ДОВІДКА
ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ
Проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Маріуполь
на 2021 рік
Замовник: Маріупольська міська рада (Виконавчий комітет).
Маріупольською міською радою у відповідності до пп. 2 та 3 статті 10
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» було складено заяву
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на вище вказаний
проєкт програми та надано на розгляд до відповідних
підрозділів
облдержадміністрації з питань екології охорони здоров’я.
Департаментом охорони здоров’я та департаментом екології та
природних ресурсів облдержадміністрації було розглянуто дану заяву
у відповідності до п.6 статті 10 Закону та повідомлено Маріупольську міську
раду про зауваження та пропозицій, які було враховано під час складання
звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Маріупольською міською радою у відповідності до пп. 1 та 2 статті 13
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звіт про стратегічну
екологічну оцінку та проєкт документу державного було надано на розгляд
до відповідних підрозділів облдержадміністрації з питань екології охорони
здоров’я, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України з метою отримання пропозицій та
зауважень.
Надані пропозицій та зауваження від вищевказаних органів державної
влади та їх врахування наведено в таблиці (додається).

Таблиця врахування зауважень та пропозицій
до

Проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Маріуполь на 2021 рік

№№
п/п
1
1.

Орган виконавчої
влади
2
Міністерство
охорони здоров’я
України

2.

Міністерство
захисту довкілля та
природних ресурсів
України (лист від
16.12.2020 №25/521/11797-20)

3.

Департамент
охорони здоров'я
Донецької обласної
державної
адміністрації (лист
від 21.12.2020 №
01-57/5174/0/71-20)

Стислий зміст зауваження чи пропозицій

Інформація про розгляд

3
4
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.
Мотивовано відхилено. Заходи, які зменшують викиди
Рекомендуемо розробникам
Проєкту ДДП та звіту з СЕО парникових газів, збільшують потенціал поглинання
переглянути документи, розглянувши варіанти рішень, які парникових газів та сприяють адаптації території до
зменшують викиди парникових газів, збільшують потенціал негативних
наслідків
зміни
клімату,
будуть
поглинання парникових газів та сприяють адаптації території до передбачені окремим документом, заходи якого будуть
негативних наслідків зміни клімату.
спрямовані
на
виключно
на
охдоровлення
навколишнього природного середовища.
У розділ 5 Звіту не міститься інформації щодо зобов'язань Мотивовано відхилено. У розділі 5 Звіту міститься
встановлених на регіональному та місцевому рівнях, що стосується інформації щодо зобов'язань, що стосуються даного
Проєкту, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час його проєкту документу державного планування, в тому
підготовки.
числі і на регіональному та місцевому рівнях.
У розділі 9 Звіту необхідно врахувати вимоги передбачені ПКСУ Мотивовано відхилено. Цільові параметри показників,
від 16.12.2020 №1272 "Про затвердження Порядку здійснення які пропонуються для здійснення моніторингу
моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі наслідків
виконання,
затверджені
діючим
для здоров'я населення.
законодавством України. Проєктні показники можливо
встановити лише на більш глибоких стадіях
проєктування.
Рекомендуємо доопрацювати проєкт ДДП:
- доповнити Розділ "Цілі на 2021 рік" (стор. 21)- покращення якості
та очищення води". Бажано, щоб цей пункт виконувався (при
Доповнено та відкореговано.
наявності фінансування);
- Дооформити таблиці: підсумкові цифри не повинні переходити на
іншу сторінку.
Перевірити нумерацію в змісті Звіту.
Враховано. Перевірено та виправлено.

4.

Департамент
екології та
природних ресурсів
Донецької обласної
державної
адміністрації (лист
від 04.12.2020 №
10-16/6638/90-20)

Розділ 1.1. «Тенденції економічного і соціального розвитку» не
містить інформації щодо стану навколишнього природного
середовища, проблемних питань за цим напрямом та шляхів їх
вирішення, тоді як до проєкту Програми включено низку заходів
(додаток 1), які передбачається реалізувати за рахунок коштів
обласного та міського фондів охорони навколишнього природного
середовища.
В порушення вимог ст. 47 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» проєктом Програми
(додаток 1) за рахунок коштів міського фонду ОНПС передбачено
реалізацію заходів (заходи 1.18,2.8), які не відповідають Переліку
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 року № 1147.
Проєктом Програми заплановано реалізацію проєкту «Заходи з
озеленення а саме: реконструкція набережної в Лівобережному
районі м. Маріуполь (з проектуванням)» із фінансуванням за
рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища.
Кошти з обласного фонду ОНПС на фінансування
природоохоронних заходів на відповідний фінансовий рік
виділяються в порядку, визначеному Положенням про обласний
фонд ОНПС, яке затверджено рішенням Донецької обласної ради
від 04 березня 1999 року № 23/5-128 (із змінами) на підставі запитів
органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади на
відповідний фінансовий рік.
Виконавчим комітетом Маріупольської міської ради запит про
виділення коштів з обласного фонду ОНПС для реалізації
вищезазначеного заходу на 2021 рік до департаменту не надавався.
Станом на 04.12.2020 проєкт розділу «Охорони навколишнього
природного середовища» Програми економічного і соціального
розвитку м. Маріуполь на 2021 рік для погодження відповідно до
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 21 липня 2020 року не надано
та не погоджено департаментом.
Відповідно до абзацу 6 розділу «Вступ» проєкт Програми

До розділу 1.1. «Тенденції економічного і соціального
розвитку» перед винесенням на сесією Маріупольської
міської ради буде додана інформація щодо стану
навколишнього природного середовища, проблемних
питань за цим напрямком та шляхів їх вирішення.
Назва заходу 1.18 (додаток 1) Програми відкореговано
у відповідності до Переліку видів діяльності, що
належать
до
природоохоронних
заходів,
затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 №
1147, перед винесенням на сесію Маріупольської
міської ради, а саме: «Заходи з озеленення, а саме:
озеленення
прибудинкової
території
ОСББ»,
Постанова КМУ №1147 п.47. Пункт 2.8 видалено.
Проєкт Програми (додаток 1) містить планові заходи.
Перед затвердженням на сесії Маріупольської міської
ради проєкт Програми буде опрацьовуватися
депутатами міської ради. У
разі затвердження
Програми в тому числі цього заходу, до департаменту
екології та природних ресурсів ДонОДА буде
направлено бюджетний запит на фінансування заходу з
обласного фонду ОНПС.

Проєкт розділу «Охорони навколишнього природного
середовища» Програми економічного і соціального
розвитку м. Маріуполь на 2021 рік буде направлено
для погодження до департаменту екології та
природних ресурсів ДонОДА після громадського
обговорення Програми.
До проєкту Програми додана інформація щодо чинних

«координує свої заходи із завданнями чинних регіональних
цільових програм», тоді як проєктом Програми не враховані
положення регіональних цільових природоохоронних програм,
виконання яких передбачається у 2021 році, у тому числі на
території м. Маріуполь.

регіональних цільових природоохоронних програм,
зокрема, Регіональної програми моніторингу стану
довкілля в Донецькій області (розпорядження голови
обласної державної адміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 №
20/5-20),
Міжвідомчої регіональної програми «Екологічна
просвіта та інформування для сталого розвитку
Донеччини на 2020-2025 роки» (розпорядження голови
обласної державної адміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 №
21/5-20), Регіональної цільової програми щодо
здійснення розчистки та регулювання русел річок на
2018-2022 роки (розпорядження голови обласної
державної адміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 10.09.2018 № 1123/5-18)

ДОВІДКА
ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ
Проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Маріуполь
на 2021 рік
Замовник: Маріупольська міська рада (Виконавчий комітет).
На виконання ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку» (далі - Закон) 28.10.2020 Маріупольською міською радою було
опубліковано Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та
проєкту документа державного планування шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради з метою одержання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості.
Повідомлення про оприлюднення Заяви було надруковано у наступних
друкованих засобах масової інформації: інформаційно-аналітичний
щотижневик «Знамя Индустрии» № 44 (15159) від 28.10.2020 та газеті
«Приазовский рабочий» № 79 (20757) від 30.10.2020.
Впродовж встановленого терміну (15 днів) зауважень та пропозицій
від громадськості не надходило.
Повідомлення про оприлюднення Звіту було надруковано у наступних
друкованих засобах масової інформації: інформаційно-аналітичний
щотижневик «Знамя Индустрии» № 47 (15162) від 18.11.2020 та газеті
«Приазовский рабочий» № 84 (20762) від 18.11.2020, а також розміщено на
сайті Маріупольської міської ради.
Впродовж встановленого терміну (30 днів) зауважень та пропозицій від
громадськості не надходило.

