське ВУВВКГ «Вода Донбасу», виробнича одиниця 

«Волновахаміжрайтепломережа». 

Державний контроль (моніторинг) якості атмосферного повітря по 

території Волноваської МТГ не проводиться, у зв'язку з відсутністю 

стаціонарних постів спостережень.  
 

2.3 Стан водних ресурсів 

 

Громада розташовано у регіоні, що відчуває дефіцит водних ресурсів 

належної якості, і це обумовлює наявність проблем у забезпеченні мешканців 

міста водою відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил 

"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10). Також потребує вдосконалення технологія очистки 

побутових стоків, особливо в частині поводження із надлишковими 

кількостями активного мулу комунальних очисних споруд. В деяких 

мікрорайонах міста відсутні мережі централізованого питного водопостачання 

(1500 мешканців), а також в сільській місцевості. 

Згідно листа Сіверсько-Донецького басейнового управління водних 

ресурсів від 15.11.2021 № 09/4269 в межах Волноваської МТГ розташовані 

поверхневі водні об’єкти суббассейну р. Вовча суббасейну Нижнього Дніпра 

район басейну річки Дніпро та поверхневі водні об'єкти басейну річок 

Приазов'я. 

Сіверсько-Донецьким БУВР державний моніторинг поверхневих вод на 

території Волноваської МТГ не здійснюється.     

http://www.ecoprod.com.ua/
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Враховуючи зазначене, серед завдань Програми визначено за необхідне 

забезпечення належного водопостачання та водовідведення, зокрема, 

забезпечення кожної людини питною водою належної якості в межах науково 

обґрунтованих нормативів питного водопостачання незалежно від місця 

проживання; здійснення заходів організаційного, науково-технічного, 

санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового 

характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного 

водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, 

відновлення запасів питної води; пріоритетного розвитку систем 

централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення 

резервних систем питного водопостачання; здійснення контролю за 

дотриманням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та 

водовідведення, стимулювання впровадження водозберігаючих технологій у 

всіх сферах економіки, зокрема, на об’єктах комунальної власності та 

житлового фонду для скорочення витрат і непродуктивних втрат води; 

популяризації серед населення ощадливого використання води та зменшення 

застосування фосфатних миючих речовин; підвищення культури загального 

водокористування тощо. 

 

2.4 Поводження з відходами 

 

 Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, 

у місцях видалення відходів по території Волноваського району  та поводження 

з відходами у 2020 році згідно даних Головного управління статистики у 

Донецькій області наведено в таблицях 3 та 4. 

 

Таблиця 3 - Загальний обсяг відходів, накопичених протягом 

експлуатації, у місцях видалення відходів по Волноваському району у 2020 році. 

 
Назва н/п Відходи І-ІV класів небезпеки У т.ч. І-ІІІ класів небезпеки 

тон у % до 2019р. тон у % до 2019р. 
Волноваський р-н 103083861,0 105,2 - - 

 

 

Таблиця 4 - Поводження з відходами по Волноваському району у 2020 

році 
 

 

 

Назва н/п 

Утилізовано Спалено 

Видалено у спеціально 

відведені місця чи 

об'єкти 

відходи 

І-ІV класів 

небезпеки 

у т.ч. 

І-ІІІ класів 

небезпеки 

відходи 

І-ІV класів 

небезпеки 

у т.ч. 

І-ІІІ класів 

небезпеки 

відходи 

І-ІV класів 

небезпеки 

у т.ч. 

І-ІІІ класів 

небезпеки 
Волноваський 

р-н 3156406,6 1,4 - - 5102166,9 - 
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Питання збору й утилізації твердих побутових відходів в громаді на 

сьогодні є найактуальнішим і потребує негайного вирішення. Актуальність 

проблеми полягає в тому, що тверді побутові відходи створюють санітарно-

гігієнічну й епідеміологічну небезпеку внаслідок неприємних запахів і 

шкідливих хімічних сполук, які можуть бути присутні або утворюються в них 

при біологічному розкладанні органічних компонентів відходів. Відсутність 

належних умов для збору та вивезення твердих побутових відходів створює 

передумови для забруднення території, порушення благоустрою, що не тільки 

негативно впливає на довкілля (передусім на якість підземних, поверхневих вод 

і ґрунтів), але й псує естетичний імідж громади.  

Існує необхідність удосконалення сортування та складування ТПВ, 

зокрема, шляхом впровадження новітніх технологій і обладнання зі збирання, 

сортування, транспортування, переробки й утилізації ТПВ, включаючи 

специфічні та небезпечні відходи, що утворюються населенням, зокрема 

небезпечні хімічні речовини; формування інфраструктури з управління 

побутовими відходами, включаючи будівництво потужностей з сортування, 

переробки й утилізації відходів (з розробкою системи тарифів на поводження з 

побутовими відходами); забезпечення технікою та обладнанням для збору 

побутових відходів; створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у сфері 

поводження з побутовими відходами тощо. На сьогодні дуже гостро стоїть 

проблема утилізації та переробки твердих побутових відходів у громаді. 

Зважаючи на те, що на території громади почав функціонувати регіональний 

полігон ТПВ (1 черга), планується удосконалити способи сортування та 

складування ТПВ, зокрема, шляхом встановлення сортувальної лінії для 

твердих відходів, що дозволяє відсортувати та подрібнити різні види відходів: 

побутові, будівельні відходи, макулатуру й інші види сміття та придбання 

обладнання для подрібнення деревини й інших видів відходів. 

 

2.5 Земельні ресурси та ґрунти 

Ґрунт це дуже специфічний компонент біосфери, оскільки він не тільки 

геохімічно акумулює компоненти забруднень, але й виступає як природний 

буфер, що контролює міграцію хімічних елементів і сполук в атмосферу, 

гідросферу й біомасу. Ґрунти в силу своїх природних властивостей здатні 

накопичувати значні кількості забруднюючих речовин. Відома велика кількість 

прикладів прямих та опосередкованих антропогенних впливів навколишнього 

середовища на ґрунти, що сприяють їх забрудненню. 

Забруднення ґрунту виявляється в основному у двох формах: 

1. Фізичні зміни, пов'язані з різними агентами, що насамперед механічно 

діють, змінюючи структуру ґрунтів. Вони здатні привести до істотних 

навантажень на екосистему. Як правило, це ґрунти антропогенного 

походження, що були піддані значним фізичним навантаженням, тобто сильно 

змінені ґрунти. Це стосується більшої частини ґрунтів, що виникають у процесі 

рекультивації колишніх гірських розробок, на місці поселень або промислових 

підприємств. 
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2. Хімічне забруднення, викликане речовинами, що діють у вигляді газів, 

розчинів або твердих фракцій, не спричиняючи при цьому, принаймні                           

в початковій стадії, змін фізичного характеру. Цей вид забруднення превалює               

у порівнянні з фізичними змінами. 

За даними Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області, 

загальна площа земель Волноваської МТГ становить 53804 га, з яких землі 

сільськогосподарського призначення складають 47981 га або 89,1%, забудовані 

землі – 2771 га або 5,15%, ліси та інші лісовкриті площі – 1942 га або 3,6%. 

Таким чином, найбільшим надбанням громади є землі сільськогосподарського 

призначення з можливим розвитком всіх напрямів сільськогосподарської 

діяльності.  

 Найбільшими земельними ресурсами володіють такі населені пункті: 

Волноваська міська рада – 8087 га або 15 % від загального обсягу земель 

громади, Рибинська сільська рада – 8220 га або 15,3% від загального обсягу 

земель громади та Новоандріївська сільська рада – 8119 га або 15 % від 

загального обсягу земель громади. Тобто 3 ради, які увійшли до складу 

Волноваської МТГ володіють майже 50 % земельного ресурсу громади та 

можуть позитивно впливати на динаміку податкових надходжень. 

Інформація щодо розподілу земельних та інших природних ресурсів на 

території Волноваської МТГ наведено в таблицях 5 та 6. 

 

Таблиця 5 - Земельні та інші природні ресурси Волноваської МТГ 
№ 

з/п 
Найменування 

населеного пункту 
Загальна 

площа земель, 

га 

Сільськогосподар

ські землі, га 
Ліси та інші 

лісовкриті площі, 

га 

Забудовані 

землі, га 

1 Бугаська рада 3833 3576,6188 139,36 95,7672 
2 Валер'янівська рада 4987 4654,6651 107,76 129,8217 
3 Дмитрівська рада 3680 3109,1811 224,6471 262,6287 
4 Іванівська рада 7216 6789,3367 171,24 130,2024 
5 Новоандріївська рада 8119 7566,02 201,01 125,1321 
6 Прохорівська рада 4806 4545,3265 144,1 60,0735 
7 Рибинська рада  8220 7680,2296 262,3 144,7921 
8 Свободненська рада  4101 3644,744 195,2999 177,0554 
9 Донська рада 755 323,08 34 358,5851 
10 м. Волноваха  8087 6092,3661 462,157 1287,246 

 Всього 53804,0 47981,6 1941,9 2771,3 

 

Таблиця 6 - Земельні та інші природні ресурси Волноваської МТГ 
№ 

з/п 
Найменування 

населеного пункту 
Відкриті заболочені 

землі, га 
Відкриті землі без 

рослинного покриву, га 
Води, га 

1 Бугаська рада - 6,254 15 
2 Валер'янівська рада - 82,7532 12 
3 Дмитрівська рада - 65,5431 18 
4 Іванівська рада 6 50,4209 68,8 
5 Новоандріївська рада - 193,8379 33 
6 Прохорівська рада 6,20 12,3 38 
7 Рибинська рада  44 61,6783 27 
8 Свободненська рада  12 53,9007 18 
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9 Донська рада - 25,6149 13,72 
10 м. Волноваха  1,3 180,0609 63,87 

 Всього  69,5 732,4 307,4 

Вищезазначені громади відповідно володіють і найбільшими землями 

сільськогосподарського призначення. Так, Волноваська міська рада має 6092,4 

га або 12,7% від загального обсягу сільськогосподарських земель громади, 

Рибинська сільська рада – 7680,3 га або 16 % від загального обсягу 

сільськогосподарських земель громади та Новоандріївська сільська рада – 7566 

га або 15,7 % від загального обсягу сільськогосподарських земель громади.

 Місто Волноваха є центром громади, центральна частина має розвину 

систему житлової забудови та, відповідно, найбільш забудовану категорію 

земель – 1287 га або 46,4 % від загального обсягу земель забудови громади. 

 

2.6 Рослинний і тваринний світ, природно-заповідний фонд  

Тваринний світ в межах району представлений типовими видами, що 

характерні для більшості міст та районів регіону. 

В умовах інтенсивного господарського впливу на природні ландшафти, 

природоохоронні території є своєрідними природними оазами, які 

характеризуються великою різноманітністю. Під впливом зростаючого тиску 

промисловості та сільського господарства на осередки живих організмів 

відбувається деградація як окремих видів, так і цілих біогеоценозів.  

За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів Донецької 

облдержадміністрації (лист № 106/99-21/08-25 від 19.11.2021 р.)  на території 

Волноваської МТГ знаходяться наступні об’єкти природно-заповідного фонду, а 

саме:  

- ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Донське ковилове», 

загальною площею 9,0 га;  

- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Свердловина, 44», 

загальною площею 0,1 га, близько 2 км на схід від села Зелений Гай у 

долині р. Кашлагач;     

- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Свердловина, 48- ГД», 

загальною площею 0,1 га, за 2,5 км на південний схід від с. Зелений Гай. 

Відповідно до Регіональної схеми формування екологічної мережі 

Донецької області території Волноваської МТГ розташовані в межах 

сполученої території регіонального рівня Вовчо-Мокроялинська. 

Та території Смарагдової мережі: 

- Kalmius river valley (частково), UA0000314. 

Водно-болотні угіддя міжнародного значення на територій Волноваської 

МТГ відсутні. 

Перспективні для заповідання ділянки на території Волноваської МТГ 

відсутні. 
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2.7 Стан здоров’я населення та аналіз захворювання 

 

Загальна кількість населення громади 36134 осіб, з яких: 17344 осіб або 

48% – чоловіки та 18790 осіб або 52% – жінки (станом на 01.01.2021).  

У громаді зареєстровані соціально вразливі верстви населення: люди з 

інвалідністю - 1779 осіб, в т.ч. діти з інвалідністю – 135; ветеранів війни – 962 

осіб; дітей війни – 2244 особи; учасників АТО/ООС – 487 осіб; ветеранів праці 

– 2342 особи; 325 багатодітних сімей, в якій виховуються 1083 дитини; 103 

дитини сироти та дітей позбавлених батьківського піклування; 153 родини 

мають статус малозабезпечена сім’я; внутрішньо переміщених осіб – 37251. 

Волноваська МТГ є найбільшою громадою за населенням серед громад 

Волноваського району – 38,0 тис. осіб або 45,4%, серед якого дітей (5603 осіб): 

дошкільного віку – 2040 осіб або 5,35% від загальної кількості осіб (36,4% від 

загальної кількості дітей громади) та шкільного віку 3563 осіб або 9,36% (63,6% 

від загальної кількості дітей громади). Густота населення в громаді становить 

75,6 осіб/км
2
, що є удвічі більшим показником за густоту населення району – 

32,88 осіб/км
2
. Громада займає 2 місце за територією – 503,3 кв. км або 19,7% 

серед громад Волноваського району.  

Народжуваність та смертність складає осіб у розрахунку на 1000 наявного 

населення – 6,6 та 17,6 відповідно.
 

Потрапляння забруднюючих речовин в організм людини до органів 

дихання та травлення викликає ризик розвитку їх хвороби. До складу пилу 

можуть входити особливо небезпечні частинки, такі як свинець, кадмій, ртуть, 

діоксини. 

На населення, що мешкає поблизу промислових підприємств, можуть 

мати вплив  сполуки речовин, що утворюються в результаті технологічних 

процесів. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я від 04.10.2018 № 1802 скасована 

форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в 

районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу», у зв’язку з чим 

інформація щодо поширеності та захворюваності окремих груп захворювань 

може бути надана лише за 2016-2017 роки, зокрема: 

- структура i рiвень поширеності та захворюваності серед  усього  

населення, дорослого населення та дітей 0-17 років за 2016 рік; 

- структура i рiвень поширеності та захворюваності серед  усього  

населення, дорослого населення та дітей 0-17 років за 2017 рік. 

Серед хвороби, які можуть мати відношення до забруднення довкілля, 

слід виділити хвороби органів дихання, захворювання на хронічний бронхіт та 

астму, а також інфекційні захворювання та новоутворення. Динаміка випадків 

захворювання наведено по території колишнього Волноваського району за 

2016-2017рр., куди входили раніше всі населені пункти Волноваської МТГ, 

у зв’язку з відсутністю інших даних у відкритих джерелах (таблиці 7 та 8). 
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Таблиця 7 - Динаміка випадків захворювання по території Волноваського 

району за 2016 рік 

 

 

 

 

 

Зареєсро

вано 

захворюв

ань 0-17

У тому 

числі 

вперше в 

житті у 

віці 0-17

А Б В Г Д

1.0 Усі хвороби     А00-Т98
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

4 Волноваський 30 088 21636.7 19 724 14183.8 6 940 499.1

2.0 у т.ч. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби   А00-В990 0 0
4 Волноваський 611 439.4 537 386.2 76 5.5

3.0 Новоутворення                          С00-D48 0 0 0
4 Волноваський 116 83.4 20 14.4 101 7.3

4.0 Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму         D50-D890 0 0
4 Волноваський 584 420.0 204 146.7 411 29.6

5.0 Хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин         E00-E900 0 0
4 Волноваський 623 448.0 149 107.1 468 33.7

6.0 Розлади психіки та поведінки           F00-F99 0 0 0
4 Волноваський 293 210.7 45 32.4 266 19.1

7.0 Хвороби нервової системи               G00-G99 0 0 0
4 Волноваський 963 692.5 248 178.3 645 46.4

8.0 Хвороби ока та придаткового апарату       H00-H59 0 0 0
4 Волноваський 1 228 883.1 481 345.9 471 33.9

9.0 Хвороби вуха та соскоподібного відростка Н60-Н95 0 0 0
4 Волноваський 678 487.6 606 435.8 19 1.4

10.0 Хвороби системи кровообігу             I00-I99 0 0 0
4 Волноваський 558 401.3 81 58.2 454 32.6

11.0 Хвороби органів дихання                J00-J99 0 0 0
4 Волноваський 16 761 12053.1 14 193 10206.4 561 40.3

12.0 Хвороби органів травлення             К00-К93 0 0 0
4 Волноваський 2 141 1539.6 560 402.7 1 437 103.3

13.0 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини   L00-L99 0 0 0
4 Волноваський 909 653.7 648 466.0 178 12.8

14.0 Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини      M00-M990 0 0
4 Волноваський 2 917 2097.7 713 512.7 1 374 98.8

15.0 Хвороби сечостатевої системи           N00-N99 0 0 0
4 Волноваський 539 387.6 359 258.2 204 14.7

16.0 Вагітність, пологи та післяпологовий період O00-O99   (крімО80)0 0 0
4 Волноваський 9 6.5 4 2.9 6 0.4

17.0 Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді  Р05-P96 0 0
4 Волноваський 33 23.7 33 23.7 18 1.3

18.0 Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення     Q00-Q990 0 0
4 Волноваський 305 219.3 31 22.3 239 17.2

20.0 Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин   S00-T980 0 0
4 Волноваський 820 589.7 812 583.9 12 0.9
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Таблиця 8 - Динаміка випадків захворювання по території Волноваського 

району за 2017 рік 

 

 

На підставі наведених даних можна зробити висновок, що рівень 

захворюваності населення області хворобами, які можуть мати відношення до 

забруднення навколишнього середовища, є достатньо високим.  

Абсолютн

i данi

На 10000 

дiтей

Абсолютн

i данi

На 10000 

дiтей

А Б В Г Д 1 2 3 4 5

100  (100) 1.0  В С Ь О Г О

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

4 Волноваський 31 135 22 451.8 22 303 16 082.9 501.1

200  (200) 2.0 IНФЕКЦIЙНI ХВОРОБИ

4 Волноваський 418 301.4 401 289.2 15.9

300  (300) 3.0 НОВОУТВОРЕННЯ

4 Волноваський 121 87.3 22 15.9 6.9

400  (400) 4.0 ХВОРОБИ КРОВI, КР.ОРГ.

4 Волноваський 632 455.7 165 119.0 26.1

500  (500) 5.0 ХВОРОБИ ЕНДОКР. СИСТ.

4 Волноваський 651 469.4 134 96.6 31.4

600  (600) 6.0 РОЗЛАДИ ПСИХIКИ

4 Волноваський 300 216.3 19 13.7 18.6

700  (700) 7.0 ХВОРОБИ НЕРВОВ.СИСТ.

4 Волноваський 927 668.5 231 166.6 45.6

800  (800) 8.0 ХВОРОБИ ОКА

4 Волноваський 1 593 1 148.7 630 454.3 38.3

900  (900) 9.0 ХВОРОБИ ВУХА

4 Волноваський 1 122 809.1 1 073 773.8 1.7

1000  (1000) 10.0 ХВОРОБИ СИСТ.КРОВООБ

4 Волноваський 571 411.8 87 62.7 33.2

1100  (1100) 11.0 ХВОРОБИ ОРГАНIВ ДИХАННЯ

4 Волноваський 17 628 12 711.7 16 513 11 907.7 50.2

1200  (1200) 12.0 ХВОРОБИ ОРГ.ТРАВЛЕННЯ

4 Волноваський 1 997 1 440.1 505 364.2 90.7

1300  (1300) 13.0 ХВОРОБИ ШКIРИ

4 Волноваський 941 678.6 695 501.2 14.4

1400  (1400) 14.0 ХВОР. КIСТ. М'ЯЗ. СИСТ.

4 Волноваський 2 767 1 995.3 774 558.1 94.1

1500  (1500) 15.0 ХВОР. СЕЧОСТАТ.СИСТ.

4 Волноваський 452 325.9 289 208.4 14.8

1600  (1600) 16.0 ВАГIТНIСТЬ ТА ПОЛОГИ

4 Волноваський 11 16.0 11 16.0 0.6

1700  (1700) 17.0 ОКР.СТАН. В ПЕРИН.ПЕР.

4 Волноваський 32 23.1 32 23.1 1.2

1800  (1800) 18.0 ВРОДЖЕНI АНОМАЛIЇ

4 Волноваський 261 188.2 19 13.7 16.7

2000  (2000) 20.0 ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ

4 Волноваський 711 512.7 703 506.9 0.6

Поширенiсть Захворюванiсть Рiвень 

диспансе- 

рiзацiї   (на 

1000)

№ п/п
Найменув

ання
Область Група Територія
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2.8 Ймовірний стан довкілля, якщо документ державного планування 

не буде затверджено 

 

Проєкт документу державного планування не містить заходів, реалізація 

яких може призвести до збільшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, тому можна зробити висновок, що у разі незатвердження 

документа державного планування вплив на клімат на загально регіональному 

та національному рівнях залишиться без змін. Аналіз впливу проєкту ДДП на 

клімат наведено  в таблиці 9. 

Але, провести повний та всебічний аналіз впливу ДДП на клімат, можливо 

лише на більш низькому рівні проєктування, під час розроблення проєктної 

документації та оцінки впливу на довкілля у випадку реалізації кожного 

конкретного заходу. 

 

Таблиця 9 - Аналіз впливу проєкту ДДП на клімат 

 
Еле-

мент 

Напр

ям 
Варіант Ознаки 

M- 

п
о
м

'я
к
ш

ен
н

я
 (

m
it

ig
at

io
n
 )

 зменшення сумарного 

щорічного 

негативного впливу 

на клімат внаслідок 

проведення ДДП 

зменшення енерго-, ресурсо- та 

водокористування;  

оптимізація транспортних мережевих і 

розподільчих витрат та розміщення ресурсів; 

збільшення використання відновлювальних 

джерел енергії;   

М+ збільшення сумарного 

щорічного 

негативного впливу 

на клімат внаслідок 

проведення ДДП 

проєкт ДДП не містить заходів з такими ознаками 

A+ 

ад
ап

та
ц

ія
 (

ad
ap

ta
ti

o
n
) 

сприяння підвищенню 

сумарного 

адаптаційного 

потенціалу регіону до 

зміни клімату 

внаслідок проведення 

ДДП 

проєкт ДДП не містить заходів з такими 

ознаками 

А- 
зменшення сумарного 

адаптаційного 

потенціалу регіону до 

зміни клімату 

внаслідок проведення 

ДДП 

енергонезалежність, енергоефективність, 

водозбереження, матеріалозбереження, 

зменшення витрат та транспортних потреб, 

перехід на ефективні в умовах зміни клімату 

технології, підготовка до надзвичайних ситуацій 

природнього та техногенного характеру (в т.ч. 

запаси та запасні джерела). 

 

Якщо заходи спрямовані на зниження викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, що передбачені до виконання проєктом ДДП, не будуть 

реалізовані, стан атмосферного повітря на території сельбищної зони більш 

ймовірно залишатиметься на рівні сучасних показників.  
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У випадку, якщо проєкт Програми не буде затверджений, а заходи 

спрямовані на зниження негативного впливу на стан водних ресурсів не будуть 

реалізовані, подальший розвиток житлової та громадської забудови, як і 

виробничо-господарського сектору, спричинятиме техногенне навантаження на 

водні об’єкти, що розташовані на території громади. 

Розвиток системи поводження з відходами є одним із першочергових 

завдань органів влади у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

В цій сфері також розроблені програми державного і регіонального рівня; 

очікується, що їх реалізація забезпечить досягнення екологічних стандартів в 

сфері поводження з відходами і на місцевому рівні. 

Тому, якщо проєкт ДДП не буде затверджений, а заходи не будуть 

реалізовані, стан поводження з відходами на території громади більш ймовірно 

залишатиметься на рівні сучасних показників. 

Якщо заходи, передбачені проєктом ДДП, не будуть реалізовані, стан 

земельних ресурсів на території громади більш ймовірно залишатиметься на 

рівні сучасних показників. 

Крім того, з метою охорони природних ресурсів та їх раціонального 

використання в проєкті ДДП визначено за необхідне виконання ряду 

пріоритетних завдань у цьому напрямку, які враховують існуючі природні 

території, що є складовими елементами у формуванні регіональної екомережі.  

Виконання заходів Програми не спричинятиме додаткове техногенне 

навантаження на об'єкти тваринного та рослинного світу на території громади. 

На підставі наведених даних в таблицях 7-8 можна зробити висновок, що 

рівень захворюваності населення міста та громади вцілому хворобами, які 

можуть мати відношення до забруднення навколишнього середовища,                              

є достатньо високим.  

Крім того, однією з найбільш актуальних і невирішених проблем 

сьогодення є оцінка забруднення повітря твердими частками пилу (РМ10 та 

РМ2.5), які можуть знаходитися в атмосферному повітрі протягом багатьох днів, 

тижнів та переноситися на великі відстані, перетинаючи кордони держав. 

Епідеміологічні дослідження, проведені в багатьох країнах світу доводять, що 

при збільшенні концентрації РМ10 в атмосферному повітрі на 10 мкг/м
3
 

смертність від серцево-судинних захворювань зростає від 0,6 до 0,76 % в 

порівнянні зі смертністю від усіх захворювань та на 0,58 % від респіраторних 

захворювань. Відзначається й збільшення на 1,28 % кількості госпіталізованих 

з серцево-судинними захворюваннями при підвищенні концентрації РМ2.5 на 10 

мкг/м
3
. При цьому у деяких дослідженнях показано вплив забруднення повітря 

на збільшення ризику смертності від цукрового діабету, визначено, що  при 

збільшенні РМ2.5 на 10 мкг/м
3
 ризик виникнення діабету 2 типу збільшувався на 

8-10 %. При хронічному впливі РМ10 та РМ2.5 збільшується й кількість хворих 

на бронхіт дітей та осіб до 25 років.  

У разі, якщо ДДП не буде затверджено, всі передбачені заходи не будуть 

комплексними, інтегрованими та ефективними, адже інерційний характер 

розвитку ситуації в економіці та соціальному житті міста сприятиме 
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накопиченню екологічних проблем, серед яких значна амортизація 

комунального обладнання та незадовільний стан інфраструктури, що можуть 

нести загрози техногенного характеру. Більш того, може виникнути 

кумулятивний ефект з проблем, що ускладнить існуючу екологічну ситуацію. 

Особливу загрозу становитиме проблема накопичення та утилізації твердих 

побутових та промислових відходів, підвищиться ризик використання 

небезпечних технологій утилізації ТПВ та будівництва небезпечних об’єктів та 

підприємств, викиди яких можуть погіршити якість атмосферного повітря, 

поверхневих та підземних вод, ґрунтів, а це, в свою чергу, може підвищити 

ризик виникнення новоутворень і хвороб органів дихання в населення, призвести 

до зниження біорізноманіття тощо. 

 

3. Характеристика стану довкілля та умов життєдіяльності і здоров’я 

людей на територіях, які ймовірно зазнають впливу в результаті 

затвердження проєкту ДДП. 

  

Програма визначає пріоритетні напрями економічного і соціального 

розвитку, враховує екологічні завдання місцевого рівня в інтересах 

ефективного, стабільного соціально-економічного розвитку громади та 

підвищення якості життя населення.  

Вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я 

населення, при впровадженні заходів може мати тільки позитивні наслідки. 

Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми зведені в таблиці. 

 

Таблиця 10 - Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми  

Ймовірні наслідки  

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно ні 

Повітря 

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел 
  ●  

2. Погіршення якості атмосферного повітря   ●  

3. Зміни повітряних потоків, вологості, 

температури або ж будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату 

  

●  

Водні ресурси 

4. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води   ● + 

5. Збільшення навантаження на  

каналізаційні системи та погіршення якості 

очистки стічних вод 

 

 ● + 

6. Порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих річок регіону 

  
● + 

7. Зміни обсягів підземних вод (шляхом 

відбору чи скидів або ж шляхом порушення 

водоносних горизонтів) 

  

● 

 

8. Забруднення підземних водоносних 

горизонтів 

  
● 

 

Відходи 



 

20 

Ймовірні наслідки  

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно ні 

9. Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів 

 
 ● + 

10. Збільшення кількості утворюваних чи 

накопичених промислових відходів IV класу 

небезпеки 

 

 ● + 

11. Збільшення кількості відходів I-III класу 

небезпеки 

  
● + 

12. Спорудження еколого-небезпечних 

об’єктів поводження з відходами 

  
● + 

Земельні ресурси 

13. Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару 

  
● 

 

14. Будь-яке посилення вітрової або водної 

ерозії ґрунтів 

 
 ● 

 

15. Суттєві зміни в структурі земельного 

фонду, чинній або планованій практиці 

використання земель 

 

 ● 
 

16. Виникнення конфліктів між ухваленими 

цілями стратегії  

та цілями місцевих громад 

  

● 
 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

17. Негативний вплив на об’єкти природно-

заповідного фонду (зменшення площ, 

небезпечна діяльність на їх території тощо) 

  

●  

18. Зміни у кількості видів рослин або тварин, 

їхній чисельності або територіальному 

представництві 

  

● 

 

19. Порушення або деградацію середовищ 

існування диких видів тварин 

  
● 

 

Рекреаційні зони та культурна спадщина   

20. Будь-який вплив на кількість і якість 

наявних рекреаційних можливостей 

  
● 

 

21. Будь-який вплив на наявні об’єкти 

історико-культурної спадщини 

  
● 

 

22. Інші негативні впливи на естетичні 

показники об’єктів довкілля 

  
● 

 

Населення та інфраструктура 

23. Появу будь-яких реальних або потенційних 

загроз для здоров’я людей 

 
 ● + 

Екологічне управління та моніторинг 

24. Погіршення екологічного моніторингу   ● + 

Інше 

25. Підвищення рівня використання будь-

якого виду природних ресурсів 

  
● + 

26. Суттєве порушення якості природного 

середовища 

  
● + 

 

На основі оцінок, представлених в таблиці 10, можна зробити такі 

висновки щодо ймовірних наслідків для довкілля від реалізації проєкту 

Програми: 
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атмосферне повітря – без змін, а саме: проєкт Програми не передбачає 

реалізацію заходів, виконання яких спричинить  збільшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

водні ресурси – позитивні наслідки а саме: зменшення надходження 

забруднюючих речовин в водні ресурси внаслідок виконання заходів Програми; 

відходи – позитивні наслідки за рахунок ліквідації несанкціонованих 

звалищ ТПВ, придбання контейнерів для збору побутових відходів, обладнання 

контейнерних майданчиків, впровадження сортування сміття; 

земельні ресурси – негативні наслідки відсутні; 

біорізноманіття – негативні наслідки відсутні; 

На території громади водно-болотні угіддя міжнародного значення 

відсутні. 

Вплив на існуючі об’єкти природно-заповідного фонду державного і 

місцевого значення, території та об'єкти Смарагдової мережі та екомережі не 

передбачається.  

населення та інфраструктура – наслідки позитивні: поліпшення санітарно-

епідеміологічної та санітарно-епізоотичної ситуації на території громади; 

негативний вплив на стан здоров’я чи захворюваність населення не очікується. 

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, 

очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому 

числі на здоров’я населення. 

 

 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом. 

Основні екологічні проблеми громади наведені в таблиці 11. 

 

Таблиця 11 - Основні екологічні проблеми громади. 
№ 

з/п 
Екологічні проблеми 

1 Екологічні наслідки діяльності промислових підприємств (зокрема, забруднення 

атмосферного повітря викидами промислових підприємств.  

2 Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами 

промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств житлово-

комунального господарства, поверхневого стоку населених пунктів 

3 Застарілий стан основних фондів житлового господарства:  теплових, водопровідно-

каналізаційних, електричних мереж, ліфтового господарства. Втрати води та тепла в 

мережах. Збиткові котельні (застарілі котли). Недостатній тиск у водопровідних 

мережах. Низький рівень якості теплопостачання та водопостачання. 

4 Потреба у проведенні капітального ремонту будівель закладів освіти, охорони 

здоров’я та культури  

5 Істотне забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту  

6 Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону 

Замулення та засмічення водних об’єктів 

7 Незадовільний стан очисних споруд 

Надмірне використання природних ресурсів 
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№ 

з/п 
Екологічні проблеми 

8 Неефективне управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами, 

зокрема: наявність стихійних сміттєзвалищ побутових відходів; недостатня кількість 

сучасної інфраструктури поводження з побутовими відходами; відсутність системи 

роздільного збору сміття 

9 Низький рівень екологічної обізнаності, недостатня активність та самоорганізація 

суспільства з питань охорони довкілля 

10 Недостатнє використання сучасних технологій для зменшення впливів на довкілля на 

промислових підприємствах 

11 Відсутність економічних механізмів стимулювання розвитку екологічно безпечних 

технологій та природоохоронних систем 

 

SWOT-аналіз є дієвим інструментом для прийняття стратегічних, 

коротко- та довгострокових управлінських рішень щодо подальшого 

удосконалення ДДП з урахуванням регіональних особливостей при внесенні 

змін. Виявлені при проведенні SWOT-аналізу слабкості, можливості і загрози 

можуть бути використані при прийнятті стратегічних, коротко- та 

довгострокових управлінських рішень. Результати SWOT - аналізу екологічної 

ситуації на території громади наведено в таблиці 12. 

 

Таблиця 12 - Результати SWOT - аналізу екологічної ситуації на території 

громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Вигідне економіко-географічне 

положення міста 

Втрата інвестиційної привабливості 

територій громади 

Багатий природно-ресурсний потенціал; 

наявність сировинної бази для розвитку 

промисловості 

Невідповідність професійно-кваліфікацій-

ного складу безробітних, що перебувають 

на обліку в центрі зайнятості та вакансій, 

які користуються попитом на ринку праці 

Багатогалузева економіка Недостатній рівень  впровадження енерго-

ефективних  технологій  та  використання 

альтернативних джерел енергії у бюджет-

ній сфері та житловому господарстві 

Високий освітній потенціал Напружена  ситуація з безробітним 

населенням 

Розвинений господарський комплекс, 

який базується на промисловості, 

транспортуванні вантажів тощо 

Високий рівень  зносу систем   

водопостачання та водовідведення міста 

Значний промисловий потенціал; наяв-

ність територіальних ресурсів для роз-

міщення нових промислово-комуналь-

них підприємств та, за необхідності, 

передислокації існуючих 

Необхідність розвитку транспортної 

інфраструктури 

Розвинена транспортна інфраструктура 

міста Волноваха 

Необхідність постійного  оновлення  

матеріально-технічної бази закладів 

освіти, культури, охорони здоров’я 
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Значна кількість структур нового типу – 

малих підприємств та фізичних осіб 

підприємств з працюючими у них 

Високий рівень зносу систем 

теплопостачання міста 

Висока інвестиційна привабливість 

території громади; наявність вільних 

сфер та  ніш для інвестування 

Соціально-економічні чинники 

(народжуваність, смертність, природний 

приріст населення) 

Наявність потенціалу для розвитку 

туризму різних видів: археологічні, 

етнографічні, історичні, архітектурні 

пам’ятки 

Наявність в громаді аварійного та  

житлового фонду 

Наявність плану дій з впровадження 

нових схем управління ТПВ на 

території громади 

Технічний стан магістральної вуличної 

мережі та її щільність, нераціональне 

розміщення місць зберігання транспортних 

засобів 

Активність, креативність населення 

громади 

Екологічні проблеми та проблеми сані-

тарно-гігієнічних умов проживання насе-

лення, стан навколишнього середовища  

 Необхідність захисту життєвого та 

природного середовища від шкідливого 

впливу техногенних і соціально-побутових 

факторів, небезпечних природних явищ 

 Високий рівень зносу основних  

виробничих потужностей у промисловому 

комплексі 

 Недостатня кількість науково-дослідних 

інститутів – при  достатньому трудовому 

потенціалі актуальною є проблема 

висококваліфікованих кадрів 

 Зношеність об’єктів комунальної 

інфраструктури (електро-, газо- і 

водопостачання) 

 Недостатнє запровадження заходів щодо 

збереження пам’яток архітектури і 

містобудування, історичного середовища, 

природного ландшафту  

Можливості Загрози 

Збільшення рівня доступності до 

міжнародних фінансових ресурсів 

Погіршення стану навколишнього 

середовища 

Запровадження використання 

альтернативних джерел енергії 

Скорочення притоку прямих іноземних 

інвестиції в економіку України  

Оздоровлення міського середовища  за 

рахунок реалізації містобудівних та 

інженерних заходів (гідротехнічних 

заходів, винесення із сельбищної зони 

міста виробничих підприємств, 

зменшення санітарно-захисних зон, 

організація санітарної очистки території 

Погіршення демографічної ситуації, 

подальше «старіння» населення, 

збільшення навантаження на працездатних 

громадян 
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громади 

Подальше впровадження реформ, 

зокрема в частині децентралізації влади  

Зростання вартості енергоресурсів 

Розвиток туристичної та рекреаційної 

сфери  

Зниження рівня купівельної спроможності 

та погіршення рівня життя громадян 

Максимальне збереження історичного 

статусу території 

Скорочення трудових ресурсів через виїзд 

людей за кордон 

Підвищення рівня забезпеченості 

населення установами, спорудами 

відпочинку 

Застарілі засоби виробництва 

 

При гіпотетичному «нульовому» сценарії, якщо ДДП не буде 

затверджено, подальший стабільний розвиток території громади є 

проблематичним. Це може призвести до погіршення екологічної ситуації і як 

наслідок може відобразитися на умовах життя та здоров’ї населення громади.  
 

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються проєкту ДДП, 

а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки 

документу державного планування. 

 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища 

та забезпечення збалансованого екологічного розвитку території громади у 

Програмі, запропоновано ряд заходів, які повинні реалізовуватися відповідно 

до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» і 

кореспондуватися із стратегічними цілями з охорони довкілля та охорони 

здоров’я населення, визначеними  Законом України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 

28 лютого 2019 року, Національним планом управління відходами до 2030 року, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 

року №117-р, Паризькій угоді, ратифікованій Законом України від 14 липня 

2016 року №1469, Конвенції про охорону дикої флори та фауни  і природних 

середовищ існування в Європі.  

Відповідно до нормативно-правової бази України проєкт Програми 

відповідає ряду  зобов’язань: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів; 

- виконання заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для 

життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 

довкілля; 

- проєктне спрямування на збереження просторової та видової 

різноманітності і цілісності природних об’єктів і комплексів; 
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- використання отриманих висновків моніторингу та комплексу 

охоронних заходів для виконання можливостей факторів позитивного впливу 

на охорону довкілля; 

- формування динамічного урівноваженого стану довкілля, що 

забезпечуватиме екологічне, санітарно-безпечне середовище для 

життєдіяльності населення. 

Враховуючи результати аналізу можна зробити висновок, що проєкт 

Програми, відповідає цілям екологічної політики, встановленим на 

національному рівні, враховує їх та пропонує комплекс заходів, які спрямовані 

на їх виконання.  

Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань у інших напрямах 

співробітництва, наприклад, таких як зміна клімату, охорона озонового шару та 

ін., слід зазначити, що вони не мають прямого відношення до головних цілей та 

завдань проєкту документу державного планування, що є документом 

місцевого рівня. 

 

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- 

та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-

100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків                   

в результаті реалізації Програми. 

 

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – це будь-які 

ймовірні наслідки реалізації завдань Програми для біорізноманіття, ґрунту, 

клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних 

територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, 

матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.  

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 

майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних 

негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-

економічні умови.  

В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу 

реалізації рішень проєкту Програми як на окремі компоненти навколишнього 

природного середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та 

комплекси. Значного негативного впливу під час реалізації діяльності, 

передбаченої Програми, на довкілля та здоров’я населення не передбачається.  

Серед ключових наслідків реалізації документа державного планування, а 

також з огляду на короткий період реалізації проєкту ДДП (2022 рік), доцільно 

виділити: 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Програми, не 

передбачається впровадження заходів реалізація яких має призвести до 

збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  
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Вплив на водні ресурси. Програма, передбачає виконання заходів, 

реалізація яких призведе до покращення стану водних ресурсів на території 

громади.  

Відходи. Програма, передбачає виконання заходів, реалізація яких 

призведе до більш раціонального поводження з відходами. 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми не 

передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких 

загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози не передбачається.  

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В Програмі, не 

передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу 

на біорізноманіття, на території та об’єкти Смарагдової мережі, екомережі, 

об’єкти природно-заповідного фонду державного і місцевого значення. 

Водно-болотні угіддя міжнародного значення відсутні. 

Вплив на клімат. Погіршення клімату і мікроклімату в результаті 

реалізації Програми, не очікується.  

Вплив на культурну спадщину. Реалізація Програми не призведе до 

негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини.  

Вплив на населення та інфраструктуру. Програма, не передбачає появу 

нових ризиків для здоров’я населення регіону. Більше того, в наслідок 

виконання передбачених заходів, має знизитися рівень захворюваності 

населення громадськості.  

Екологічне управління, моніторинг. Програма, не передбачає 

послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної 

безпеки. 

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Програми, 

призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі 

по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний 

(кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

Синергічний вплив. Сумарний ефект, який полягає у тому, що при 

взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо 

компоненту - відсутні.  

Коротко-, середньо- та довгострокові (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, 

а за необхідності - 50-100 років) наслідки – негативні наслідки коротко-, 

середньо- та довгострокові від реалізації Програми - відсутні.   

Постійні і тимчасові, позитивні і негативних наслідки  - негативні 

наслідки постійного і тимчасового характеру від реалізації заходів Програми - 

відсутні. Позитивні наслідки зазначені вище окремо для компонентів 

навколишнього, соціального та культурного середовища громади. 

Транскордонний вплив. Транскордонний вплив під час реалізації 

положень Програми - відсутній. 

Таким чином, реалізація Програми, не має супроводжуватися появою 

нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох 
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оперативних завдань Програми, має призвести до покращення екологічної та 

соціальної  ситуації в громаді. 

Затвердження Програми, зважаючи на комплексність рішень, що 

обумовлюється необхідністю збалансованого розвитку екологічної складової, а 

також наукові дослідження у цій галузі у короткостроковий період (1-3 роки) 

буде мати незначний вплив на стан довкілля, який буде обумовлений впливом 

існуючих незмінних факторів. 

Реалізація положень Програми, буде мати позитивний вплив на рівень 

здоров’я населення, тобто сприятиме зниженню рівня захворюваності 

населення, що є важливим індикатором розвитку на середньостроковий та 

довгостроковий період. У разі продовження розпочатої роботи вплив не буде 

відрізнятися від короткострокового.  

У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як 

незначний, оскільки, як зазначалося вище, буде обумовлений впливом 

існуючих незмінних факторів.   

 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків, зумовлених реалізацією документа 

державного планування. 

 

Реалізація проєкту Програми, потребує виконання великої кількості 

заходів, що стосуються розвитку сфери забезпечення громади системами 

інженерної інфраструктури, ремонту вулично-дорожньої мережі, 

енергозбереження і раціонального використання природних ресурсів, 

виконання яких є невід'ємною складовою при створенні сприятливого                         

в екологічному відношенні життєвого середовища.  

Серед головних заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-

гігієнічні умови проживання населення та забезпечують пом’якшення 

негативних наслідків реалізації проєкту Програми, можна виділити: 

- здійснення заходів енергозбереження шляхом модернізації, використання 

альтернативних джерел  енергії; 

- подальший розвиток вулично-дорожньої мережі – ремонт існуючих 

вулиць, доріг та тротуарів, а також покриття прибудинкових територій та 

внутрішньо квартальних проїздів; 

- виконання протиерозійних заходів та заходів знищення та попередження 

розповсюдження карантинних рослин; 

- рекультивація порушених територій – ліквідація несанкціонованих 

звалищ побутових відходів; 

- розвиток систем водопостачання з метою забезпечення необхідною 

кількістю води та якістю, що відповідає санітарним нормам, а саме: 

реконструкція самопливних колекторів та ремонт і заміна розподільчих мереж 

водопостачання;  

- розвиток системи теплогазопостачання - проведення заміни аварійних 

ділянок;  
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- розвиток інфраструктури управління відходами - впровадження системи 

роздільного збору ТПВ; придбання контейнерів для збору побутових відходів. 

Виконання заходів, передбачених Програмою, матиме позитивний вплив 

на всі складові довкілля, поліпшення загального екологічного та естетичного 

стану території громади. 

 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 

опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому 

числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів 

під час здійснення такої оцінки). 

 

Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено 

доцільність і прийнятність планованої діяльності, передбаченою до виконання 

Програмою, і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля, а 

також оцінено вплив на навколишнє середовище, зроблено прогноз впливу на 

навколишнє середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з 

урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.  

У контексті стратегічної екологічної оцінки Програми, були розглянуті 

два сценарії розвитку: 

- оптимістичний, якої демонструє позитивну динаміку, яка можлива 

за умови успішної реалізації Програми; 

-  гіпотетичний «нульової», за яким не розробляється і не 

затверджуються Програма, за яким більшість зовнішніх загроз і багато 

внутрішніх проблем з високою ймовірністю погіршать існуючу екологічну 

ситуацію.  

Програма, базується на принципі сталого економічного та соціального 

розвитку, раціонального використання ресурсного потенціалу та екологічної 

безпеки міста.  

Напрями розвитку включають природоохоронну складову й спрямовані 

на забезпечення цілей забезпечення високого рівня охорони і зменшення 

впливів на довкілля. 

За результатами аналізу визначено, що в рамках гіпотетичного сценарію 

подальший сталий розвиток громади є дещо ускладненим, і цей сценарій 

призводить до погіршення екологічної ситуації в межах громади, продовження 

подальшого неефективного використання екологічних ресурсів. 

Результати проведення цільового аналізу планованих завдань щодо їх 

відповідності цілям охорони довкілля, визначених на місцевому, регіональному 

та національному рівнях, виявили необхідність прийняття Програми. 

В інтересах ефективного та сталого розвитку громади та підвищення 

якості життя населення найсприятливішим варіантом буде затвердження 

запропонованої Програми.  

Розгляд інших альтернативних сценаріїв є не можливим, так як 

Програма є обов’язковим документом згідно якого здійснюється 
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соціально-економічний розвиток громади та альтернативних варіантів 

подібних документів державного планування місцевого рівня не 

передбачено згідно чинного законодавства.  

При підготовці звіту про стратегічну екологічну оцінку труднощі не були 

виявлені. 

 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

 

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що Програма, 

відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація 

заходів Програми, не справить значного негативного впливу на стан довкілля та 

здоров’я населення. 

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. Згідно розділу 5 статті  17 Закону України  «Про стратегічну 

екологічну оцінку» замовник  здійснює  моніторинг наслідків виконання 

документу державного планування для довкілля.  

Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків 

виконання документа (Програми) для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному 

веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення непередбачених звітом про СЕО 

негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає 

заходів щодо їх усунення.  

Моніторинг може бути використаний для: 

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає можливість 

отримати інформацію про реалізацію Програми; 

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами виконавчої влади; 

- перевірки того, що Програма, виконується відповідно до ухваленого 

документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охорони довкілля для досягнення стійкості природного 

середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності населення: 

- стан виконання заходів Програми, шляхом порівняння фактично 

отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань і їх 

прогнозних значень; 

- обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного 

середовища; 
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- обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, інвестиційних 

ресурсів фінансових установ спрямованих  у заходи з енергоефективності, 

залучені громадою. 

У сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти:  

- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження 

нових мало- та безвідходних технологій на промислових підприємствах, 

модернізація існуючих об’єктів тепло-енергопостачання, впровадження 

теплових установок сучасного типу з використанням природних джерел енергії, 

тощо);  

- зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин                                 

в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення. 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та 

очищенням поверхневих стічних вод з території міста, встановленням меж 

прибережних захисних смуг та додержанням на їх території режимів 

господарської діяльності, благоустроїм водних рекреаційних зон, а також за 

виконанням технологічних та технічних заходів на промислових об'єктах 

(впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних виробництв із 

замкнутими циклами водопостачання та ін.). 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому 

числі зливова каналізація) визначається за результатами лабораторних 

досліджень якості питної води та води водних об'єктів у пунктах 

водокористування населення  за хімічними та бактеріологічними показниками.  

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю 

повинні вести облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та 

електромагнітного випромінювання на території міста.  

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому 

числі на здоров’я населення, можуть бути виявлені в результаті моніторингу 

реалізації проєктних рішень документу державного планування, які мають 

прямі наслідки на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та 

здоров'я населення. Моніторинг даних впливів можливо здійснювати за 

наступними показниками:  

- частка створення зелених насаджень загального користування, га/ % від 

загальної площі населеного пункту;  

- кількість промислово-виробничих підприємств, що мають проєкти 

організації санітарно-захисної зони та ступінь їх реалізації, одиниць із загальної 

кількості зареєстрованих підприємств;  

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водопостачання, % від загальної кількості;  

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водовідведення, % від загальної кількості;  

- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та промислових 

підприємств, м
3
/рік;  

- обсяг стічних вод, задіяних в системах оборотного водопостачання, 

м
3
/рік;  
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- обсяг утворених відходів, тон/рік;  

- обсяг відсортованих вторинних ресурсів, тон/рік, % від загального обсягу 

утворених відходів;  

- кількість домогосподарств, що уклали договір на вивезення відходів, % 

від загальної кількості;  

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, 

км/рік; споруд/рік;  

- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; 

споруд/рік;   

- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел викидів, тон/рік;  

- реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі міста, км/рік;  

- кількість ділянок, на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та 

захисту території, га/рік;  

- кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та 

максимальних разових концентрації забруднюючих речовин у повітрі з 

перевищенням відповідних ГДК, % від загальної кількості проб/день, проб/ 

місяць, проб/рік;  

- кількість проб якості питної води з централізованих джерел 

водопостачання, що не відповідають встановленим санітарним нормам, % від 

загальної кількості проб/день, проб/ місяць, проб/рік;  

- кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення на 

захворюваннях органів дихання, кількість випадків/рік.  

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу території на 

навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану 

екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити 

поглиблений аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, 

водних ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження системи 

моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний 

басейни, ґрунт, надра, фізичні фактори впливу) з організацією стаціонарних 

постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційно-

оздоровчої зон, а саме:  

- розміщення стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного 

повітря на ділянках вулиць з найбільшою інтенсивністю транспортних потоків;  

- здійснення моніторингу стану ґрунтів та якості води водних об'єктів, в 

тому числі в пунктах водокористування населення (пляжі, зони відпочинку) за 

хімічними та бактеріологічними показниками.  

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів 

складових довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення 

міста з метою виявлення негативного впливу факторів навколишнього 

середовища на здоров'я населення, використовуючи в тому числі статистичні 

дані. Для цього необхідно доповнити дані статистичної звітності у сфері 

навколишнього середовища. 
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Здійснення моніторингу впливів виконання Програми, на довкілля, у тому 

числі на здоров’я населення, за визначеними показниками з веденням щорічної  

звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і порушення, що 

негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати 

необхідні заходи щодо їх усунення, а також проводити інформування населення 

міста про стан реалізації Програми, поточні ускладнення та прогнозні терміни 

їх усунення.   

Оскільки Програма є документом державного планування з обмеженим 

терміном дії, а саме 1 бюджетний рік, пропонується здійснити моніторинг 

виконання Програми, обмежившись періодом 1 рік. 

Здійснення моніторингу покладається на Волноваську міську військово-

цивільну адміністрацію,  яка має здійснювати загальну координацію, методичне 

та інформаційне забезпечення процесу моніторингу, а також підготовку 

узагальненого звіту про результати моніторингу Програми. Результати 

моніторингу є публічними. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженої кількості відібраних 

показників (індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі 

досягнення запланованих результатів. Для моніторингу наслідків реалізації 

ДДП для довкілля застосовуються екологічні індикатори, особливо ті, для яких 

є моніторингові дані.  

Перелік екологічних індикаторів наведений у таблиці 13. 

 

Таблиця 13 – Перелік екологічних індикаторів для здійснення 

моніторингу наслідків виконання Програми.  
№ з/п Індикатор Періодичність 

1 

Поверхневі води (здійснення контролю 

акредитованими лабораторіями стану 

поверхневих вод на відповідність 

затвердженим ГДК в поверхневих водах для 

головних забруднювачів поверхневих вод) 

Базовий показник – рівні ГДК, затверджені 

відповідно чинного законодавства. 

Один раз на рік 

 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (за наявності). 

 

Враховуючи географічне місце розташування території громади                        

на значній відстані від межі сусідніх держав  ймовірні транскордонні наслідки 

на довкілля та здоров’я населення відсутні. 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 

1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

 

Програма, визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що 

будуть реалізуватися місцевими органами виконавчої влади, територіальними 

органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
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підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення нагальних 

проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку громади у 2022 році.  

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального 

розвитку проєкт Програми враховує положення програмних документів, які 

діють на державному та регіональному рівнях, екосистемний підхід та 

удосконалення системи інтегрованого екологічного управління та врахування 

екологічної складової під час розроблення та затвердження документів 

державного планування. 

Реалізація Програми, затверджені відповідно чинного законодавства не 

має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Разом 

з тим, реалізація багатьох оперативних завдань Програми, має призвести до 

покращення екологічної ситуації в місті. 

Затвердження Програми, зважаючи на комплексність рішень, що 

обумовлюється необхідністю збалансованого розвитку екологічної складової, а 

також наукові дослідження у цій галузі у короткостроковий період (1-3 роки) 

буде мати незначний вплив на стан довкілля, який буде обумовлений впливом 

існуючих незмінних факторів. 

Реалізація положень Програми, буде мати позитивний вплив на рівень 

здоров’я населення, тобто сприятиме зниженню рівня захворюваності 

населення, що є важливим індикатором регіонального розвитку на 

середньостроковий та довгостроковий період. У разі продовження розпочатої 

роботи вплив не буде відрізнятися від короткострокового.  

У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як 

незначний, оскільки як зазначалося вище буде обумовлений впливом існуючих 

незмінних факторів.   
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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проєкту документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і 

соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік» 

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання 

та врахування пропозицій і зауважень громадськості, Волноваська міська військово-цивільна 

адміністрація  оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проєкту документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і 

соціального розвитку Волноваської міської  територіальної громади на 2022 рік». 

       З текстом Заяви можна ознайомитися щоденно (понеділок – п’ятниця з 08:00 до 

15.00 (перерва з 12.00 до 13.00) у Волноваській міській військово-цивільній адміністрації  за 

адресою: вул. Центральна 88, м.Волноваха, Донецька обл., 85700, а також на офіційному 

сайті Волноваської міської військово-цивільної адміністрації у розділі Новини (оголошення) 

за посиланням: http://volnovakha.dn.gov.ua/ogoloshennya-dlya-meshkantsiv-mista 

       Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань у письмовій формі до 17.11.2021 включно: 

- на поштову  адресу: вул. Центральна 88, м.Волноваха, Донецька обл., 85700 

- на електронну адресу: volnov.vca@gmail.com 

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються.  
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ЗАЯВА 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування місцевого рівня 

«Програма економічного і соціального розвитку  Волноваської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки:  

Волноваська міська військово-цивільна адміністрація, 

адреса: вул. Центральна 88, м. Волноваха, Донецька обл., 85700 

тел: +38 (06244) 4-10-35    

E-mail: volnov.vca@dn.gov.ua 

2.  Вид та основні цілі документа державного планування, його 

зв'язок з іншими документами державного планування. 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, 

плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні 

цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до 

них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування.  

Програма економічного і соціального розвитку Волноваської міської 

територіальної громади на 2022 рік (далі–Програма) є документом державного 

планування місцевого рівня, який відповідно до пункту 3 частини першої статті 

1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» підлягає затвердженню 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування.  

 Мета Програми – забезпечення розвитку економіки громади, ефективне 

використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу,  підвищення 

зайнятості населення, формування позитивного іміджу громади, забезпечення 

якості та доступності публічних послуг, підвищення добробуту та 

стимулювання гармонійного розвитку населення. 

Досягнення мети Програми має стати важливою умовою для 

забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем економічного, 

соціального та екологічного характеру. 

Стратегічні цілі Програми: 

1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. 

2.Підвищення якості життя та людський розвиток. 

3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх 

викликів. 4. Розбудова безпечного суспільства  

Для забезпечення реалізації цілей Програми розроблено ряд заходів. 

Програму розроблено на короткостроковий період відповідно до законів 

України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі 

змінами), від 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету» зі змінами, затвердженими 
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постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 335, 

враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року №75 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 

об'єднаної територіальної громади». 

Програма безпосередньо пов'язана з іншими документами державного 

планування: 

 - Стратегією сталого розвитку «Україна - 2030», схваленої Указом 

Президента України від  30 вересня  20159 року №722/2019; 

-Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 

№ 695; 

- Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28 лютого 

2019 року № 2697-VIII; 

 - Національною Стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. 

№ 820-р; 

 - Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р  

- Стратегією розвитку Донецької області на період до 2027 року, 

затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації 17.02.2020 № 147/5-20; 

- Регіональною програмою формування та розвитку екологічної мережі в 

Донецькій області на період 2019-2022 роки, затвердженою розпорядженням 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19.03.2019 № 300/5-19; 

-Регіональною цільовою програмою щодо здійснення розчистки та 

регулювання русел річок на 2018-2022 роки, затвердженою розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації,  керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 10.09.2018  № 1123/5-18); 

-Регіональною програмою моніторингу стану довкілля  в Донецькій 

області, затвердженою розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

13.01.2020 № 20/5-20); 

-Міжвідомчою регіональною програмою «Екологічна просвіта та 

інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», 

затвердженою розпорядженням голови обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 21/5-20). 
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3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування 

визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких 

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на 

довкілля. 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у 

процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної 

частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає 

оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності.  

Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей Програми 

розробляються завдання та заходи економічного і соціального розвитку 

Волноваської міської територіальної громади. За кожною оперативною ціллю 

розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які, 

відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть 

оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на 

довкілля. 

4. Ймовірні наслідки. 

а) для довкілля: 

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі-СЕО) мають 

бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, для таких 

складових довкілля:                   

-атмосферне повітря;  

-водні ресурси;  

-відходи;  

-земельні ресурси; 

-біорізноманіття та рекреаційні зони;  

-наслідки для здоров'я населення.  

В результаті реалізації заходів Програми з капітального ремонту, 

модернізації та експлуатації інфраструктурних об'єктів, ймовірний вплив на 

довкілля не буде перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це буде 

забезпечуватись застосуванням сучасних технічних рішень та проходженням 

процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), за потреби.   

б) для територій з природоохоронним статусом: 

Наслідки від планованої діяльності для територій з природоохоронним 

статусом, не очікуються. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення: 

Транскордонний вплив відсутній. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі 

якщо проєкт Програми не буде затверджено. 

        Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що 

обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, 
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призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, 

рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих 

альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у 

порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє 

природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. 

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого 

проєкту Програми. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 

буде розглянуто три головних сценарії розвитку:  

1) оптимістичний (сталого розвитку): демонструє позитивну динаміку, 

яка буде можлива за умови успішної реалізації Програми; 

2) реалістичний (інерційний): усе в зовнішньому оточенні «йде, як 

сьогодні», зовнішні можливості та загрози, що виникають, взаємно 

компенсуються;  

3) песимістичний: більшість загроз і багато внутрішніх проблем 

«спрацюють»,  ризики які  настануть з високою ймовірністю, значно погіршать 

існуючу ситуацію. 

Найбільш ймовірними є сценарії: оптимістичний та реалістичний. Саме 

тому, в разі потреби, виправдані альтернативи мають бути розглянуті в межах 

цих сценаріїв.  

 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 

         Метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, 

вирішення завдань раціонального природокористування у відповідності з 

очікуваним станом природного середовища.  

Серед методів прогнозування, що використовуватимуться під час СЕО 

можна виділити логічні (індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії) та 

формалізовані (статистичний, екстраполяції, моделювання).  

        Для здійснення СЕО будуть використовуватись вище зазначені  

методи, зокрема буде здійснено: 

• збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, з 

використанням  значень ключових екологічних показників; 

• проведення аналізу сильних і слабких сторін проєкту Програми з точки 

зору екологічної ситуації; 

• проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення; 

• моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля. 

        Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну 

інформацію: 

-доповіді про стан довкілля; 

-статистичну інформацію; 

-інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають 

відношення до проєкту ДДП; 

-дані моніторингу стану довкілля; 
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-інша доступна інформація. 

7. Заходи,  які передбачається розглянути для запобігання, зменшення 

та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається 

розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних 

наслідків на довкілля, визначених законодавством та нормативно-правовими 

актами України.  

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» використання природних ресурсів здійснюється з 

додержанням обов'язкових екологічних вимог, а саме: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування сучасних технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на стан 

навколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 

ресурсів; 

г) застосування методів поліпшення якості природних ресурсів, які 

забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку 

здоров'я населення; 

д) збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також 

інших територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення 

екологічних прав інших осіб; 

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання 

біологічного різноманіття. 

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до 

вимог Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну 

екологічну оцінку. 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених 

статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно 

до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування, затверджених наказом Міністерства 

екології і природних ресурсів України від 10.08.2018р. №296 та  від 

23.12.2018р. № 425. 

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з 

іншими документами державного планування; 

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 
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планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень); 

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 

досліджень); 

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, 

які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень); 

5) зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час 

підготовки документа державного планування; 

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому 

числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування; 

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі 

будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час 

здійснення такої оцінки); 

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я 

населення; 

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення (за наявності); 

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-

10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх 

подання. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку 

Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік, подаються до 

Волноваської міської військово-цивільної адміністрації за адресою: вул. 

Центральна 88, м. Волноваха, Донецька обл., aбо на електронну адресу: 

volnov.vca@gmail.com 

Відповідальна особа: Начальник відділу економіки, торгівлі та 

інвестиційної діяльності Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації – Марина МОСКАЛЕНКО, тел. (06244) 4-10-35 . 
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Строк подання зауважень та пропозицій до заяви становить 15 днів з дня 

її оприлюднення.  

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не 

розглядаються. 
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