
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Змін до Програми 

економічного і соціального розвитку  

Новогродівської міської територіальної  

громади на 2021 рік 

 

 

1.  Інформація про замовника:  

Відділ економіки Новогродівської міської ради. вул.О.Кошового, 46 м.Новогродівка, 

Донецька область, 85483, код ЄДРПОУ 04052985. 

2.  Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими 

документами державного планування 

Програма економічного і соціального розвитку Новогродівської міської 

територіальної громади на 2021 рік, із запропонованими до неї змінами  (далі - Програма) є 

документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні 

напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення 

шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних 

послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу 

Новогродівської міської територіальної громади. 

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів 

державного планування, а саме: 

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 - 2027 року, яка затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695;  

- План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

05.08.2020 №695;   

- положення Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019                  

«Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;   

- Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, яка затверджена 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20 «Про затвердження 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»;  

- План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2027 року, який затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20 «Про 

затвердження 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». 

Стратегічні цілі Програми: 

1.  Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення. 

2.  Підвищення спроможності місцевого самоврядування. 

3.  Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань 

внутрішньо переміщених осіб. 

4.  Розбудова безпечного суспільства. 

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей 

бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів. 

З метою покращення якості соціальних послуг, забезпечення всіх пільгових категорій 

необхідними послугами, дотримання вимог законодавства по надання соціальних послуг, 

враховуючи лист Управління соціального захисту населення від 21.07.2021 №01-18/502-01-2, 

виникла необхідність внесення змін до Програми. 

Зміни, що вносяться до Програми, передбачають: 

- корегування фінансування існуючих заходів (додається). 
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3. Те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають умови 

для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення 

місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів): 
Внесені зміни до Програми охоплюють такі види господарської діяльності: 

покращення якості та кількості надання соціальних послуг пільговим категоріям населення 

Новогродівської міської територіальної громади. 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень 

про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3. 

Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає 

реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля. 

 

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової 

(додаткової) діяльності, не передбаченої у 

документі державного планування, щодо якої 

законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля 

ні  

Виконання змін передбачатиме зміни у 

реалізації визначеної у документі державного 

планування діяльності, щодо якої 

законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля: 

характеристики та розміру (масштабів) 

здійснення діяльності2; 

місця провадження (розташування); 

умов здійснення діяльності; 

виділених природних та/або матеріальних 

ні  

Виконання змін передбачатиме зміну у 

реалізації визначеної у документі державного 

планування діяльності, яка не підлягала оцінці 

впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін 

вимагатиме здійснення оцінки впливу на 

довкілля 

ні  

 

4.   Ймовірні наслідки:  

- для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:  

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних 

наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти 

довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та 

тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я 

населення. 

Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних наслідків для таких 

складових навколишнього природного середовища як атмосферне повітря, водні ресурси, 

ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони. 

- для територій з природоохоронним статусом: 

Ймовірні наслідки від змін до Програми, що пропонуються, на території з 

природоохоронним статусом (об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, 

Смарагдової мережі) відсутні. 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення 
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Зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація 

заходів і проектів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для 

довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до 

документа державного планування не буде затверджено 

Зважаючи комплексність рішень змін до Програми, що обумовлюється необхідністю 

виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів соціальної, 

рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив 

планованих рішень. 

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані зміни 

до Програми не затверджуються. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

Предметом стратегічної екологічної оцінки є зміни до Програми та їх потенційний 

вплив на стан довкілля та здоров’я населення. 

Запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків для 

стану довкілля та здоров’я населення. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування  

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів 

Не передбачається. 

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров'я населення 

Не передбачається 

8.   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має враховувати вимоги статті 11 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Але, з огляду на незначні зміни до документа державного планування, пропонується 

не здійснювати стратегічну екологічну оцінку до зазначених змін. 

9.  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки до змін до Програми економічного і соціального розвитку Новогродівської міської 

територіальної громади на 2021 рік подаються до відділу економіки Новогродівської міської 

ради. 

Відповідальна особа:  Шевченко Лілія Сергіївна  

Контактні дані: (06237) 3-33-43. 

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу: 

novogrodekonom@gmail.com з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО». 

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 діб з дня опублікування Заяви 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до змін до Програми, тобто до 

5 серпня 2021 року (включно). 

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються. 

 

 

 

Начальник відділу економіки  

Новогродівської міської ради                                      Лілія ШЕВЧЕНКО  

 

 

mailto:novogrodekonom@gmail.com


Додаток 

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.2.1. Підвищення якості та 
доступності 
адміністративних та 
соціальних послуг

1
Реалізація заходів щодо сприяння оздоровленню та 
відпочинку дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки 2021

Новогродівське 
міське УСЗН 

967.20 150.00 210.30 406.90 0 200.00 кількість осіб 60

3.2.1. Підвищення якості та 
доступності 
адміністративних та 
соціальних послуг

10

Організація та проведення громадських робіт із залученням до 
їх виконання зареєстрованих безробітних, що організовуються 
в соціальній сфері для допомоги в обслуговуванні осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення АТО/ООС, надання пільг та послуг із 
соціального супроводу, догляду, обслуговування, соціально-
медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово 
непрацездатних, осіб похилого віку, надання допомоги сім’ям, 
члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 

2021

Новогродівське 
міське УСЗН, 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
громадян (надання 
соціальних послуг

158.53 0 114.33 44.20 0 0

кількість 
заходів

140

Інші : Забезпечення 
пільгами окремих категорій 
громадян міста шляхом 
відшкодування 
компенсаційних виплат

17

Надання пільг на придбання  твердого палива та 
скрапленого газу особам, які мають право на пільги 
за соціальною ознакою 2021 Новогродівське 

міське УСЗН

185.00 185.00 0 0 0 0 кількість осіб 80

Інші : Забезпечення 
пільгами окремих категорій 
громадян міста шляхом 
відшкодування 
компенсаційних виплат

18

Виплата матеріальної допомоги 
військовослужбовцям, звільненим з військової 
строкової служби 2021 Новогродівське 

міське УСЗН

250.00 250.00 0 0 0 0 кількість осіб 20

Інші : Забезпечення 
пільгами окремих категорій 
громадян міста шляхом 
відшкодування 
компенсаційних виплат

27

Виплата разової грошової допомоги, передбаченої 
законами України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” 2021 Новогродівське 

міське УСЗН

489.10 489.10 0 0 0 0 кількість осіб 362

Інші: Здійснення підтримки 
ветеранської організації

30

Запровадження фінансування ветеранських 
організацій у відповідності до постанови Кабінету 
міністрів України від 14.02.2018 №156 2021

Новогродівське 
міське УСЗН, 
Виконком 
Новогродівської 
міської ради 126.30 0 0 126.30 0 0

кількість 
охоплених 
громадян

180

у тому числі за рахунок коштів:

Збільшити фінансування пункту 27  на 26,63 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 30  на 26,30 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 31  на 5,50 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Держав-
ного

бюджету

Збільшити фінансування пункту 17  на 35,00 тис.грн. та викласти в новій редакції:

2.18. Соціальний захист населення 
Збільшити фінансування пункту 1 на 360,3 тис.грн. та викласти в новій редакції: 

Збільшити фінансування пункту 10 на 8,25 тис.грн. та викласти в новій редакції: 

Збільшити фінансування пункту 18 на 156,4 тис.грн. та викласти в новій редакції:

значення показника

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області на 

період до 2027 року або стратегії 
розвитку міста (району, ОТГ)

Всього
№
з/п

місцевих бюджетів
підпри-
ємств

Пропозиції для внесення змін до заходів щодо забезпечення виконання завдань

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Зміст заходу

Очікуваний 
результат

найменування 
показника

інших 
джерел

Програми економічного і соціального розвитку Новогродівської територіальної громади на 2021 рік

1



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інші : Здійснення 
координаційно-
методологічних функцій, 
моні-торинг та контроль у 
межах своєї компетенції за 
наданням установлених 
законодавством України 
пільг, субсидій, держав-них 
соціальних допомог та 
заходів щодо соціального 
захисту інвалідів, ветеранів 
війни та праці, ВПО, 
учасників АТО

31

Підтримання    в актуальному стані ЕДАРП, 
АСОПД/КОМТЕХ-СОЦ,ЄДРОЖС (ПК «Житлова 
субсидія»), ІСОІ ВПО сегмент „Облік ВПО” (технічна 
підтримка комп’ютерного обладнання,  супровід 
існуючого програмного забезпечення на поштовому 
сервері тощо)

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

30.00 0 0 30.00 0 0

кількість 
заходів

35

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення 37

Забезпечення  призначення та виплати державної  
соціальної допомоги згідно ЗУ «Про державну 
соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю»

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

13000.00 13000.00 0 0 0 0

кількість осіб, 
які отримали 

соціальні 
послуги 335

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення 39

Забезпечити виплату допомоги малозабезпеченим 
особам по догляду за особою з інвалідністю 1-2 гр. 
внаслідок психічного захворювання 2021 Новогродівське 

міське УСЗН

465.00 465.00 0 0 0 0

кількість осіб, 
які отримали 

соціальні 
послуги 19

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення

40

Забезпечення виплати державної соціальної 
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю, у тому числі допомога на 
догляд (крім державної соціальної допомоги на 
догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини 
першої статті 7 Закону України «Про державну 
соціальну допомогу особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю)

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

1910.00 1910.00 0 0 0 0

кількість осіб, 
які отримали 

соціальні 
послуги 105

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення 41

Забезпечення виплати  державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт  та грошовому 
забезпеченню батьків-вихователів 2021 Новогродівське 

міське УСЗН

870.00 870.00 0 0 0 0

кількість осіб, 
які отримали 

соціальні 
послуги 11

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення 45

Забезпечення  надання допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім’ях 

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

1650.00 1650.00 0 0 0 0

кількість осіб, 
які отримали 

соціальні 
послуги 84

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення 47

Забезпечення надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на  житлово-комунальні 
послуги, тверде паливо та скраплений газ 2021 Новогродівське 

міське УСЗН

1200.00 1200.00 0 0 0 0

кількість осіб, 
які отримали 

соціальні 
послуги 365

Збільшити фінансування пункту 37  на 6268,00 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 39 на 167,30 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 45  на 426,00 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 47  на 794,20 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 41  заходу 3.2.18. на 177,80 тис.грн. та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 40  заходу 3.2.18. на 644,50 тис.грн. та викласти в новій редакції:

2
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Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення

48

Надання матеріальної допомоги  особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим 
малозабезпеченим особам, які отримують пенсію 
та/або державну соціальну допомогу відповідно до 
Законів України “Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю” і “Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю” 

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

9.10 9.10 0 0 0 0

кількість осіб, 
які отримали 

соціальні 
послуги 10

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення 50

Забезпечення надання тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

160.00 160.00 0 0 0 0 кількість осіб 8

Інші :           Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення населення 51

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідності І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

850.00 850.00 0 0 0 0 кількість осіб 2

3.3.3. Усунення наслідків 
бойових дій у населених 
пунктах вздовж лінії 
розмежування

1
Надання матеріальної  допомоги ветеранам війни з 
числа учасникам АТО (ООС) та членам сімей 
загиблих

2021 Новогродівське 
міське УСЗН

50.00 0 0 50.00 0 0 кількість осіб 100

Додати пункт 50  заходу 3.2.18. та викласти в новій редакції:

Додати пункт 51 та викласти в новій редакції:

Збільшити фінансування пункту 1 на 17,00 тис.грн. та викласти в новій редакції:
2.23.  Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 

Збільшити фінансування пункту 48  на 4,67 тис.грн. та викласти в новій редакції:
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