
Таблиця врахування зауважень та пропозицій   
до  проєкту  Програми економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік 

 
№№ 
п/п 

Орган виконавчої влади  Стислий зміст зауваження чи пропозицій Інформація про розгляд 

1 2 3 4 
1. Міністерство охорони 

здоров’я 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. 

 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-
21/5673/0/71-21)  

Зауваження відсутні. 

4. Департамент екології та 
природних ресурсів 
Донецької обласної 

державної адміністрації 
(лист від 23.12.2021 № 10-

16/6356/90-21) 

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. 

1.  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. Пунктом 24 Переліку 
інвестиційних/інфраструктурних проектів, 
реалізація яких пропонується у 2022 році, 
передбачено реалізацію за рахунок коштів 
обласного фонду охорони навколишнього 
середовища (далі – обласний фонд ОНПС) 
проєкту «Реконструкція парку «Ювілейний». 
 Кошти з обласного фонду ОНПС на 
фінансування природоохоронних заходів на 
відповідний фінансовий рік виділяються в 
порядку, визначеному Положенням про 

Зауваження прийняті до уваги та усунені. 
Крім цього, повідомляємо, що Волноваською міською військово-
цивільною адміністрацією направлено лист від 23.11.2021 № 02/01-
1162 щодо  виділення коштів з обласного фонду ОНПС на 
реалізацію вказаного проєкту. 



обласний фонд ОНПС, яке затверджено 
рішенням Донецької обласної ради від 
04.03.1999 № 23/5-128, за умови подання 
запиту про виділення коштів з обласного 
фонду ОНПС. Запит про виділення коштів з 
обласного фонду ОНПС на 2022 рік на 
реалізацію вищезазначеного проєкту 
Волноваською міською ВЦА до департаменту 
не надавався. 
Крім цього, інформація щодо назви проєкту та 
його кошторисної вартості не відповідають 
експертному звіту від 01.10.2021 №5-0087/01-
21 щодо розгляду проєктної документації на 
будівництво, згідно з яким проєкт носить 
назву «Заходи з озеленення та благоустрою а 
саме: реконструкція парку «Ювілейний», 
розташованого по вул.. Ювілейна в м. 
Волноваха Донецької області (коригування); 
загальна кошторисна вартість будівництва – 
36801,262 ти.грн. 
3. Розділ 1.1. «Тенденції економічного і 
соціального розвитку громади» містить 
неточну інформацію щодо реалізації проєктів 
будівництва регіонального полігону твердих 
побутових відходів площею 10 га у південно-
східній частині м. Волноваха та реконструкції 
окислювального блоку № 2 каналізаційних 
споруд м. Волноваха, зокрема: щодо суми 
витрачених на реалізацію цих проєктів коштів, 
дати проведення процедури закупівлі. 

Мотивовано відхилено. Розділ проєкту Програми «Охорона 
навколишнього природного середовища» погоджений з 
департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації.  

4. У розділі 2.2. «Заходи економічного і 
соціального розвитку громади у 2022 році» 
визначено захід Придбання обладнання для 
збору, транспортування та складування 
твердих побутових відходів, а саме 
контейнерів ємністю 1,3 м3. 
Необхідно привести визначену ємність 

Зауваження прийняті до уваги та усунені. 
 



контейнерів у відповідність до даних 
наведених у погодженому департаментом 
розділі «Охорона навколишнього природного 
середовища» Програми економічного і 
соціального розвитку Волноваської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
5. У розділі 1.2. «Перелік актуальних 
проблемних питань розвитку Волноваської 
міської територіальної громади» необхідно 
правильно визначити шляхи вирішення 
проблемних питань щодо поводження з 
твердими побутовими відходами на території 
Волноваської міської територіальної громади. 
Оскільки наразі виконується захід з 
будівництва І черги регіонального полігону 
твердих побутових відходів площею 10 га у 
південно-східній частині м. Волноваха 
Донецької області (коригування), наведена 
пропозиція «Завершення реконструкції 
регіонального полігону твердих побутових 
відходів площею 10 га, розташованого в 
південно-східній частині м. Волноваха 
Донецької області» не є коректною. 

Мотивовано відхилено. Розділ проєкту Програми «Охорона 
навколишнього природного середовища» погоджений з 
департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації. 

6. Статтею 11 Закону України «Про екологічну 
мережу України» визначено, що розроблення 
місцевих схем екомережі відноситься до 
повноважень місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. 
Крім того, на виконання Рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
23.03.2021 «Про виклики і загрози 
національній безпеці України в екологічній 
сфері та першочергові заходи щодо їх 
нейтралізації», введеного в дію Указом 
Президента України від 23.03.2021 № 
111/2021, до першочергових заходів, реалізація 
яких пропонується у 2021 році, віднесено 

Мотивовано відхилено. Розділ проєкту Програми «Охорона 
навколишнього природного середовища» погоджений з 
департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації. 



 

розроблення та затвердження місцевими 
органами виконавчої влади місцевих схем 
формування екологічної мережі 
територіальних громад. 
Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне 
передбачити в Програмі захід з розробки 
місцевої схеми формування екологічної 
мережі Волноваської міської територіальної 
громади у 2022 році. 
7. Також вважаємо доцільним включити до 
Програми захід «Функціонування державної 
системи моніторингу навколишнього 
природного середовища на 2022 рік». 

Мотивовано відхилено. Розділ проєкту Програми «Охорона 
навколишнього природного середовища» погоджений з 
департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації. Під час внесення змін до Програми буде 
розглянута можливість включення даного заходу. 

8. У розділі 1 «Аналіз економічного та 
соціального розвитку громади за попередній 
рік» не надано інформацію щодо аналізу стану 
атмосферного повітря на території громади. 

Мотивовано відхилено. Розділ проєкту Програми «Охорона 
навколишнього природного середовища» погоджений з 
департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації.  

9. Не надано характеристику впливу та 
можливі наслідки на стан навколишнього 
природного середовища від реалізації 
Програми. 

Мотивовано відхилено. Розділ проєкту Програми «Охорона 
навколишнього природного середовища» погоджений з 
департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації. 


