
ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює 

необхідність здійснення моніторингу наслідків виконання документу 

державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а 

основні вимоги організації та здійснення вищезазначеного моніторингу 

визначені у Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1272.  

Враховую мінімальний характер наслідків виконання Програми для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, здійснення спеціальних 

технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не 

передбачено.  

Організація моніторингу наслідків виконання Програми буде 

здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних (не менше одного разу на 

рік) щодо якості компонентів навколишнього природного середовища та 

показників захворюваності населення. 

Моніторинг базуватиметься на розгляді обмеженого числа відібраних 

якісних та кількісних показників (індикаторів), які наведені у таблиці, що 

демонструють наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення. 

 

№ Індикатор Визначення Джерело даних Цільове 

значення 

Атмосферне повітря 

1 Викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне 

повітря, т/рік 

Обсяг викидів 

забруднюючих речовин та 

парникових газів у 

атмосферне повітря в 

процесі здійснення заходу, 

передбаченого Програмою 

Попередній розрахунок кількості 

викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря в результаті роботи 

будівельної техніки та автотранспорту. 

Оцінка рівня забруднення 

атмосферного повітря шляхом 

розрахунків розсіювання 

забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на ЕОМ за 

програмою, що реалізує алгоритм 

розрахунку концентрацій, викладений 

в ОНД-86. 

Не вище 

законодавчо 

встановлених 

ГДК для кожної 

з речовин 

Водні ресурси 

2 Забруднення 

водних 

ресурсів під 

час здійснення 

заходів, 

 умовних 

одиниць 

Технічний стан та рівень 

амортизації будівельної 

техніки 

Дані підрядної організації, визначеної 

після проведення процедури тендерної 

закупівлі. 

Показники, 

визначені 

технічною 

документацією 

будівельної 

техніки. 

  



Ґрунти 

3 Забруднення, 

зсуви, ерозія  

умовних одиниць 

Кількість впроваджених 

енергоефективних і 

ресурсозберігаючих 

технологій, маловідходних, 

безвідходних та екологічно 

безпечних технологічних 

процесів 

Технологія розробки ґрунтів, що 

буде передбачена розробником ПКД 

Відсутність 

ерозійних 

процесів 

Відходи 

4 Утворення 

відходів I-IV 

класів небезпеки, 

т/рік 

Обсяг утворених відходів I-

IV класів небезпеки 

Попередній розрахунок відходів 

будівництва у процесі розробки ОВД 

Мінімальні 

значення з 

повною 

утилізацією 

Біорізноманіття 

5 Землі природно-

заповідного 

фонду, га 

Площа земель природно-

заповідного фонду 

Управління екології та природних 

ресурсів Івано-Франківської ОДА 

В межах Івано-

Франківської 

області 

Здоров’я населення 

6 Рівень 

задоволеності 

громадян 

протипаводковим 

захистом , % 

Відсоток задоволених 

протипаводковим захистом 

в їх населеному пункті 

Опитування громадської думки не менше 50 

 

Моніторинг наслідків виконання Програми для довкілля проводитиметься 

щороку разом із підготовкою інформації про результати її виконання. У звітах 

буде відображено інформацію про здійснення оцінки впливу на довкілля у 

процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, проведеної 

згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює 

необхідність здійснення моніторингу наслідків виконання документу 

державного планування для довкілля (ст. 17).  

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що Програма 

відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація 

заходів Програми не справляє значного негативного впливу на стан довкілля та 

здоров’я населення. 


