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ВСТУП 

 

З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення 

процедури стратегічної екологічної оцінки для документів державного 

планування у встановленому законодавством порядку. 

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – процедура визначення, опису 

та оцінювання можливих негативних наслідків виконання та реалізації 

документів державного планування (далі – ДДП) для довкілля. 

Досвід багатьох країн продемонстрував високу ефективність СЕО як 

інструмента планування, що сприяє якості розроблюваних планів, програм, 

стратегій тощо. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього 

середовища, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, 

сприяння інтеграції екологічних міркувань і підготовку документів державного 

планування з метою досягнення сталого розвитку. Це системний та комплексний 

інструмент оцінки, який підтримує та інформує про процес прийняття 

управлінських рішень суб’єктами діяльності, які можуть мати можливі екологічні 

наслідки. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Переяславської 

міської територіальної громади на 2023 рік є документом державного 

планування. Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування 

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. 

 Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища такі: 

 збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 

 дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище та санітарних нормативів у місцях 

забудови; 

 виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, 

історико-культурних зон із відповідним режимом їх охорони; 

 встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм та джерел 

водопостачання. 

Згідно із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» об'єктом 

даної СЕО є проєкт Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік.  

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з 



  

  

розвитком стратегічного планування та національної практики застосування 

екологічної оцінки. Відповідно до ст. 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з 1 січня 2020 

року стратегічна екологічна оцінка повинна здійснюватися для програм  

економічного і соціального розвитку громад. 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з інформацією 

відповідного змісту опублікована згідно із відповідними нормами законодавства 

про СЕО. Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 

стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) зауважень та пропозицій не 

надходило. 

Метою СЕО 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.  

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Переяславської 

міської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) є комплексним 

програмним документом, в якому визначені основні завдання щодо розвитку 

галузей і сфер діяльності громади та механізми їх реалізації: через галузеві 

цільові програми та інвестиційні проекти, перелік яких визначено в додатках до 

програми. 

Поєднання зусиль, спрямованих на заохочення економічного зростання 

регіону із зусиллями, спрямованими на пом’якшення несприятливого впливу на 

довкілля, забезпечуватиме розвиток громади, для якої є важливою якість життя 

нинішнього та прийдешніх поколінь. 

Певною мірою Програма відповідає критеріям документів державного 

планування (далі – ДДП), визначених у Законі України "Про стратегічну 

екологічну оцінку", хоча і не містить конкретних інвестиційних проектів, 

містобудівних програм, інших містобудівних документів тощо. 



 

 

1. Зміст 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 та програмні документи, включаючи зміни 

до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування. 

Програма базується на аналізі основних показників соціально-

економічного розвитку громади за 9 місяців 2022 року з урахуванням наслідків 

впливу збройної агресії російської федерації, визначенні основних зовнішніх і 

внутрішніх чинників, які стримують розвиток громади, а також передбачає 

забезпечення узгоджених спільних дій органів місцевого самоврядування задля 

втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні громади в цілому 

за особливих обставин, викликаних військовим станом. 

Мета Програми – відродження економічного потенціалу громади та його 

соціальної сфери для забезпечення гідних умов життя та добробуту населення 

на основі подолання негативних наслідків впливу російської збройної агресії 

шляхом стимулювання інвестиційної діяльності та ділової активності малого і 

середнього бізнесу, подальшого підвищення енергоефективності об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери, створення 

сприятливих умов для розвитку громади, продовження діджиталізації 

комунікації з громадськістю. 

Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів 

соціально-економічного та культурного розвитку Переяслваської міської 

територіальної громади у 2023 році: 

 сприяння стабільній роботі промислового комплексу громади за 

рахунок:  

 діяльності промислових підприємств громади та нарощування 

пропозиції їх продукції як на внутрішньому ринку, так і зовнішніх ринках; 

 модернізації виробничих потужностей, впровадження сучасних 

технологій, активізації інноваційної діяльності підприємств промислового 

сектору; 

 створення умов для релокації суб’єктів господарювання з інших 

регіонів країни; 

 забезпечення продовольчої безпеки громадишляхом: 

 державної підтримки сільгоспвиробників,  

 запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних технологій 

ведення рослинництва і тваринництва;  

 ефективного використання земельних ресурсів;  

 створення умов для залучення іноземних інвестицій завдяки: 
 розвитку інфраструктури; 



 
 

  

 державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів;  

 сприяння збільшенню обсягів експорту, що покращить 

зовнішньоторговельний баланс громади і створить умови для виробництва 

нових видів конкурентоспроможної продукції як для зовнішнього, так і 

внутрішнього ринку;  

 сприяння адаптації бізнесу до функціонування в умовах 

подолання наслідків збройної агресії російської федерації за рахунок:  

 створення умов для стимулювання інвестиційної та ділової активності 

суб’єктів підприємницької діяльності шляхом удосконалення форм їх залучення 

до участі у державних програмах підтримки бізнесу, насамперед тих, що 

передбачають створення нових робочих місць; 

  подальшої розбудови інфраструктури підтримки бізнесу; 

 стимулювання впровадження в громаді новітніх 

енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів, насамперед, на 

об’єктах житлово-комунальної та бюджетної сфери; 

 підвищення якості та доступності освіти, медичного обслуговування, 

соціального захисту, житлово-комунальних послуг, фізкультури і спорту, а 

також поліпшення стану навколишнього природного середовища; 

 забезпечення наповнюваності бюджету, підвищення фінансової 

спроможності, раціонального використання бюджетних коштів; 

 сприяння створенню умов для безпечного функціонування 

економіки та соціальної сфери, а також забезпечення безпеки населення в 

умовах воєнного стану та післявоєнний період. 

Виконання заходів Програми дозволить відновити стабільне 

функціонування економіки, надати підтримку галузям економіки, сприятиме 

створенню умов для безпечного життя мешканців громади та забезпечення їх 

нагальних потреб. 

Головною метою Програми є поліпшення умов життєдіяльності 

населення на основі нарощування потенціалу реального сектору економіки, 

активізації інвестиційної діяльності, поліпшення якості надання послуг та 

підвищення матеріального добробуту громадян. 
 

Аналіз відповідності 

цілей Програми стратегічним цілям державної екологічної політики, 

визначених "Основними засадами (стратегії) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року" 
 Цілі Програми: 

Стратегічні цілі державної 

екологічної                       політики 

 

Конкуренто- 

спроможна 

економіка 

Розвиток 

людського 

капіталу та 

підвищення 
якості життя 

населення 

 

Сталий 

розвиток 

громади 

 

 
Поліпшення 

екології 



 
 

  

Ціль 1. Формування в суспільстві

 екологічних 

цінностей і засад сталого 

споживання та виробництва 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Ціль 2. Забезпечення сталого 

розвитку природно- 

ресурсного потенціалу 

України 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Ціль 3. Забезпечення інтеграції

 екологічної 

політики у процес прийняття 

рішень щодо соціально- 

економічного  розвитку 

України 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

Ціль 4. Зниження екологічних 

ризиків з метою мінімізації їх 

впливу на екосистеми, соціально- 

економічний розвиток та здоров’я 

населення 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

Ціль 5. Удосконалення та 

розвиток державної системи 
природоохоронного управління 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Ціль 1. "Конкурентоспроможна економіка" передбачає завдання щодо 

створення сприятливих умов для повного використання наявного потенціалу і 

його нарощування, впровадження заходів із енергоефективності, політики 

енергозбереження та використання конкурентних переваг економіки громади. 

Одним із завдань Програми є сприяння товаровиробникам у 

впровадженні інвестиційно-інноваційних проєктів, енергоефективних і 

ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно 

безпечних технологічних процесів. 

Цілі і завдання Програми та стратегічні цілі державної екологічної 

політики принципово узгоджуються. 
 

Ціль 2. "Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя 

населення" передбачає комплекс завдань і заходів щодо поліпшення стану 

матеріально-технічної бази закладів соціальної інфраструктури із 

впровадженням у них сучасних енергозберігаючих технологій, обладнання, а 

також завдання щодо підвищення матеріального добробуту населення громади. 

Отже, вона добре узгоджується з 1, 2 та 4 стратегічними цілями державної 

екологічної політики. 
 

Ціль 3. "Сталий розвиток громади" передбачає реалізацію комплексу 

заходів і проєктів, спрямованих на розвиток соціально-дорожньої 

інфраструктури, модернізації житлово-комунального господарства, житлового 



 
 

  

будівництва. Це узгоджується з усіма цілями державної екологічної політики. 

Ціль 4. "Поліпшення екології" визначає завдання і проєкти щодо охорони 

навколишнього природного середовища, формування екологічної 

інфраструктури в громаді. Тому, вона принципово узгоджується з усіма 

стратегічними цілями державної екологічної політики. 

Цілі і завдання Програми відповідають Цілям Сталого Розвитку: Україна, 

зокрема цілям 6, 7, 9, 12, 13. 

Цілі Програми також прямо кореспондуються із стратегічними цілями,   

які    визначені    Стратегією    розвитку    Київської області на 2021-2027 роки, 

яка затверджена рішенням обласної ради від 19 грудня 2019 року № 789-42-VII. 
 

Узгодженість цілей Програми 

із основними завданнями економічного і соціального розвитку громади 

 

 

Сектори 

Цілі Програми: 

 
Конкуренто- 
спроможна 
економіка 

Розвиток людського 

капіталу та 

підвищення якості 

життя населення 

 
Сталий 

розвиток 

громада 

 
 

Поліпшення 
екології 

1 2 3 4 5 

Реальний сектор економіки х х х х 

Енергозбереження та 

енергоефективність 
х х х х 

Інфраструктура, транспорт і 

дороги 
х х х х 

Екологія і природні  ресурси 
х х х х 

Підприємництво, торгівля х х х х 

Освіта, охорона здоров’я, 

культуа, фізкультура, 

спорт, туризм, соціальний 

захист 

  
 

х 

 
 

х 

 
 

х 

 

Реалізація основних завдань і проєктів Програми буде здійснюватись у 

рамках галузевих цільових програм. Таким чином, Програма добре 

узгоджується із іншими програмними документами, затвердженими рішеннями 

міської ради. 

 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма не буде 

затверджена 

На стан екологічної ситуації у громаді значний вплив мають такі галузі, 



 
 

  

як промисловість, підприємства житлово-комунального господарства, особливо 

тепло-, водопостачання і водовідведення, транспорт, а також стан поводження 

із твердими побутовими відходами, рівень екологічної культури населення 

тощо. 

Використання природних ресурсів і пов’язане з ним відповідне 

навантаження на навколишнє природне середовище - це та сфера людської 

діяльності, яка визначає широке коло соціальних, економічних та екологічних 

проблем. 

Кліматичні особливості у громаді 

 

Клімат Переяславської МТГ обумовлений його розташуванням в зоні 

лісостепу. Лівобережжя, зокрема Середнє Придніпров’я, відзначається 

помірним кліматом. Зима досить довга, але порівняно тепла, середня 

температура становить 6-7°С морозу. Середня температура липня — 19,2°С 

вище нульової позначки. 

 

Дані 

про число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю

 

 
 Атмосферних опадів протягом року випадає близько 564 мм/рік. Опади 

бувають переважно влітку у вигляді дощів 205±46 мм (в середньому за місяць 

випадає 67±11 мм/міс), в зимовий період випадає близько 35-48 мм/ міс,  а 

весною і восени в межах 30-45 мм/міс. Максимум опадів випадає в теплий 

період року (березень-жовтень) – 350-370 мм. 



 
 

  

 

Дані 

про середню місячну і максимальну кількість опадів (мм) з поправками на 

змочування 

 

 

 

 Переважні напрями вітрів взимку - північно-західні, влітку - південні. 
Найбільша швидкість вітру - восени, найменша - влітку. У січні вона в 

середньому становить 4,6 м/с, у липні - 3,5 м/с. 

Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього середовища громади 

змушує змінити підходи щодо подальшого економічного розвитку й оцінити 

його з урахуванням економічних пріоритетів та наявності екологічних ризиків. 

  

 Стан здоров'я населення 

На стан здоров’я населення негативний вплив мають різні фактори, серед 

яких і забруднення атмосферного повітря. 

Демографічна ситуація у Переяславській МТГ, як і в цілому в державі, є 

складною, у тому числі через погіршення стану здоров’я населення. 

Чисельність наявного населення в громаді на 01 січня 2022 року 

становить 31 645 тис.осіб, в т.ч. сільське населення 5 372 особи, міське 26 273 

особи. 

 Об'єм амбулаторної  і стаціонарної допомоги залишився на тому ж рівні в 

порівняні з минулим роком. 
Всього в стаціонарі проліковано за 9 місяців 2022 року 2921 хворих. 
Онкохворих виявлено вперше -  143. 
Рівень первинної інвалідності у осіб працездатного віку:   
( 53 особи за 9 міс. 2021 р.  – 40 осіб за 9 міс. 2022 р.) 



 
 

  

Одним з основних факторів захворюваності серед населення є 

забруднення повітря. Чим нижче рівні забруднення повітря, тим менше 

серцево-судинних, респіраторних та онкологічних захворювань як в тривалій, 

так і в короткостроковій перспективі. 

Для поліпшення екологічного стану громади Програмою передбачені 

основні напрями зменшення рівня забруднення повітря за рахунок реалізації 

заходів наступних програм: 

- Програми охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності людини в  Переяславській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки, а саме проведення комплексу заходів, 

спрямованих на покращення  якості  поверхневих   вод  внаслідок  заходів   

щодо   відновлення  і  підтримання  сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок Альта та Трубіж; запровадження роздільного збору 

ТПВ; підвищення екологічної свідомості жителів МТГ, відновлення зелених 

насаджень шляхом створення та здійснення догляду за ними; збереження 

біологічного та ландшафтного розмаїття; 

- реалізації заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

міста Переяслава на 2018-2030 роки щодо розвитку розмежування та 

оптимізація транспортного руху, розвиток велосипедної культури, виховання 

енергоощадної свідомості мешканців громади. 

 

 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Київська область посідає 7 місце по кількості викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Валові обсяги викидів 

області складають всього 3,2% від усіх викидів України, обсяги викидів 

стаціонарних джерел в розрахунку на 1 кв.км площі в середньому становить 2,7 

т/км
2, 

а у розрахунку на
 
1 особу складають біля 44 кг/особу. 

 Якість атмосферного повітря в Переяславській МТГ залежить від обсягів 

викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення: 

стаціонарних, пересувних. Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин 

здійснюють такі підприємства: Переяслав-Хмельницький звіроплемгосп, СТОВ 

«Старинська птахофабрика», ТОВ «Костал», ТОВ «Стейкагро», ГСЦУ, ТОВ 

«НУС».  

Основні показники забруднювачів по Київський області показані на 

рисунку ―Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в 

атмосферне повітря у 2021 році‖ яку укладено за даними Головного управління 

статистики у Київській області 
 



 
 

  

 
 

У Переяславській МТГ основними токсичними інгредієнтами в 

структурі викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у 2021 році був оксид вуглецю, діоксид та інші сполуки 

сірки, сажа та оксид азоту. Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря є транспорт, промислові та с/г підприємства. 

Атмосферне повітря досліджується на пил, сажу, аміак, азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, вуглецю оксид, кислоту сірчану, метан, сірководень, солі 

важких металів (хром), фенол, формальдегід, хлор. 

В останні роки у Переяславській МТГ обсяг викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря залишається практично незмінним.

 

Муніципальні і 
нежитлові будинки

6%

Житлові будинки
71%

Промисловість
7%

Транспорт
10%

Інші
6%

Питома вага викидів СО2 
в Переяславській МТГ за 9 місяців 2022 року



 
 

  

 
 

Дані 

про викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря 

Забруднення атмосферного повітря по громаді за 2021 рік 

характеризувалося зменшенням пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду. 
 

Розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому році

 
 

 

Характеристика водних ресурсів 

 

        Через громаду  протікають 4 річки, серед них  Карань, Броварка, Трубіж 

та Альта (протяжність по місту  3,5 км і 2,5 км  відповідно). Громада тісно 

межує з Канівським   водосховищем,  площа якого сягає 51 кв. км.,  а на окраїні 

міста Переяслава знаходиться озеро площею 0,52 кв. км.  

          Більша частина водних об’єктів замулена, гідротехнічні об’єкти 

потребують ремонту. 

 Водопровідно-каналізаційне господарство громади включає в себе 68,5 

км водопровідних та 29,1 км каналізаційних мереж. На балансі ВУКГ перебуває 

24 артезіанські свердловини глибиною 195-220 м(юрський горизонт),15 з яких є 

діючими. Питна вода подається з юрського горизонту але через  старі 

водопровідні мережі втрачає свою природну цінність. 

 Каналізування здійснюється по повній розподільній схемі. Відведення  

 і очищення побутових і часткового об’єму виробничих стічних вод 

здійснюється централізованою міської каналізацією. В громаді нараховується 5 

каналізаційних насосних станцій та КОС установленою виробничою 

потужністю 1.1 млн. м
3
/рік. Середньорічна кількість скидових стічних вод у 

Бензин моторний
3%

Газойлі
2%

Газ скраплений
2%

Природний газ
35%

Теплова енергія
7%

Електроенергія
51%



 
 

  

річку Дніпро при повній  біологічній очистці складає 570 тис. 

м
3
/рік. Водопостачання та водовідведення є енергозатратними процесами, річне 

споживання електроенергії складає до 1100 тис. кВт-год. У зв’язку з 

довгостроковою експлуатацією, зношеністю трубопроводу на 75–80%, що 

призводить до систематичних аварійних ситуацій, а також через незадовільний 

технічний стан каналізаційно-очисних споруд  існує реальна загроза 

виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.  

 

 

Відходи 

 

Проблема поводження з відходами є одним з найбільш гострих серед 

низки екологічних проблем, які мають місце в Переяславській МТГ. Слід 

зазначити, що  тенденція щодо утворення відходів в Переяславській МТГ за 

останні 3 роки характеризується зростанням. Найбільшу питому вагу в 

загальному обсязі утворених відходів займають відходи IV класу небезпеки. 

                                                                          

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

місцях видалення відходів у 2021 році  
 Відходи І–ІV класів небезпеки 

Київська область 2153629,1 

м. Переяслав 568,8 

 

Нераціональне використання ресурсів, застарілі технології й відсутність 

сфери вторинної переробки сприяють утворенню великих об’ємів відходів, 

зберігання яких потребує вилучення значних земельних ділянок. Зберігання та 

накопичення відходів, особливо токсичних, є джерелом тривалого негативного 

впливу на стан здоров’я людей і якість навколишнього природного середовища. 

 Від проблем зі сміттям потерпає село Велика Каратуль, що знаходиться 

за 15 кілометрів від міста Переяслава. Там знаходиться сміттєвий полігон. 

Загальна площа його складає 5,4 га.  Сміттєзвалище розраховано було до 2012 

року, на даний час заповнення сміттєзвалища твердими побутовими відходами 

досягло свого піку. 

 Тож наразі гостро стоїть питання  про будівництво сміттєпереробної лінії. 

 ТОВ «Переяслав Буд» надає послуги з вивезення твердих побутових 

відходів з території міста Переяслав, а з лютого 2021 року також з дев’яти сіл, 

які увійшли до  Переяславської об’єднаної територіальної громади.  

 Для здійснення своєї діяльності підприємство має в наявності потужний 

потенціал спеціалізованої техніки, який налічує  більше семи одиниць. Уся 

техніка знаходиться у гарному технічному стані, проходить щорічну перевірку 

на сертифікованих підприємствах. Парк сміттєвозів нашого підприємства 

налічує три одиниці (європейського виробництва), які за рахунок 



 
 

  

різноманітності габаритів та вантажопідйомності дозволяють вивозити відходи 

з усіх (навіть важкодоступних) місць Переяславської ОТГ. 

 Послуги зі збору, вивозу і  утилізації твердих побутових та роздільно 

зібраних відходів з території Переяславської ОТГ надаються нашим 

підприємством за контейнерною та без контейнерною (пакетною) схемами у 

відповідності до стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю». 

Усі зібрані тверді побутові та роздільно зібрані відходи проходять повний 

цикл сортування. Для цього підприємство має власні сортувальні потужності. 

На всій території  Переяславської ОТГ нами впроваджене роздільне збирання 

відходів. Для цього встановлені контейнери різного призначення, а саме: 
 Таблиця 

Контейнери для збору ТПВ 1,1 м3                        - 313  шт. 

Контейнери для збору ТПВ 0,75 м3                      - 34    шт. 

Контейнери для збору вторсировини 1,1 м3        - 105  шт. 

Контейнер для скла 0,85 м3                                   - 25    шт. 

 Також в підприємства є можливість вивозити великогабаритні та 

будівельні відходи. 
  

 Земельні ресурси та ґрунти 

  

 В громаді переважають дерново-прихованопідзолисті та 

дерновослабопідзолисті ґрунти (на борових терасах річок). У заплавах на 

алювіальних відкладах формуються лучні та чорноземно-лучні ґрунти. На 

більш вирівняних ділянках лесової тераси поширені типові чорноземи. У 

западинках розвинуті лучно-чорноземні глибоковилуговані ґрунти; в заплаві р. 
Трубіж – торфовища. Трапляються також болотні ґрунти (більшість боліт нині 

осушені). Значний вплив на природні екосистеми території має Канівське 

водосховище, що призвело до затоплення частини заплавної тераси Дніпра, та 

часткова меліорація, яка спричиняє збільшення площ чагарникових боліт і 

заліснених лучних ділянок. 

Серед чинників, що становлять матеріальну основу місцевого 

самоврядування, важливе місце займають земельні ресурси. Земля є передусім 

територіальною основою місцевого самоврядування, одним із головних 

ресурсів, які забезпечують життєдіяльність громади. 

Земля, як об’єкт права власності громади є джерелом надходжень до 

бюджету громади. 

 

Структура земельного фонду 

Переяславської міської територіальної громади 

 

Вид призначення Площа, га 

Всього 26087,4 



 
 

  

в тому числі: 
 

 Сільськогосподарського призначення  20003  

Житлової та громадської забудови 2637,8 

Рекреаційного призначення  51,1  

Історико-культурного призначення  31,5  

Лісового фонду  2264,8 

Водного фонду 258,1 

Виробнича забудова 191,9 

Комунально-складська забудова 186,2  

Транспортна інфраструктура 354,2 

Інші території  108,8 

 

 

 

 Основні екологічні проблеми 

 
 Основними екологічними проблемами в Переяславській МТГ є: - 

 -              забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів; 

- зношеність мереж централізованого водопостачання та водовідведення; - 

- проблема поводження з твердими  побутовими відходами; 

- зношеність мереж теплопостачання; поширення алергенних рослин (амброзії); 

- спалювання стерні та сухого листя. 

Всі вищезазначені екологічні проблеми потребують розв’язання, оскільки 

вони прямо впливають на стан здоров’я людей, інвестиційну привабливість 

20003
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громади, що в умовах обмежених фінансових можливостей бюджету є вкрай 

важливим для подальшого розвитку громади. 

Важливим механізмом вирішення екологічних проблем є цільові 

програми та Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік, як комплексні 

програмні документи, які визначають завдання для поліпшення екологічної 

ситуації у різних галузях і сферах діяльності. 

У разі неприйняття Програми вирішення екологічних проблем буде 

ускладнено, не матиме комплексного підходу до їх розв'язання, в кінцевому 

результаті це не дозволить збільшити позитивні зміни у розвитку громади та 

матиме негативний вплив на стан розвитку територіальної громади, стан 

довкілля. 
 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

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

 
SWOT-аналіз екологічної ситуації в Переяславській МТГ 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• активна позиція влади щодо 

інноваційного розвитку громади, 

впровадження екологічно безпечних 

проєктів, енергозберігаючих заходів; 

 застарілі технології виробництва у значної 

кількості підприємств- товаровиробників; 

 

 недотримання режиму експлуатації 

пилогазоочисного устаткування; 

низькі темпи впровадження сучасних 

технологій очищення викидів; 

 

• значний знос основних засобів 

підприємств житлово-комунального 

господарства: мереж теплопостачання, 

водопостачання і водовідведення; 

 

• незадовільне поводження із побутовими 

відходами; 

 

 зношеність значної частини 

дорожньо-транспортної інфраструктури 

• наявність сприятливих фізико-

географічних умов, комфортний для 

проживання та діяльності людини 

 

• наявність значної кількості біологічних 

ресурсів (лісових, грунтових, водно-

болотних та ресурсів біорізноманіття)  

• забруднення та погіршення стану водних 

об'єктів. Забруднення стічними водами 

промислових підприємств річок; 

 

• невстановлені межі об’єктів природно-

заповідного фонду, порушення меж 

охоронюваних об’єктів спричиняє втрати 



 
 

  

 

• комфортність кліматичних умов території 

громади 

 

• значна кількість об’єктів природно-

заповідного фонду вже існуючих та 

перспективних 

 

біологічного та ландшафтного 

біорізноманіття; 

 

• необлаштованість рекреаційних зон, зон 

короткочасного відпочинку, нестача зон 

довготривалого відпочинку та лікування і 

оздоровлення населення; 

 

Можливості Загрози 

 створення рекреаційних зон на основі 

зелених насаджень та об’єктів громади 

сприятиме покращенню мікроклімату та 

запобігатиме негативним наслідкам змін 

клімату, підвищить показники якості 

життя населення та його здоров`я; 

 впорядкування річок, озер та 

водосховищ сприятиме очищенню водних 

об’єктів; 

 реконструкція територій та об’єктів для 

зберігання та утримання твердих 

побутових відходів та покращення 

ситуації в напрямку утилізації відходів; 

 реконструкція каналізаційних та 

очисних споруд запобігатиме забрудненню 

побутовими стоками; 

 збільшення територій під зеленими 

насадженнями сприятиме покращенню 

екологічних показників компонентів 

середовища, уможливить покращення 

мікроклімату територій, особливо міських, 

надасть більше можливості для 

відпочинку населення; 

 активна політика керівництва 

підприємств на підвищення 

конкуренто-спроможності підприємств- 

товаро-виробників за рахунок 

впровадження сучасних 

енергозберігаючих, енергоощадних 

заходів і технологій, сучасного 

обладнання, безвідходного         виробництва 

тощо. 

 розробка проектів із реконструкції 

набережних річок, що розташовані на 

території громади із використанням 

можливостей залучення коштів із різних 

джерел фінансування. 

• зростання рівня забруднення 

навколишнього середовища; 

• низький рівень екологічної свідомості 

та відповідальності з боку населення та 

суб’єктів господарювання; 

• погіршення демографічної ситуації 

через погіршення стану здоров'я; 

• перевантаження полігону для 

захоронення твердих побутових відходів, 

сміттєзвалище в межах населених пунктів є 

джерелом забруднення грунтів, поверхневих 

вод; 

• погіршення екологічного стану річок; 

• шумове вібраційне забруднення у зонах 

впливу доріг, 

• забруднення води та погіршення якості 

питної води; 

• низький рівень розуміння в суспільстві 

пріоритетів збереження навколишнього 

природного середовища та переваг сталого 

розвитку; 

 ускладнення економічної ситуації; 

 обмеженість спроможності бюджету для 

реалізації екологічних програм і проєктів. 

 



 
 

  

 

 

 

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

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо території з природоохоронним статусом 

 

Завдання Програми не несуть прямої шкоди територіям з 

природоохоронним статусом. 

Основні завдання Програми передбачають модернізацію інженерних 

мереж; розвиток житлово-комунального господарства та транспортної 

інфраструктури; екологічне оздоровлення; енергозбереження; розвиток 

гуманітарної та соціальної сфер. 

Тимчасові негативні наслідки для природоохоронних територій можуть 

бути під час ведення будівельних робіт. Прийняття рішення щодо будівництва, 

яке матиме вплив на природоохоронні території, та оцінка таких ризиків, буде 

відбуватися з дотриманням вимог чинного законодавства за встановленими 

процедурами, враховуючи необхідність проходження процедур стратегічної 

екологічної оцінки згідно із законами України "Про стратегічну екологічну 

оцінку", "Про оцінку впливу на довкілля", а також Законом України "Про 

природно-заповідний фонд". 

Регулювання питань впливу на водні об'єкти визначаються, в тому числі 

Водним Кодексом України, де регулюються питання використання водних 

об'єктів, їх прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон. 

Такий аналіз є достатньо узагальненим та потребує уточнень вже на 

етапах реалізації конкретних рішень з урахуванням їх просторової прив'язки до 

території, віддаленості по відношенню до природоохоронних територій, умов 

реалізації та інших характеристик. 
 

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 Програми 

 
Основні міжнародні та державні зобов’язання 

Основними міжнародними зобов’язаннями щодо СЕО є Протокол про 

стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція 

Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), 

та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на 

навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про 



 
 

  

асоціацію між Україною та ЄС, а також Конвенція ООН з біологічного 

різноманіття, Рамкова конвенція про зміну клімату, Паризька кліматична угода. 

Згідно ст. 28 Закону України "Про основи містобудування", якщо 

міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в 

законодавстві України про містобудування, то застосовуються правила 

міжнародного договору. 

Основними законодавчими і нормативно-правовими актами, норми і 

вимоги яких мають бути враховані та дотримані під час планованої діяльності, є 

такі: 

Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Земельний кодекс 

України; 

закони України: "Про природно-заповідний фонд"; "Про охорону 

культурної спадщини"; "Про охорону археологічної спадщини"; "Про охорону 

атмосферного повітря"; "Про відходи"; "Про надра"; "Про питну воду та питне 

водопостачання"; "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення"; "Про екологічний аудит"; "Про рослинний світ"; 

"Про тваринний світ"; "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року"; "Про охорону навколишнього 

природного середовища"; "Про регулювання містобудівної діяльності"; "Про 

основи містобудування"; 

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі (Закон України № 436/96-ВР (436/96-ВР) від 29.10.96; 

Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений 

Кабінетом Міністрів України 20 лютого 2019 року; 

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затверджена постановою   Кабінету   Міністрів   України   від   05   серпня 2020 

р. №695; 

Цілі сталого розвитку: Україна-2030 (Ціль 13. "Пом’якшення наслідків 

зміни клімату"); 

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272 

ʺПро затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання 

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

населенняʺ; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від: 

07.12.2016 р. № 932-р "Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року"; 

06.12.2017 р. № 878-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання 

концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 

року"; 

наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 

28 жовтня 2020 року № 213 ʺПро затвердження Критеріїв визначення наслідків 



 
 

  

для довкілля, у тому числі для здоров'я населенняʺ; 

ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на 

державному та регіональному рівнях"; 

ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 "Настанова з виконання розділів "Охорона 

навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації"; 

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 

(зі змінами); 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною". 

 

 Процедура оцінки впливу на довкілля 

             Цілі Програми реалізуються через конкретні заходи і проєкти. 

 Серед цих заходів і проєктів можуть бути і такі 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. 

 

 Інформація про оприлюднення Заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки 

Згідно вимог ст. 9, 10, ч.4 ст.12 Закону України "Про стратегічну 

екологічну оцінку" Переяславською міською радою було оприлюднено Заяву 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проєкту 

Програми, з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості на офіційному веб-сайті Переяславської міської ради - 

https://phm.gov.ua/?page_id=154714, у розділі "Економічний розвиток громади", 

підрозділ "Публічна інформація". 

Зауважень та пропозицій щодо проекту Програми не надходило. 

Інформація про обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Програми буде висвітлена за результатами його обговорення. 
 

 

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

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

довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

Атмосферне повітря 

Програма не передбачає проєктів із створення нових підприємств, із 

значними обсягами шкідливих викидів у атмосферне повітря. 

Завдання Програми щодо впровадження проєктів із будівництва, 

реконструкції котелень, мереж теплопостачання, автомобільних доріг, 

житлових будівель, в процесі їх реалізації матимуть тимчасовий вплив на якість 

http://kr-rada.gov.ua/


 
 

  

атмосферного повітря, але він буде короткостроковим. 

Серед іншого тимчасовий негативний вплив на повітря під час 

будівельних робіт можливо через викиди: 

пилу внаслідок дій із сипучими матеріалами (земляні роботи, навантаження 

тощо); 

викиди пилу з поверхонь, на яких рухається обладнання, необхідне для 

будівництва; 

викиди продуктів спалювання викопного палива з двигунів машин, 

транспортних засобів, що використовуються для перевезення працівників, 

транспортування матеріалів та інших двигунів, що працюють на викопному 

паливі (наприклад, дизельні генератори). Зазначений вплив припиниться як 

тільки будуть завершені будівельні роботи. 

Позитивний вплив на якість атмосферного повітря в перспективі 

матимуть: 

озеленення прибудинкових територій, подальший розвиток територій 

загального користування та зон відпочинку, збереження та розвиток зелених 

зон для підтримки екологічного балансу, озеленення територій та догляд за 

зеленими насадженнями (які в подальшому призведуть до підвищення якості 

повітря за рахунок зменшення пилу, шумового забруднення); 

покращення технічного стану автомобільних доріг, продовження 

розвитку велосипедного руху, які з поступовим впровадженням призведуть до 

зменшення рівня викидів від автомобільного транспорту. 

 

Клімат 

  

Загалом, загальний вплив завдань Програми на клімат є позитивним. 

Виконання основних завдань, визначених у розділі «Програма підвищення 

енергоефективності та енергозбереження Переяславської міської громади на 

2021-2023 роки», зокрема в частині реконструкції мереж вуличного освітлення 

сприятиме енергозбереженню в житлово-комунальній сфері громади. 

Позитивний вплив на стан клімату матиме також впровадження заходів з 

покращення стану автомобільних доріг, підвищення рівня озеленення території 

громади, модернізації інженерних мереж. 

Негативний вплив матиме тимчасовий характер за рахунок збільшення 

локальних викидів, наприклад, під час будівельних робіт. 

Земельні та водні ресурси 

Негативними наслідками впливу виконання деяких завдань Програми на 

земельні ресурси може бути вилучення земель під будівництво нових 

інженерних мереж, житлових будівель. З іншої сторони, такі заходи 

компенсуються за рахунок їх позитивного впливу на навколишнє середовище в 

результаті планованої діяльності. 



 
 

  

Потенційними джерелами впливу на ґрунти під час проведення 

будівельно-демонтажних робіт є підвищення вологості ґрунтів за рахунок 

асфальтування території; порушення природного стоку поверхневих вод за 

рахунок планування території, траншейної прокладки різних комунікаційних 

мереж тощо; випадкові проливи паливно-мастильних матеріалів. 

Для запобігання даного явища вживатимуться заходи щодо відновлення 

об'єктів благоустрою території з відновленням твердого та рослинного покриву, 

будівництво та реконструкція очисних споруд і систем водовідведення. 
 

 Відходи 

Під час проведення будівельних робіт основним негативним наслідком 

для довкілля є утворення будівельних відходів. 

Основними відходами, що створюватимуться під час будівельних робіт, 

будуть рештки старої цегли, бетону, деревини тощо. Фактичний обсяг таких 

відходів буде встановлено під час проектування   відповідних   об'єктів.    

    Крім    цього,    можливе    утворення    токсичних    відходів     

ремонтних робіт - лакофарбових матеріалів, заповнювачів, тощо. 

Передача забруднення в навколишнє середовище можлива із дощовими 

водами, коли внаслідок неналежного поводження з побутовим сміттям, воно 

змиватиметься на прилеглі території. 

Для попередження такої загрози під час реконструкції будівлі необхідно 

уникнути складування будівельного сміття на проектній ділянці, 

дотримуватися діючих вимог законодавства тощо. 

Проблема збирання, накопичення, переробки, утилізації, видалення, 

знешкодження та захоронення твердих побутових відходів є однією з найбільш 

болючих та гострих. Сміття накопичується всюди. Зростають обсяги відходів, 

поширюються площі несанкціонованих звалищ. Відсутність дієвого контролю 

призводить до масового утворення несанкціонованих звалищ та численних 

порушень законодавства під час поводження з небезпечними відходами. За 

відсутності роздільного збирання побутових відходів практично не 

розв’язується проблема поводження з небезпечними відходами, які містяться у 

складі побутових відходів. 

Непросто відразу змінити звички великої кількості людей. Для цього було 

розпочато впровадження роздільного збору сміття саме з навчальних закладів, де 

є можливість забезпечити як теоретичний (озброєння знаннями), так і 

практичний досвід (створити умови для роздільного збору сміття). Залучення 

дітей до вирішення проблеми дозволить зменшити негативні прояви у 

майбутньому. 

 

Біорізноманіття 

Програмою передбачається завдання щодо збереження та розвитку 



 
 

  

зелених зон для підтримки екологічного балансу, подальше впорядкування та 

розвиток зелених насаджень, подальший розвиток територій загального 

користування та зон відпочинку тощо. 

Програмане передбачає реалізацію заходів, які прямо можуть негативно 

вплинути на флору і фауну громади. 

На подальших етапах реалізації, визначених Програмою завдань, 

передбачається уточнення таких впливів. 
 

Природоохоронні території 

У Програмі не передбачені заходи, які можуть призвести до негативного 

впливу на існуючі об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ). На подальших 

етапах реалізації, визначених Програмою завдань, передбачається уточнення 

таких впливів. 

 

Здоров’я населення 

Реалізація Програми ймовірно має призвести до покращення життя та 

стану здоров’я населення. Впровадження деяких заходів ймовірно матиме 

непрямий позитивний вплив на здоров’я населення, зокрема: 

- забезпечення розвитку і зміцнення закладів охорони здоров`я; 

- підтримка та розвиток різноманітних навчально-тренувальних, 

фізкультурно-спортивних заходів; 

- заходи із озеленення прибудинкових та інших територій, догляд за 

зеленими насадженнями. 

 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення 

та  пом'якшення негативних наслідків виконання Програми 

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання Програми ґрунтуються на впливах, оцінених у попередньому розділі 

звіту. Однак, такі заходи – це загальні рекомендації щодо усунення негативних 

наслідків, тоді як детальні заходи повинні розглядатися в кожному 

конкретному випадку під час реалізації шляхів досягнення визначених 

пріоритетів, а також в процесі надання екологічних дозволів. 

 

          Заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання Програми для довкілля 

 

Реалізація проєкту Програми потребує виконання великої кількості 

заходів, що стосуються розвитку сфери забезпечення Переяславської МТГ 

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 із внесеними до неї змінами, 

можна виділити:  

- здійснення заходів енергозбереження; 

 - покращення технічних характеристик вулично-дорожньої мережі – 

ремонт існуючих вулиць, доріг та тротуарів, а також покриття прибудинкових 

територій;  

- виконання протиерозійних заходів та заходів знищення та попередження 

розповсюдження карантинних рослин;  

- рекультивація порушених територій – ліквідація несанкціонованих 

звалищ побутових відходів;  

- ландшафтний благоустрій з формуванням зелених насаджень загального 

призначення, організація прибережно-захисної смуги водойм, формування 

локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та 

ландшафтною організацією;  

- розвиток систем водопостачання з метою забезпечення необхідною 

кількістю води та якістю, що відповідає санітарним нормам; 

- розвиток системи водовідведення, ремонт каналізаційних мереж;  

- розвиток системи теплогазопостачання - проведення реконструкції 

котелень та існуючих теплових мереж, заміна аварійних ділянок;  

- розвиток інфраструктури управління відходами – забезпечення  

роздільного збору ТПВ, ліквідація стихійних звалищ;  

- формування функціонально-планувальної структури території з 

максимально можливим використанням наявних особливостей ландшафту, 

водних поверхонь та об’єктів культурної спадщини; збереження існуючих 

зелених насаджень; благоустрій зелених насаджень загального призначення 

розвиток локальних ділянок рекреаційного призначення з влаштуванням та 

благоустроєм прибережних територій сприятиме покращенню якості 

природного середовища, включаючи позитивний вплив на здоров'я населення.  

Виконання заходів, передбачених Програмою, матиме позитивний вплив 

на всі складові довкілля, поліпшення загального екологічного та естетичного 

стану території Переяславської МТГ. 
 

8.Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна 

оцінка, в тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та 

технічних засобів під час здійснення такої оцінки) 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 



 
 

  

Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік розроблена на 

короткостроковий період та враховує стратегічні цілі, визначені Стратегією 

розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 

року. У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки було розглянуто 

наступні альтернативи:  

Альтернатива 1 «Нульовий сценарій» – опис, прогнозування та оцінка 

ситуації у випадку незатвердження Програми.  

Заходи з покращення довкілля будуть здійснюватися без чітко 

визначеного плану, яким передбачено цілі та завдання з охорони довкілля. Це 

призведе до збереження тенденцій, що сформувалися у Переяславській міській 

територіальній громаді стосовно стану довкілля та здоров’я населення. Такий 

подальший розвиток не відповідає пріоритетам державної екологічної політики.  

Альтернатива 2 «Прийняття Програми» – опис, прогнозування та 

оцінка ситуації у випадку затвердження Програми. 

Заходи з покращення довкілля будуть здійснюватися відповідно до 

стратегічних цілей та завдань. Це призведе до зміни тенденцій, що 

сформувалися у Переяславській МТГ стосовно стану довкілля та здоров’я 

населення. Такий сценарій відповідає пріоритетам державної екологічної 

політики.  

Програма Переяславської міської територіальної громади спрямована 

на дотримання високих екологічних стандартів. Оцінка ймовірних наслідків для 

довкілля від реалізації Програми вказує на те, що реалізація Програми 

позитивно вплине на стан атмосферного повітря, водних об'єктів, ситуацію з 

відходами, земельні ресурси, рекреаційні зони та культурну спадщину.  

Оскільки Програма ґрунтується на узагальнених пріоритетних 

завданнях і заходах міських цільових програм, у тому числі поводження з 

відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, туризму, 

містобудування, а також містить основні прогнозні показники економічного і 

соціального розвитку Переяславської МТГ та напрямки його розвитку на 

наступний бюджетний період, на базі яких визначаються показники бюджету 

Переяславської міської територіальної громади, виправданими альтернативами 

за умовами незатвердження Програми є виключне затвердження окремих 

міських цільових програм. 

В інтересах ефективного і сталого розвитку громади та підвищення 

якості життя мешканців громади найсприятливішим варіантом буде 

затвердження запропонованої програми. 

При підготовці Звіту із стратегічної екологічної оцінки виникав ряд 

проблем, які  суттєво ускладнювали здійснення СЕО: 

1. Недостатність і обмеженість джерел і аналізу інформації, особливо 

по сільських населених пунктах. Державна статистична служба України 

(ДССУ) не структуризує і не аналізує достатньо глибоко і в повному обсязі 

компоненти сфери охорони довкілля та природокористування для Програми на 



 
 

  

місцевому рівні, особливо по сільських територіях.  

2. Відсутність досвіду і практики організації ефективного і 

комплексного моніторингу стану довкілля на місцевому рівні.  

 

9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення 

 

СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження Програми. 

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. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює 

необхідність здійснення моніторингу 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 дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію Програми;  

• отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 

майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);  

• перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади;  

• перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого 

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи 

моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально 

удосконалені для цілей СЕО.  

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних заходів 

здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми, що дасть 

змогу оперативно приймати необхідні управлінські рішення. 

Моніторинг базується на розгляді цільових показників для кожного 

сектору розвитку та аналізі досягнення запланованих результатів. Система 

запропонованих в Програмі цільових індикаторів включає екологічні 

індикатори та індикатори здоров’я населення. 



 
 

  

Екологічні індикатори для моніторингу виконання Програми 
№п/п Індикатор 

Забруднення атмосферного повітря 

1. Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, діоксид 

азоту та сірки) в атмосферне повітря 

2. Викиди в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел, т на рік 

Водні ресурси 

3. Обсяги забору та використання свіжої води 

4. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти 

5. Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні 

об’єкти 

Відходи 

6. Обсяги утворення, накопичення та утилізації ТПВ 

7. Обсяги утворення, накопичення та утилізації промислових відходів, в т.ч. 

небезпечних (токсичних) І-ІІІ кл. небезпеки 

8. Утворення ТПВ на душу населення  

Здоров’я населення 

9. Кількість новоутворень у мешканців громади 

10. Рівень смертності 

11. Рівень захворюваності 

10. Резюме нетехнічного характеру інформації, п      ередбаченої пунктами 

1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію 

 

1. За підсумками СЕО підготовлено «Звіт про стратегічну оцінку проєкту 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Переяславської 

міської територіальної громади на 2023 рік», щодо якого організовано 

інформування та обговорення серед громадськості регіону. 

2. Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік розроблений у 

відповідності до конституційного принципу пріоритету інтересів людини у 

регіональній політиці та зорієнтований на поліпшення стану довкілля та умов 

життєдіяльності населення і його здоров’я.   

Метою стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Переяславської міської територіальної громади на 

2023 рік є необхідність оцінювання наслідків виконання документів державного 

планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 

навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я 

населення 

3. Програма визначає важливі завдання – збереження її середовища, 

підвищення ступеня комфортності, формування безпечного простору для життя 

мешканців та ведення бізнесу, стимулювання громадянської та 

підприємницької активності, розвиток власних продуктивних сил, модернізація 

інфраструктури.  

4. Основними антропогенними чинниками змін в Переяславській МТГ є 



 
 

  

транспортне навантаження та недостатньо ефективна система поводження з 

твердими побутовими відходами, що призводить до забруднення довкілля. 

5. Аналіз тенденції стану довкілля в Переяславській МТГ виявив 

тенденції зменшення викидів зазначених забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від пересувних джерел, скорочення забору свіжої води та зменшення 

скидів зворотних вод, зростання обсягів утворення відходів. Покращення рівня 

благоустрою та озеленення території сприятиме підвищенню екологічних 

стандартів проживання та позитивних впливів на здоров’я населення. 

6. Ймовірність того, що реалізація Програми призведе до таких можливих 

негативних 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. 

7. Моніторинг базується на розгляді цільових показників для кожного 

сектору розвитку громади та аналізі досягнення запланованих результатів.   

Система запропонованих в Програмі цільових індикаторів включає 

екологічні індикатори та індикатори здоров’я населення. 

8. Наслідки для територій з природоохоронним статусом не очікуються. 

9. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, не очікуються. 

З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Переяславської 

міської територіальної громади на 2023 рік було проведено з урахуванням засад 

екологічної збалансованості, а її реалізація не сприятиме збільшенню 

антропогенного навантаження на довкілля.  

Поєднання зусиль, спрямованих на заохочення економічного зростання та 

капіталовкладень у громаду, із зусиллями, спрямованими на пом’якшення 

несприятливого впливу на довкілля, забезпечуватиме розвиток Переяславської 

міської територіальної громади, для якого є важливою якість життя нинішнього 

та прийдешніх поколінь. 

 

Відповідальні виконавці: 

 

Заступник міського голови                                               Ольга ОГІЄВИЧ 

 

 

Начальник відділу економіки  

та зовнішніх зв’язків виконкому 

Переяславської міської ради                                           Оксана ЗНАК 

 

Головний спеціаліст відділу  

економіки та зовнішніх зв’язків  

виконкому Переяславської міської ради                      Ольга ЛИСЕНКО 


