
РІШЕННЯ 
про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Новогродівської міської територіальної громади на 2021 рік, щодо якої раніше 

здійснювалася стратегічна екологічна оцінка  
 

Критеріям так/ні Висновки, викладені у рішеннях, зазначених     

у пункті 5 Критеріїв 

Спосіб 

врахування 

висновків та 

обґрунтування 

1 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 не передбачатиме реалізацію 

нової (додаткової) діяльності, не передбачено у 

документі державного планування, щодо якої 

законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля 

Враховано 

повністю 

2 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 діяльності-

1; 

місця провадження (розташування); 

умов здійснення діяльності; 

виділених природних та/або матеріальних 

ресурсів. 

ні Виконання не 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 

діяльності-

1; 

місця провадження (розташування); 

умов здійснення діяльності; 

виділених природних та/або матеріальних 

ресурсів. 

Враховано 

повністю 

3 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 Виконання змін не 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 

Враховано 

повністю 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-21#n28


4 Зміни вимагають оцінки, зважаючи на 

ймовірні наслідки для територій з 

природоохоронним статусом: 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду; 

екологічної мережі, Смарагдової мережі. 

ні Виконання змін не передбачає ймовірні наслідки 

для територій з природоохоронним статусом: 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду; 

екологічної мережі, Смарагдової мережі. 

Враховано 

повністю 

5 Зміни впливають на інші пов’язані документи 

державного планування, які приймаються на 

виконання документа державного планування, 

до якого вносяться зміни (зміна), з 

урахуванням критеріїв, визначених у пункті 7  

ні Зміни не  впливають на інші пов’язані документи 

державного планування, які приймаються на 

виконання документа державного планування, до 

якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням 

критеріїв, визначених у пункті 7  

Враховано 

повністю 

6 Виконання зміни до документа державного 

планування може погіршити наявні екологічні 

проблеми, у тому числі ризики впливу на 

здоров’я населення, які стосуються документа 

державного планування 

ні  Виконання зміни до документа державного 

планування не може погіршити наявні екологічні 

проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного 

планування 

Враховано 

повністю 

7 Виконання змін ймовірно матиме значні 

наслідки для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення з урахуванням: 

ймовірності, тривалості, частоти та 

зворотності наслідків; 

кумулятивного характеру наслідків; 

транскордонного характеру наслідків; 

ризиків для здоров’я людей та довкілля 

(наприклад, викликаних аваріями); 

розмірів та просторового поширення 

наслідків (географічна територія та 

чисельність населення, які ймовірно зазнають 

впливу); 

наслідків для територій або ландшафтів, які 

мають охоронний статус на національному 

або міжнародному рівні. 

ні Виконання змін  не матиме значні наслідки для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення з 

урахуванням: 

ймовірності, тривалості, частоти та зворотності 

наслідків; 

кумулятивного характеру наслідків; 

транскордонного характеру наслідків; 

ризиків для здоров’я людей та довкілля 

(наприклад, викликаних аваріями); 

розмірів та просторового поширення наслідків 

(географічна територія та чисельність населення, 

які ймовірно зазнають впливу); 

наслідків для територій або ландшафтів, які мають 

охоронний статус на національному або 

міжнародному рівні. 

Враховано 

повністю 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-21#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-21#n30


8 Зміни вимагатимуть перегляду або внесення 

змін до заходів, які передбачалося вжити для 

запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа 

державного планування 

ні Зміни не вимагатимуть перегляду або внесення 

змін до заходів, які передбачалося вжити для 

запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа 

державного планування 

Враховано 

повністю 

9 Зміни вимагатимуть перегляду або внесення 

змін до заходів, передбачених для здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення 

ні Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін 

до заходів, передбачених для здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення 

Враховано 

повністю 

Висновки про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого 

раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка або про відсутність такої необхідності: на підставі відсутності зауважень від 

департаменту охорони здоров’я та рекомендацій департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (вихідні листи від 

13.07.2021 № 02-41/297-01-2, від 15.07.2021 № 02-64/304-01-2) не здійснювати стратегічну екологічну оцінку зазначених змін через те, що  

наслідки для довкілля, в тому числі для здоров’я населення, залишаться без змін, прийнято рішення не здійснювати стратегічну 

екологічну оцінку незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка. 

 

 

Начальник відділу економіки         

Новогродівської міської ради                                                                              Лілія ШЕВЧЕНКО 

 

 

Головний спеціаліст з питань екології  

та природних ресурсів відділу комунального 

господарства та благоустрою Управління  

міського господарства                                                                                          Надія СТРЕЛЬНІКОВА 

 

 


