
ЗАЯВА 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  

Програми економічного і соціального розвитку  

Вінницької області на 2021 рік 

 

1. Замовник: Вінницька обласна державна адміністрація (Департамент 

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку  

облдержадміністрації). 

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), 

його зв'язок з іншими документами державного планування 
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 

рік (далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціально-економічної 

ситуації в області у 2020 році, з урахуванням завдань і положень Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. №695), а також Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 

року (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 

21 лютого 2020 р. №921). 

Головною метою Програми є недопущення зниження рівня життя та 

забезпечення соціальних потреб населення області на основі розвитку 

конкурентоспроможної економіки регіону, шляхом посилення інвестиційної та 

інноваційної привабливості, модернізації соціальної сфери та забезпечення 

гармонійного розвитку всіх громад регіону. 

Методологічною основою розроблення Програми є: 

 Закони України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», «Про державні цільові програми", "Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку 

регіонів», «Про засади державної регіональної політики», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього 

підприємництва в Україні». 

 Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету»; 

- від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021—2023 роки»; 

- від 12.06.2020 №471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України»; 



- від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної програми 

стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

2020-2022 роки». 

 Постанова Верховної Ради України від 12.06.2020 № 471-2020-п «Про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України». 

Програма визначає цілі, пріоритети та прогнозні показники соціально-

економічного розвитку на 2021 рік, а також заходи та шляхи їх досягнення, 

спрямовані на ефективне розв’язання проблем економічного і соціального 

розвитку та на створення необхідних умов для стабілізації економіки, 

подальшого зростання та запобігання економічному спаду. 

Програмою враховано реалізацію затверджених галузевих програм, 

враховано пропозиції постійних комісій обласної Ради, структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації, які розробили відповідні розділи Програми. 

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію 

пріоритетів у визначених цілях, а саме:  

ціль 1: реалізація державної політики в оборонній та правоохоронній 

діяльності; 

ціль 2: захист населення і територій області від наслідків надзвичайних 

ситуацій та забезпечення функціонування територіальної підсистеми Єдиної 

державної системи цивільного захисту; 

ціль 3: забезпечення умов сталого економічного розвитку. зростання 

конкурентоспроможності економіки області; 

ціль 4: розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя 

населення; 

ціль 5: екологічна безпека навколишнього середовища;  

ціль 6: розвиток громадянського суспільства. 

 

3. Якою мірою ДДП 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). 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (стаття 2) регулює 

відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, виконання документів державного планування та поширюється на 

документи державного планування, які стосуються сільського господарства, 

лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, 

транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони 

довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та 

виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види 

діяльності та об'єкти) щодо яких законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на 

ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 



екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з 

урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану 

діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного 

розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та 

опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних 

об’єктів планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про 

провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття 

таких рішень. 
 

Проєкт Програми не містить конкретних рішень про провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у тому числі 

щодо надання документів дозвільного характеру.  
 

Методологія розроблення та реалізації Програми передбачає розроблення 

Переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на 2021 рік, який включатиме 

низку проєктів, серед яких можуть бути проєкти, що 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. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив 

при реалізації ДДП: 

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

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) будуть 

оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема необхідно оцінити 

наслідки для таких складових довкілля: 

атмосферне повітря; 

водні ресурси; 

промислові та побутові відходи, викиди та стоки; 

земельні ресурси; 

біорізноманіття та рекреаційні зони; 

наслідки для здоров’я населення; 

б) для територій з природоохоронним статусом: 

В області налічується 420 об’єктів природно-заповідного фонду (43 

загальнодержавного значення, з них 1 національний природний парк та 377 

місцевого значення, з них 4 регіональних ландшафтних парки), загальною 

площею 62150,805 га, що складає 2,35% від площі області. 

Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки реалізації 

Програми на зазначені території та об'єкти природно-заповідного фонду. 

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

У рамках проведення СЕО проєкту Програми не передбачається оцінка 

транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 



 

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

якщо ДДП не буде затверджено:  

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно реалізувати для 

досягнення пріоритетних завдань розвитку Вінниччини у 2021 році. Також, 

представлені: прогнозні критерії досягнення, основні показники економічного і 

соціального розвитку області на 2021 рік (розраховані на базі сценарію 

відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, 

викликаних пандемією COVID-19 в Україні та світі у 2020 році). 

 

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

використовуватимуться під час СЕО: 
Інформаційна складова Програми базується на фактичних показниках 

економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2020 рік, за наявною 

офіційною статистичною інформацією, а також пропозиціях структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення та рад об’єднаних територіальних громад. 

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та 

роботодавців визначені Програмою завдання і заходи реалізовуватимуться 

шляхом тісної співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування, 

профспілок і роботодавців. 

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення 

та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП. 

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) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій; 

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;  

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 під час провадження діяльності, пов’язаної з 

поводженням з генетично модифікованими організмами. 
 

У результаті здійснення СЕО проєкту Програми будуть сформовані заходи 

і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути 

під час реалізації Програми. 

Зазначені заходи і рекомендації будуть ґрунтуватися на результатах 

проведених в рамках СЕО дослідженнях, та визначатимуться відповідно до 

вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» і з урахуванням інших чинних нормативно-правових 

актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО. 
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 

11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».  
 

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

Вступ 

1. Зміст та основні цілі Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2021 рік 

2. Характеристика поточного стану довкілля Вінницької області 

3. Основні екологічні проблеми Вінницької області 

4. Зобов’язання у сфері охорони довкілля 

5. Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми 

6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання Програми 

7. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив 

8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

Програми  для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

9. Резюме. 

 

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

подання. 
Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО проєкту 

Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік 

надсилати Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку облдержадміністрації на адресу: вул. Хмельницьке шосе, 7, 

м. Вінниця, 21021 або в електронному вигляді на адресу: ueco@vininvest.gov.ua 

  
Строк подання зауважень і пропозицій – 15 (п’ятнадцять) днів з дня 

отримання Заяви про визначення обсягу СЕО. 

mailto:ueco@vininvest.gov.ua


 

Відповідальні особи: Ратушняк Інесса Анатоліївна - заступник директора 

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 

облдержадміністрації - тел. 0432-66-14-12; 

Болюх Наталя Миколаївна – начальник відділу аналізу й прогнозування 

регіонального розвитку Департаменту міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку облдержадміністрації - тел 0432-66-14-26, 0432-66-14-36. 

Макаренко Катерина Юріївна – заступник начальника відділу аналізу й 

прогнозування регіонального розвитку Департаменту міжнародного 

співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації - тел 0432-66-

14-26, 0432-66-14-36. 
 


