
Заява  

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

Стратегії розвитку Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року та 

Плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації 

 

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки 

Управління економіки Конотопської міської ради 

Адреса: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8 

Контактний телефон: (05447)-2-63-75 

e-mail: ekonomkonotop@ukr.net 

Сайт: https://konotop-rada.gov.ua/ 

 

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

документами державного планування 

Стратегія розвитку Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року та 

Плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації є документом державного планування 

регіонального рівня, розроблена відповідно до Розпорядження міського голови Конотопської 

міської ради №185-ОД від 30.08.2021 р. з метою створення умов для економічного і соціального 

розвитку Конотопської МТГ, розвитку її конкурентоспроможності, створення привабливого 

інвестиційного клімату, підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування 

та врахування громадської думки.  

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість проаналізувати потенційний вплив на 

довкілля під час реалізації заходів Стратегії розвитку та використовувати результати цього 

аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі планування. 

Стратегію розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного 

планування, а саме:  

- Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695; 

- Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, затвердженої 

рішенням Сумської обласної ради від 11.12.2020 р. 

Завдання Стратегії: 

1. Збалансований економічний розвиток територіальної громади. 

2. Створення в громаді комфортних умов для життя. 

3. Формування згуртованої громади з високою якістю життя. 

Реалізація завдань Стратегії розвитку здійснюватиметься в межах реальних фінансових 

можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів (міжнародної технічної 

допомоги; міжнародних фінансових організацій; інвесторів; донорських організацій тощо). 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає 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) 

Стратегія розвитку Конотопської міської територіальної громади охоплює: промисловий 

комплекс; підприємництво; транспортну систему; системи комунального господарства та збору і 

утилізації ТПВ; туристичну сферу; інфраструктуру відпочинку та дозвілля; сфери освіти та 

культури; систему охорони здоров’я; соціальний захист та безпеку населення.  

Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей Стратегії розробляються 

відповідні завдання та заходи виконання, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до 
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прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів в подальшому 

має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. 

4. Ймовірні наслідки 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків 

та ризиків реалізації завдань і заходів, прийнятих у Стратегії на окремі компоненти довкілля 

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

світ), соціально-економічні умови розвитку території та на здоров’я населення. 

б) для територій з природоохоронним статусом 

Під час здійснення СЕО ймовірні негативні наслідки виконання завдань та цілей, що 

пропонуються відповідно до Стратегії розвитку, для територій з природоохоронним статусом 

відсутні. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Транскордонні наслідки реалізації рішень Стратегії розвитку для довкілля та здоров’я 

населення не очікуються. 

 

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

державного планування не буде затверджено 

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації громади, 

прогнозах впливів будуть розглянуті оптимістичний, реалістичний та песимістичний сценарії 

виконання Стратегії та «нульовий» сценарій, при якому документ державного планування не 

буде затверджено. 

 

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

муться під час стратегічної екологічної оцінки 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: 

доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні 

оцінки; інша доступна інформація. Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції 

навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, 

вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом 

природного середовища.  

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить 

встановити відповідність рішень Стратегії загальним цілям охорони довкілля та забезпеченню 

безпечного для здоров’я населення середовища існування. 

Під час проведення оцінки також будуть використані метод врахування громадської думки, 

консультування з органами влади, опитування, обговорення. 

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування 

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі 

охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних 

ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з 

додержанням обов’язкових екологічних вимог:  

а) раціональне і економне використання природних ресурсів;  

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних 

ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;  

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;  
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г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних 

ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я 

населення;  

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, 

що підлягають особливій охороні;  

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших 

осіб;  

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного 

різноманіття.  

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для 

здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Звіт про СЕО буде розроблятися відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 

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

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

Стратегія розвитку Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року та 

Плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації, подаються до Управління економіки 

Конотопської міської ради за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8, або на 

електронну поштову скриньку: ekonomkonotop@ukr.net. 

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки можна у приміщенні Конотопської міської ради та на офіційному сайті в мережі інтернет 

за посиланням: //konotop-rada.gov.ua/. 

Строк подання зауважень і пропозицій: з 26.11.2021р. протягом  

15 календарних днів (до 11.12.2021р. включно). Зауваження, надані поза межами визначеного 

строку, не приймаються та не розглядаються. 

 

 

 


