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ЗАЯВА 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  

Програми економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

 1. Замовник 

 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-

Франківської міської ради. 

 

 2. Вид 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” документами державного планування є стратегії, 

плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні 

цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до 

них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування. 

Програма економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки  (далі – Програма) є документом 

державного планування місцевого рівня. 

 Метою Програми є створення умов для збалансованого (сталого) 

економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської територіальної 

громади.  

 Стратегічні цілі Програми: 

- створення комфортних умов проживання в Івано-Франківській міській 

територіальній громаді; 

- зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, 

створення робочих місць; 

- всебічний розвиток громади через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і 

спорт, участь громадян в управлінні; виховання місцевого патріотизму. 

 Програма розроблена згідно з Конституцією України, Законом України 

від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із 

змінами), Законом України від 23.03.2000р. №1602-ІІІ "Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. 

№621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання державного бюджету" (із змінами) та від 

29.07.2020р. №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 роки". 

 В основу Програми покладені ключові положення: Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 2020р. №695; Закону України "Про засади 

державної регіональної політики" від 05.02.2015 року №156-VIII; Стратегії 

розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 21.02.2020р. №1381-34/2020; Стратегії розвитку Івано-
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Франківської об'єднаної територіальної громади на період до 2028 року; міських 

цільових програм з питань соціально-економічного розвитку міської 

територіальної громади. 

 Відповідно до аналізу тенденцій економічного і соціального розвитку 

Івано-Франківської міської територіальної громади та наявних проблем у 

Програмі визначено пріоритети, завдання та заходи на 2021-2023 роки, які 

спрямовані на створення комфортних умов проживання, зростання добробуту 

громадян через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих 

місць, а також на участь громади в управлінні.  

 Завдання та заходи Програми розроблені з урахуванням завдань та 

заходів у відповідних галузях і сферах діяльності, заходів міських цільових 

програм розвитку, затверджених міською радою. Заходи мають адресне 

спрямування з визначенням відповідальних виконавців, термінів реалізації, 

джерел та обсягів фінансування.  

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок різних 

джерел фінансування: бюджетних коштів, субвенцій з державного бюджету, 

кредитних ресурсів, власних коштів суб'єктів господарювання, грантів, коштів 

міжнародних фінансових організацій та інвесторів, благодійної, гуманітарної, 

спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

 Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку 

Івано-Франківської міської територіальної громади розроблені на підставі 

статистичних даних з урахуванням оцінки стану економіки й соціальної сфери у 

2019-2020 роках, впливу складної політичної та економічної ситуації та інших 

зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів у 

перспективі. 

 У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення 

до Програми затверджуються Івано-Франківською міською радою.  

 

 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) 

 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 планованої діяльності, визначеної 

частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає 

оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності. 

 Програма економічного і соціального розвитку Івано-Франківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки  охоплює основні види 

господарської діяльності: промисловість, транспортне та дорожнє господарство, 

містобудівну діяльність, житлово-комунальне господарство і житлову політику, 

надання адміністративних послуг, земельні відносини, управління об'єктами 
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комунальної власності, розвиток інформаційного простору, охорону здоров'я, 

освіту, ринок праці та зайнятість населення, соціальний захист, інвестиційну і 

зовнішньоекономічну діяльність, енергозбереження та енергоефективність, 

споживчий ринок, регуляторну політику і розвиток підприємництва, туризм, 

міжнародне співробітництво, молодіжну і сімейну політику, культуру, охорону 

культурної спадщини, фізичну культуру і спорт, охорону навколишнього 

природного середовища та цивільний захист населення на території Івано-

Франківської  міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру. 

 За кожним із напрямом Програми визначені завдання і заходи, серед яких 

можуть бути 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. 

 4. Ймовірні наслідки: 

 Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) необхідно 

оцінити ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, мають бути оцінені 

ймовірні наслідки  для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, за такими 

компонентами: 

- атмосферне повітря і клімат; 

- вода; 

 - ґрунти та земельні ресурси; 

- відходи; 

- біорізноманіття 

- природоохоронні території; 

- здоров'я та безпека. 

 Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки немає необхідності 

проводити дослідження транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення. 

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

якщо документ державного планування не буде затверджено 

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється 

необхідністю виконання основних напрямів Програми, здійснюється розгляд 

виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів 

Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на 

навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. 

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої 

Програми. Проте, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде 

розглянута Альтернатива 1 - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку 

незатвердження Програми. Оцінку ефективності вказаної альтернативи буде 

відображено у Звіті про стратегічну екологічну оцінку. 

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

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 
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Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана 

наступна інформація: доповіді про стан довкілля, статистична інформація, дані 

моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація. 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі 

аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до 

контрольного переліку, експертний аналіз. Також будуть використані такі 

методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, 

коментування, обговорення тощо. 

 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення 

та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

 Під час проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається 

розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків для довкілля, визначені законодавством. 

 Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» встановлено використання природних ресурсів громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових 

екологічних вимог: 

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню та виснаженню 

природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 

природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 

ресурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних і інших методів покращення якості 

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного 

середовища й безпеку здоров’я населення; 

д) збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду; 

е) здійснення заходів щодо оцінки і збереження біологічного різноманіття.  

 Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання 

природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими 

законодавчими актами у сфері охорони довкілля. 

 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 стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження 

документу державного планування згідно з вимогами статті 11 Закону України 

“Про стратегічну екологічну оцінку”. Звіт СЕО міститиме характеристику й 

еколого-експертний аналіз:  

1) методології проведення СЕО; 
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2) змісту та основних цілей документа державного планування, його зв’язку  

з іншими документами державного планування; 

3) поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення (аналіз 

ключових екологічних проблем, SWOT-аналіз екологічної ситуації,  аналіз 

трендів), та прогнозних змін цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень); 

4) відповідності цілей Програми регіональним екологічним цілям; 

5)  наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі 

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

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

6)  заходів, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування; 

7) заходів, передбачених  для здійснення моніторингу наслідків виконання 

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

населення; 

8)  опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності); 

9)  резюме, розраховане на широку аудиторію. 

 

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

подання 

 Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєкту Програми надаються до Департаменту економічного 

розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради за 

адресою: вул.М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004; електронна 

пошта:  luba@mvk.if.ua . Відповідальна особа: Попович Любов Дмитрівна, 

телефон (0342) 551939. 

 Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати 

опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. 
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