
Таблиця врахування зауважень та пропозицій   
до  проєкту  Стратегії соціально-економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади до 2027 року 

 
№№ 
п/п 

Орган виконавчої влади  Стислий зміст зауваження чи пропозицій Інформація про розгляд 

1 2 3 4 
1. Міністерство охорони 

здоров’я України  
(лист від 16.12.2021 № 

2944/03) 

ДЗ «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» на 
доручення Міністерства охорони здоров’я України було розглянуто проект Стратегії та звіт про стратегічну 
екологічну оцінку та листом від 16.12.2021 № 2944/03 повідомлено про відсутність зауважень до вказаних 
документів. 

 Міністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України  

У 30-денний термін зауважень та пропозицій до проєкту документу державного планування (далі - ДДП) та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку зауваження не надходили. Відповідно до п. 3 ст. 13 Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку" у разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку 
вважається, що зауваження і пропозиції відсутні. 

3.  Департамент охорони 
здоров'я Донецької обласної 
державної адміністрації 

(лист від 13.12.2021 № 01-
21/5671/0/71-21) 

Зауваження відсутні. 

4. Департамент екології та 
природних ресурсів 
Донецької обласної 

державної адміністрації 
(лист від 23.12.2021 № 10-

16/6355/90-21) 

1.  Інформацію наведену в п. 9 необхідно 
привести у відповідність до Порядку 
здійснення моніторингу наслідків виконання 
документа державного планування, у тому 
числі здоров’я населення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2020 р. №1272. 

Мотивовано відхилено.  Розділ 9 Звіту розроблено  у 
відповідності до вимог Порядку здійснення моніторингу наслідків 
виконання ДДП для довкілля, у тому числі здоров’я населення, 
затвердженого постановою КМУ від 16.12.2020 № 1272, крім того 
моніторинг наслідків виконання планованої діяльності буде 
розроблятися на рівні реалізації конкретної планованої діяльності.      

2. На стор. 4 перелік скорочень містить 
скорочення, які не використовуються у тексті 
Стратегії. 

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 

3. На стор. 44  до п’ятірки найгостріших 
проблем громади згідно результатів 
опитування віднесено наявність бродячих 
тварин. Також на стор.51 в таблиці 
«Внутрішнє середовище» - як одна зі слабких 
сторін зазначена «W4. Стихійні звалища 
сміття, забруднені водойми». Проте серед 
завдань немає жодного, яке було б спрямоване 

Зауваження прийнято до уваги. 
При внесенні змін до Стратегії зауваження буде враховано.  



на розв’язання проблем безпритульних тварин 
та забруднення водойм. 
4. На стор. 51 таблиця «Внутрішнє 
середовище» - як одна з сильних сторін 
зазаначено «S1 Наявність на території громади 
підприємств різни форм власності, які 
створюють значну частину робочих місць», 
хоча попередній аналіз кількості підприємств і 
підприємців не проводився. 

Мотивовано відхилено.  Волноваською міською військово-
цивільною адміністрацією постійно проводиться аналіз кількості 
підприємств і підприємців, які провадять підприємницьку 
діяльність на території громади.  

5. На стор.52 в таблиці «Зовнішнє 
середовище» - як одну з економічних загроз 
зазначено «Т6 Скорочення попиту на 
зовнішніх ринках збуту товарів впровадження 
іноземними країнами протекціоністських 
заходів щодо захисту власних ринків». Дана 
характеристика має опосередкований вплив на 
економіку Волноваської міської 
територіальної громади, оскільки В Стратегії 
немає інформації щодо підприємств громади, 
які здійснюють експорт продукції за кордон. 

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 

6.  На стор. 59 у підрозділі «Виклики» 
зазначено: «Ці ж фактори, поряд зі зростанням 
попиту на продукцію підприємств громади 
розширенням партнерства і створенням 
вільних торгових зон із провідними країнами 
світу й можливим відкриттям земельного 
ринку мають допомогти…» - необхідно 
відкоригувати, оскільки мораторій з продажу 
землі вже знято.  

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 

7. На стор. 61 у підрозділі «Базові припущення 
інерційного сценарію-місцевий рівень» у п.6 
зазначено: «Продовжуються порушення 
природоохоронних заходів…» - 
пропонуємо замінити на «Погіршення 
стану довкілля…». 

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 

8. На стор. 62 у підрозділі «Базові припущення 
модернізаційного сценарію – місцевий рівень» 

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 



у п. 1 зазначено: «Суворо дотримується 
правоохоронне законодавство – ліквідуються 
наслідки порушень» - пропонуємо видалити 
або відредагувати цей пункт, оскільки він є 
запорукою розвитку громади з замовчуванням, 
а не характеристикою модернізаційного 
сценарію». 
9. «Технічні завдання на проєктні пропозиції 
до плану реалізації стратегії розвитку 
Волноваської МТГ на період перші три роки 
реалізації стратегії» на стор. 121 і далі – 
завдання не пронумеровані. Також немає 
пояснень, які саме джерела фінансування 
входять у категорію «Інші» - кошти 
підприємств, інвесторів, міжнародна технічна 
допомога і т.д.   

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 

10. На стор. 166 проведений аналіз 
відповідності положень стратегії Волноваської 
МТГ Глобальним Цілям сталого розвитку до 
2030 року, проте відсутній аналіз відповідності 
Стратегії розвитку Донецької області на період 
до 2027 року. 

Мотивовано відхилено.  Згідно листа департаменту економіки 
Донецької обласної державної адміністрації від 23.11.2021 № 5/5-
700/2163/0/41-21/01.2 проєкт Стратегії соціально-економічного 
розвитку Волноваської міської територіальної громади до 2027 
року відповідає стратегічним пріоритетам, цілям і завданням 
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та 
Плану 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). 

11. У розділі «Загальна характеристика 
територіальної громади» Стратегії не надано 
інформацію стосовно екологічної ситуації, 
оцінки стану атмосферного повітря 
територіальної громади, наявність проблем в 
галузі охорони атмосферного повітря. 

Мотивовано відхилено.   У зв’язку з відсутністю відповідного 
обладнання для проведення аналізу стану атмосферного повітря 
територіальної громади, вказана інформація не зазначена. У разі 
наявного фінансового ресурсу буде передбачено придбання 
вказаного обладнання та проведення відповідних досліджень. 
 
 

12. В таблиці 4 «Клімат громади» (стор.15) не 
надано інформацію стосовно року, для якого 
визначені та наведені кліматичні показники. 

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 



13. Інформацію стосовно основних 
підприємств громади (стор.21) потрібно 
доопрацювати та деталізувати з урахуванням 
наявних підприємств інших галузей 
промисловості (видобувної, 
сільськогосподарської тощо). 

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 

14. Не надано обгрунтування відсутності 
завдань в галузі охорони атмосферного повітря 
при формуванні цілей (стратегічних і 
операційних)  Стратегії. 

Мотивовано відхилено.   У зв’язку з відсутністю відповідного 
обладнання для проведення аналізу стану атмосферного повітря 
територіальної громади, вказана інформація не зазначена. У разі 
наявного фінансового ресурсу буде передбачено придбання 
вказаного обладнання та проведення відповідних досліджень. 
 

15. Не надано обгрунтованого організаційного 
механізму реалізації Стратегії, плану дій 
(заходів) реалізації Стратегії. 

Мотивовано відхилено.   В документі  на стор. 77 – 116 зазначено 
План заходів з впровадження Стратегії Волноваської МТГ з 
зазначенням часових рамок та засобів реалізації. Впровадження 
Стратегії полягатиме у реалізації сформульованих у ній 
стратегічних, операційних цілей і заходів внаслідок активної участі 
ключових зацікавлених сторін: органів влади громади, соціально та 
професійно активних мешканців і підприємців, а також соціально-
економічних організацій. 

16. Необхідно охарактеризувати вплив та 
можливі наслідки на стан навколишнього 
природного середовища від реалізації даної 
Стратегії. Потребують коригування 
запропоновані індикатори з метою обрання 
найбільш якісних показників оцінки 
результативності виконання Стратегії. 

Мотивовано відхилено.    Вплив на стан навколишнього 
природного середовища від реалізації даної Стратегії вказано  в 
Оріентовному фінансовому плані заходів в графі «Ефект 
результату».  Запропоновані в Стратегії індикатори показників 
оцінки результативності виконання Стратегії є важливими та 
якісно відображають стан реалізації Стратегії. 

17. Технічні завдання на проєктні пропозиції 
до плану реалізації Стратегії розвитку 
Волноваської МТГ на період перші три роки, 
надані у Додатку 2 виконані не у відповідності 
до вимог додатку 5 Методики розроблення 
проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації регіональних 
стратегій розвитку та планів заходів з їх 
реалізації, затвердженої наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 

Мотивовано відхилено.   Методика розроблення проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних 
стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 31.03.2016 № 79 (зі 
змінами) (далі-Методика) стосується регіональних стратегій 
розвитку та планів заходів з їх реалізації. Відповідно до п.1 ч.2 
Методики, Регіональні стратегії і плани заходів розробляються 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. 



житлово-комунального господарства України 
31.03.2016 № 79 (зі змінами). 

Розробка місцевих документів не регулюється вказаним 
документом. 

18. У додатку 3 «Система моніторингу та 
оцінки» не надано інформацію щодо 
відповідальних виконавців з зазначенням 
органу, до складу якого віднесені зазначені 
структурні підрозділи. 

Зауваження прийнято до уваги та усунено. 

19. Стратегія не містить операційних цілей, 
направлених на покращення стану 
навколишнього природного середовища, у 
зв'язку з чим пропонуємо до операційних цілей 
Стратегії включити природоохоронні заходи, 
зокрема спрямовані на раціональне 
використання та охорону земель та водних 
ресурсів. 

Зауваження прийнято до уваги. 
При внесенні змін до Стратегії зауваження буде враховано. 

20. Відповідно до Плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку Донецької області на період 
до 2027 року, затвердженого розпорядженням 
голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 
17.02.2020 № 147/5-20 визначено завдання 4.8. 
Збереження та відтворення лісів, біологічного 
та ландшафтного різноманіття, яким 
передбачено: створення нових об'єктів 
природно заповідного фонду в Донецькій 
області; розроблення місцевих схем розвитку 
екологічної мережі адміністративних утворень 
області.    

Зауваження прийнято до уваги. 
При внесенні змін до Стратегії зауваження буде враховано. 

21. Відповідно до пункту 6 порядку здійснення 
державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення 
державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря», суб'єктами 
моніторингу атмосферного повітря є, зокрема, 
виконавчі органи міських рад. 

Зауваження прийнято до уваги. 
При внесенні змін до Стратегії зауваження буде враховано. 



 
 
 
 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо за 
доцільне в проєкті Стратегії передбачити 
заходи, спрямовані на здійснення моніторингу 
стану довкілля на території Волноваської 
МТГ, а саме передбачити реалізацію заходу 
«Функціонування державної системи 
моніторингу навколишнього природного 
середовища».   
22. Стратегією розвитку Донецької області на 
період до 2027 року та Планом заходів з 
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 
розвитку Донецької області на період до 2027 
року, затвердженими розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 17 
лютого 2020 року № 147/5-20 передбачено 
будівництво сміттєперевантажувальних та 
сміттєсортувальних станцій на території 
області, в тому числі сміттєсортувальної 
станції у м. Волноваха. 
На підставі зазначеного, рекомендуємо 
врахувати в Стратегії завдання і заходи, 
зазначені у Стратегії розвитку Донецької 
області на період до 2027 року та Плані 
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 
розвитку Донецької області на період до 2027 
року. 

Зауваження прийнято до уваги. 
При внесенні змін до Стратегії зауваження буде враховано. 
Також повідомляємо, що Операційной ціллю 2.2. «Розвиток 
системи екологічного управління відходами» Стратегії 
передбачено  завдання 2.2.2. Удосконалення сортування та 
складування ТПВ:  придбання сортувальної лінії,   придбання 
обладнання для пресування папіру та пластику, придбання 
деревоподрібнюючої техніки на загальну суму 8000 тис.грн. 


