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Вступ 

Здійснення стратегічної екологічної оцінки регламентується Законом України «Про 

стратегічну екологічну оцінку». Впровадження стратегічної екологічної оцінки (далі – 

СЕО) створило умови для здійснення такої оцінки до прийняття рішення про 

затвердження документів державного планування відповідно до вимог Директиви 

2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку 

наслідків окремих планів та програм для довкілля.  

Основні законодавчі документи, що діють цій сфері: 

- Конституція України;  

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на 

період до 2020 року»,  

- Закон України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку 

до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті». 

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

Стратегічна екологічна оцінка, згідно базового закону - процедура визначення, опису 

та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів 

із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка 

включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та 

консультацій, врахування у документі державного планування звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, 

інформування про затвердження документа державного планування. 

Суть стратегічної екологічної оцінки полягає у виявленні факторів, що мають 

суттєвий вплив на навколишнє природне середовище та організм людини. 

Супутникові дані свідчать про те, що, починаючи з кінця 1960-х років на планеті 

відбулося зменшення площі снігового покриву приблизно на 10%.  

Протягом ХХ століття середній рівень моря підвищився на 0,1-0,2 м. У більшості 

районів високих і середніх широт Північної півкулі на 0,5-1% збільшилася кількість 

атмосферних опадів. Розрахунки, проведені за допомогою глобальних кліматичних 

моделей, в яких враховується спостережуване зростання концентрації парникових 

газів і аерозолю, вказують на великий внесок антропогенних чинників у зміну 

температури поверхні землі протягом чотирьох останніх десятиліть. 

Але суть не лише в підвищенні температури. Зміна клімату призводить до безлічі не 

прогнозованих наслідків в самих різних сферах. Зміна клімату посилює кругообіг 

води, що в одних регіонах призводить до інтенсивних опадів і пов'язаним з цим 

повеней, а в інших - до екстремальних засух. Зміна клімату впливає на характер 

випадання опадів, до зміни флори та фауни, до появи нетипових для конкретної 

місцевості збудників хворіб. 

До факторів природного середовища, які впливають на захворюваність та здоров’я 
населення, належать геофізичні, біогеохімічні, живі збудники та їх токсичні продукти, 

отруйні рослини та алергени рослинного походження.  
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Геофізичні особливості території, як природні передумови поширення хвороб, 

визначаються тими ж таки погодно-кліматичні умовами на які накладаються фактори 

життєдіяльності в поєднанні з антропогенними факторами. На стан здоров’я людини 

здійснюють вплив біогеохімічні чинники середовища, які надходять до організму 

через харчові ланцюги, що включають хімічний склад грунту, повітря, води. Існує 

чітка залежність між захворюваністю на серцево-судинні хвороби і хімічним складом 

питної води та орного шару ґрунту. Встановлена взаємозалежність між поширенням 

глаукоми серед населення та кислою реакцією ґрунту. В результаті, від того яку 

господарську діяльність здійснюють на тій чи іншій території залежить і якість води, і 

якість грунту, а від так і здоров'я населення. 

На розвиток патогенних організмів впливає температура, вологість та забрудненість 

різними сполуками. Внаслідок потрапляння до організму людини вірусів, бактерій, 

мікробів та ряду інших паразитів, розвиваються інфекційні хвороби.  

Практично усі зазначені фактори спричинені діяльністю людини - штучно 

сформованим антропогенним навантаженням.. Вони є результатом впливу на 

біологічні властивості земної (водної) поверхні, впливу на біоценози або 

безпосередньо на шари атмосфери (нагрівання повітря індустріальними тепловими 

установками; збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері в результаті 

спалювання викопного палива і т.д.). В значній мірі антропогенні зміни клімату 

пов'язані з продукуванням цивілізаційних благ. Тому основна ціль на яку спрямована 

стратегічна екологічна оцінка документів державного планування, це мінімізація 

впливу на навколишнє природне середовище при формування сприятливого 

середовища життєдіяльності людини. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 

іншими документами державного планування 

Документ державного планування «Стратегія розвитку Смілянської громади на 2022-

2030 роки» (Стратегія)  є узагальненою довгостроковою програмою досягнення 

поставлених завдань, спрямованих на стабільне поліпшення якості життя усіх 

жителів, підвищення рівня життя населення шляхом стимулювання соціально-

економічного розвитку за допомогою посилення спільної діяльності усіх зацікавлених 

сторін у державному і приватному секторах щодо інвестування в пріоритетні галузі 

економіки, розвитку малого підприємництва, розширення співробітництва з 

європейськими партнерами, підвищення інвестиційного і управлінського потенціалу. 

Стратегія розвитку ставить цілі, закладає принципи їх досягнення, орієнтується  на 

залучення усіх верств громади до соціально-економічних процесів, забезпечення 

належних умов життя для всіх мешканців та наближення стандартів життя до рівня 

провідних  міст України.  

Стратегія розвитку розроблена на основі положень Конституції України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 

адміністрації»,  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 

№ 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», в 

рамках «Стратегії розвитку Черкаської області на період 2022-2027 роки», Концепції 

державної регіональної політики, інших актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України. 

У Стратегії розвитку враховані основні вимоги Указу Президента України від 

31.07.2004 № 854 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики». Основною метою розроблення 

Стратегії розвитку є визначення пріоритетних напрямів розвитку Смілянської 

громади на довгостроковий період та здійснення планомірних і послідовних заходів 

по максимальному наближенню рівня життя мешканців громади до європейських 

стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього 

потенціалу,  збереження унікальних духовних та культурних традицій. 

Необхідність підготовки та прийняття Стратегії розвитку викликана завершенням 

Стратегічного плану економічного та соціального розвитку громади до 2020 року, 

зміною соціально-економічної ситуації, як в Україні, так і ухваленням у 2020 році 

Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким 

визначено нові підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку, 

а також доцільністю підготовки нового стратегічного документу, розробленого за 

європейськими стандартами. 

Розпорядженням міського голови від 25.01.2021 № 21р було створено Робочу групу. 

Склад Робочої групи сформований із представників громадськості, депутатів міської 

ради, керівників підприємств і установ, підприємців, представників управлінь і 

відділів міськвиконкому. 

Соціально-економічний аналіз розвитку громади показує, що незважаючи на 

існуючий економічний потенціал, за окремими показниками соціальної та 

економічної сфери, які суттєво впливають на якість життя громадян, ситуація в 

повною мірою не задовольняє мешканців. Відтак, оскільки головним об‘єктом 
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спрямування стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і якість її життя 

(наближення її до європейського рівня), робочою групою в процесі обговорення було 

ухвалено рішення сформувати наступне стратегічне бачення розвитку міста Сміла до 

2030 року: 

Сміла – сучасне місто максимально комфортне для мешканців і гостей, сприятливе 

для залучення інвесторів та розвитку бізнесу: 

- територія розвиненого бізнесу, з розвиненою інфраструктурою, приваблива для 

інвестицій; 

- місто, де впроваджуються сучасні технології у галузі виробництва, управління 

та розвитку, збереження довкілля; 

- місто, в якому хочеться жити та працювати, зручне та безпечне для мешканців і 

гостей. 

Обрані на підставі аналізу стратегічні цілі – спосіб досягнення стратегічного бачення. 

Їх визначення обумовлено, з одного боку, повноваженнями учасників підготовки і 

впровадження Стратегії, з іншого боку – наявністю інструментів впливу.  

Стратегічне бачення досягатиметься через впровадження стратегічних напрямів: 

А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування 

В. Місто енергоефективної та екобезпечної інфраструктури 

С. Місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг   

 

 

 

 

 



 7 

 

 

2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень) 

Смілянська міська громада — територіальна громада в Україні, в Черкаської області. 

Утворена 17 липня 2020 року постановою Верховної Ради України № 807. Перші 

вибори відбулись 25 жовтня 2020 року. 

КАТОТТГ: UA71080390000078978 

Адміністративний центр — місто Сміла. Населення громади становить 66,9 тис осіб. 

Кількість населених пунктів: 2. До підпорядкування Смілянської міськради входить 

селище Ірдинівка. Площа територіальної громади: 39.1 км 2 

 

Рисунок 1 Географічне розташування громади 
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Географічно громада розташована на Придніпровській височині1, над річкою Тясмин. 

Тясмин — річка в Кіровоградській та Черкаській областях України, права притока 

Дніпра. Річка бере початок у північній частині села Любомирка Олександрійського 

району. Спочатку тече на південь та південний захід, у селі Соснівка повертає на 

північний захід і тече в цьому напрямку до села Райгород Кам'янського району. Потім 

напрямок змінюється на північний, а в місті Сміла річка повертає на північний схід. У 

селі Бузуків Тясмин ще раз повертає, тепер на південний схід і тече в цьому напрямку 

до самого Чигирина. Останній відрізок річка протікає в східному напрямку. 

Смілянське міське водосховище розташоване в центральній частині м.Сміла, служить 

джерелом водопостачання промислових підприємств та місцем відпочинку мешканців 

міста. Наповнення водосховища здійснюється верхньою течією р.Тясмин, зливовими 

та талими  водами. 

Забезпеченість водою на одного жителя міста становить лише 0,78 тис.куб.метрів у 

середньому по водності рік. Ураховуючи нерівномірність поверхневого стоку 

протягом року, навіть при сучасному водоспоживанні, дефіцит у водозабезпеченості 

спостерігається у  всіх мікрорайонах міста Сміла.  

Водосховище побудовано у 1957 році. До нормального проектного рівня  наповнено 

весною 1958 року. Позначка води за нормальним проектним рівнем становить 85,4 м 

над рівнем моря. Середня глибина водосховища після введення його в експлуатацію 

становила 1,8 м., а площа - 338 га. При таких технічних даних обсяг води у 

водосховищі був біля 6 млн.куб.м.  

За 59-річний період експлуатації, через безвідповідальну діяльність у промисловій 

сфері відбулося замулення водосховища. Внаслідок цього площа його зменшилась до  

318 га, а середня глибина – до 0,85 м. Товщина мулу (суглинистих і супіщаних 

грунтів чорного і темно-сірого кольору) в ложі водосховища становить від 1,0 до 2,5 

м. У мулі накопичились хімічні елементи, вміст яких перевищує гранично допустимі 

рівні за нітратами у 23 рази, за солями металів - у 31 раз, за іншими хімічними 

сполуками -  від 17 до 50 разів. 

Основною причиною погіршення екологічного стану річки є неефективна робота 

очисних споруд міст Кам'янка, Сміла, Чигирин. 

Причиною незадовільної роботи очисних споруд є фізична та моральна застарілість 

обладнання, несвоєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів. 

Природні об’єкти та збереження  біорізноманіття 

На території міста Сміла нараховується 4 об'єкти природно-заповідного фонду: 

- Гідрологічний заказник місцевого значення «Ірдинське болото» в 

адміністративних межах м. Сміла Черкаської області, площа 0,9211 га. 

- Міський парк культури та відпочинку - пам'ятка садово-паркового мистецтва 

місцевого значення, розташований по вул. Перемоги, 37, м. Сміла, площа 

33,2015 га. 

- Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело», розташований 

на землях лісового фонду в районі вул. Полтавська-Лісна, площа 0,0300 га. 

 
1 Придніпровська височина  ́ — височина на південному сході Європейської рівнини. 

Займає межиріччя середнього плину Дніпра й Південного Бугу, у межах Житомирської, 
Київської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.  
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- Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення: багатовікові дерева дуба 

звичайного, Графський дуб-красень, віковий дуб імені Якова Водяного, 

Софіївські дуби. 

Збереження біо- та ландшафтного різноманіття  - це багатоаспектний процес, який 

передбачає законодавче, науково-методичне, соціально-економічне забезпечення 

програм і заходів у цій сфері. Один з перспективних напрямів втілення стратегії 

збереження біо- та ландшафтного різноманіття це є розбудова екологічної мережі.  

Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду міста 

шляхом віднесення частини земель господарського використання до категорій, що 

підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття 

природних ландшафтів. 

Загальна площа земель у межах міста Сміла становить - 3985 га, яка поділяється на 

такі види угідь, а саме:  сільськогосподарські землі - 1303,4 га, ліси та інші лісовкриті 

площі - 170,1 га,  чагарники - 0,8 га,  забудовані землі - 1881,5 га, відкриті заболочені 

землі - 117,8 га, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 

покривом - 125,1 га, води - 387,1 га. 

Із усіх земель:  природоохоронного призначення - 33,2 га, оздоровчого призначення -  

12,0 га, рекреаційного призначення -  24,6 га,  історико-культурного призначення - 

10,6 га. 

Ресурсно-сировинний потенціал міста представлений нерудними корисними 

копалинами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади граніту, темно-сірий 

гранодіорит, сієніт, гіпс, каолінові глини, графіт, фосфорити та осадові залізні руди. 

Магістральні залізничні та шосейні дороги мають вихід до Києва, Одеси,  

Дніпропетровська, Львова.  

Транспортна система: 

- залізнична станція «ім. Т.Г. Шевченка»; 

- залізнична станція «СМІЛА»; 

- автостанція «АС – 1»; 

- автостанція «АС – 2». 

Залізнична станція ім. Т.Г. Шевченка – великий транспортний вузол південно-

західного напрямку українських залізничних доріг. Дільнична вузлова 

електрофікована залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізничної 

дороги, розміщена на перехресті основних магістралей. 

Пасажирський термінал станції має два вокзали — південний та північний.  З 

південного вокзалу можна виїхати за напрямком Знам’янки, Черкас, Золотоноші, 

Конотопу, Одеси, Миколаєва та Херсону. З північного вокзалу – Києва, Львову, 

Житомира, Ковелю. На станції зупиняються всі пасажирські та міжміські потяги. 

Автотранспортним сполученням забезпечено всі райони міста, функціонує 15 

автобусних маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування здійснюють 3 суб’єкти підприємницької діяльності:  

Загальна протяжність міської дорожньої мережі становить 220,4 км, утому числі 

дороги з твердим асфальтовим покриттям – 102,3 км, дороги без твердого покриття  - 

118,1 км, дороги державного значення, що проходять на території міста – 9,8 км, 

дороги обласного значення  – 17,7 км.  
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Довжина повітряних мереж системи зовнішнього освітлення міста становить 193,75 

км, з них: кабельних ліній – 1,93 км, повітряних ліній – 181,59 км.. Кількість приладів 

обліку електричної енергії – 52 одиниці, з них: диференційованого обліку – 46 од., 

кількість опор – 793 од.. 

Послуги з теплопостачання по місту надають 2 підприємства:  

- КП «Смілакомунтеплоенерго»; 

- ТОВ «Смілаенергопромтранс».  

Працює 19 котелень. Котельні працюють на природному газі. 

ТОВ "Смілаенергопромтранс" виробляє теплову та електричну енергію, що працюють 

на паливі - природний газ і деревна тріска.  Це дає змогу цілий рік виробляти 

електроенергію за "зеленим" тарифом, що на 30% дешевша від теплоенергії, 

виробленої та відпущеної з котлів із використанням у якості палива природного газу. 

Протяжність теплових мереж складає 20,94 км в двохтрубному вимірі. Втрати в 

магістральних теплових мережах складають 24,8%. Загальна зношеність теплових 

мереж складає 68%. 

КП «Смілакомунтеплоенерго» надає послуги з централізованого теплопостачання 

міста.  

Протяжність теплових мереж складає 34,54 км. Втрати в магістральних теплових 

мережах складають 16%. Загальна зношеність теплових мереж складає 57,6%. 

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надає комунальне 

підприємство «ВодГео», яке забезпечує споживачів питною та технічною водою, 

здійснює забір, транспортування та очистку стічних вод на власних каналізаційних 

очисних спорудах. 

Водопровідні мережі протяжністю 182,7 км. Загальна зношеність – 25,4%. Втрати – 

46,2%. Водовідвідні мережі протяжністю 167 км. Загальна зношеність – 20,4%. 

 Забір питної води здійснюється артезіанськими свердловинами, що розташовані у 

лісовому масиві  адміністративних меж Білозірської ОТГ Черкаського району. 

Загальна кількість свердловин – 27 штук, у тому числі 21- робоча, 6-непрацюючих. 

Якість питної води, яку подає підприємство КП «ВодГео» відповідає вимогам 

ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієничні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». 

На каналізаційних очисних спорудах стічні води, що надходять із міста, проходять 

повну біологічну очистку. Після очистки стоки  скидаються у річку Тясмин. 

Утворення та накопичення відходів 

Земельна ділянка, де розміщений полігон, розташована на північно-східній околиці 

міста Сміла. Полігон знаходиться на відстані 2,5 км від села Залевки, 2,5 км від 

автомагістралі Київ - Дніпропетровськ та 1 км від автошляху Сміла-Сунки. 

- Рік введення в експлуатацію – 1989.  

- Площа - 4 га;  

- Паспорт  МВВ № 26 дата реєстрації 14.12.2001р 

- Проектна потужність – 575000 тонн; 

- Річне накопичення відходів 4 класу небезпеки – 21 – 23 тис. тонн; 

- Місячне накопичення – 2242 тонн; 
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- Землекористувач - з 05.11.2015 СКП «Комунальник. Договір оренди землі між 

СКП «Комунальник» та Смілянською райдержадміністрацією від 05.11.2015 на 

підставі розпорядження Черкаської ОДА від 25.09.2015 № 484. 

- Власник відходів, експлуатація та утримання – СКП «Комунальник»; 

- Відсоток заповнюваності – 102,86%. 

На сьогоднішній день збір ТПВ, які потім потрапляють на полігон валовий, тобто, без 

розділення на окремі складові. На полігоні виконуються такі основні види робіт - 

приймання, складування та ізоляція ТПВ. Щодо впровадження системи роздільного 

збирання сміття, в місті Сміла працює дванадцять пунктів роздільного збору 

вторинних відходів, а саме паперу, плівки, склотари, РЕТ-пляшок. Існує практика 

укладання договорів між торгівельними закладами міста і підприємствами, 

переробниками вторсировини щодо приймання паперових відходів різного типу, а 

також пакувальної тари. Діяльність щодо збирання, перевезення для подальшої 

утилізації пластику, ПЕТ-пляшок в населеному пункті здійснює підприємство СКП 

«Комунальник»  Збір запроваджено в 2008 році і проводиться у спеціальні 

контейнери, які розміщені на території міста. Кількість контейнерів для збору ПЕТ-

пляшок – 130. Обсяг за видами ресурсоцінних компонентів ТПВ, що збираються 

роздільним методом складає 40 тонн на рік. 

Демографія та трудові ресурси 

Статева структура населення міста характеризується перевагою жіночого населення 

над чоловіками:  

- 54,1% - жінки; 

- 45,9% - чоловіки.  

Визначальним фактором зменшення чисельності населення є природне скорочення: 

- смертність перевищує народжуваність майже в 2,5 рази; 

- з 2017 року відбувається міграційний відтік працездатного населення.  

Соціальна інфраструктура 

Сфера освіти міста: 

- 13 загальноосвітніх закладів; 

- 17 дошкільних закладів; 

- 3 професійно-технічні освітні заклади; 

- 2 позашкільних заклади. 

Сфера охорони здоров’я міста: 

- КНП «Смілянська міська лікарня»; 

- КНП «Смілянська міська поліклініка ім. Тараса. Шевченка»; 

- КНП «Смілянська міська поліклініка»; 

- КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка»; 

- КНП «Смілянський центр первинної медико-санітарної допомоги. 

Об’єкти культури міста: 

- міський будинок культури; 

- будинок культури ім. Т.Г. Шевченка; 

- клуб М. Яблунівки; 

- клуб Гречківки; 

- міський краєзнавчий музей; 

- кінотеатр; 
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- 2 бібліотеки з філіями. 

Завдяки історичній спадщині, економіко-географічному розташуванню і 

підприємливості жителів у місті найбільш розвинені промислові підприємства, які 

задіяні в обробній промисловості – 22 од.; 3 -  виробляють і розподіляють 

електроенергію, газ та воду. 

Станом на 01.01.2021 по місту Сміла зареєстровано 3 202 суб’єктів підприємницької 

діяльності. З них юридичних осіб – 311; фізичних осіб – 2891. 

Найбільш вагомі підприємства міста: 

- ПАТ «НВП Смілянський електромеханічний завод» - виготовлення та ремонт 

електричних машин тягового рухомого складу    

- ТОВ «фірма Технокомплекс» -виробництво нетканих матеріалів і виробів із них 

- ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» - виробництво обладнання для 

харчової, хімічної промисловості та залізничного транспорту 

- ДП «Оризон - Навігація» - виробництво електророзподільної та контрольної 

апаратури. Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук 

- НВПП «ДАК-Електропром» - послуги з технічного обслуговування, ремонту та 

перемотування електричних двигунів, генераторів і трансформаторів 

- ПП «Салон Сніжана» - виробництво верхнього одягу 

- ТОВ «Смілянський ливарний завод» - виробництво металу 

- ПрАТ «Спектр-Сміла» - меблева фурнітура, с/г техніка та запчастини 

- ТОВ «Меблі -ЛІВС» - виробництво меблів 

Відповідно станом на 01.01.2020 громада займала 5 місце по обсягам реалізації 

промислової продукції (товарів, послуг) серед  6-ти міст Черкаської області. 

Актуальним проблемним питанням щодо впливу на довкілля є наразі високий ступінь 

зношеності основних фондів підприємств, що здійснюють свою діяльність на 

території міста. Тому для оновлення основних засобів підприємств необхідні 

капітальні інвестиції. Такі вкладення спрямовані на зростання виробничих 

потужностей на новій технологічній основі і відповідно – підвищення продуктивності 

праці 

Таблиця 1  Дійсний стан - Атмосферне середовище та повітря 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 
Наявність викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел на проектованій території 
Так  

2 

Обсяг викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел на проектованій території - 

домогосподарства 

7,5 Низький 

3 

Обсяг викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел на проектованій території - 

об'єкти комунальної сфери 

7,5 Низький 

4 

Обсяг викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел на проектованій території - 

промислово-виробничі об'єкти 

10,0 Помірний 

5 

Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаного з викидами забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел на проектованій 

території 

0,5 Дуже хороший 



 13 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

6 
Наявність викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел на проектованій території 
Так  

7 

Обсяг викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел на проектованій території - 

автотранспорт домогосподарств 

2,5 Низький 

8 

Обсяг викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел на проектованій території - 

автотранспорт субєктів господарської діяльності 

2,5 Низький 

9 

Обсяг викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел на проектованій території - 

залізничний транспорт 

7,5 Низький 

10 

Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаного з викидами забруднюючих речовин 

від пересувних джерел на проектованій території 

0,8 Дуже хороший 

11 
Стан якості атмосферного повітря на проектованій 

території 
0,8 Дуже хороший 

12 
Наявність неприємних запахів пов'язаних з 

діяльністю на проектованій території 
Так  

13 
Обсяг неприємних запахів пов'язаних з діяльністю 

на проектованій території 
0,5 Низький 

14 

Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаний з повітряними потоками на 

проектованій території 

0,5 Дуже хороший 

15 

Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаний з впливом вологісті повітря на 

проектованій території 

0,3 Дуже хороший 

16 

Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаний з температурним режимом 

повітряного середовища на проектованій території 

0,3 Дуже хороший 

17 

Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаний з впливом сонячної радіацієї на 

проектованій території  

0,3 Дуже хороший 

 

Таблиця 2  Дійсний стан - Водне середовище 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 Наявність відкритих водних об’єктів Так  

2 
Наявність скидів у поверхневі води (водні 

об’єкти) 
Так  

3 
Обсяг скидів у поверхневі води на проектованій 

території - домогосподарства 
10,0 Помірний 

4 
Обсяг скидів у поверхневі води на проектованій 

території - об'єкти комунальної сфери 
2,5 Низький 

5 
Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаний з обсягом скидів у поверхневі води 
4,0 Задовільний 

6 

Наявність відкритих джерел води, що 

використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

Так  



 14 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

7 
Обсяг споживання води з відкритих джерел на 

проектованій території - домогосподарства 
20,0 Помірний 

8 

Обсяг споживання води з відкритих джерел на 

проектованій території - об'єкти комунальної 

сфери 

2,5 Низький 

9 

Обсяг споживання води з відкритих джерел на 

проектованій території - промислово-виробничі 

об'єкти 

2,5 Низький 

10 

Наявність закритих джерел води, що 

використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

Так  

11 
Обсяг споживання води з джерел на проектованій 

території - домогосподарства 
7,5 Низький 

12 

Обсяг споживання води з закритих джерел на 

проектованій території - об'єкти комунальної 

сфери 

5,0 Низький 

13 

Обсяг споживання води з закритих джерел на 

проектованій території - промислово-виробничі 

об'єкти 

1,0 Низький 

14 
Наявність централізованого водопостачання 

населенню 
Так  

15 
Обсяг забору води, що використовуються для 

централізованого водопостачання населенню 
35,0 Підвищений 

16 
Обсяг споживання води, що використовуються 

для централізованого водопостачання населенню 
35,0 Підвищений 

17 
Стан мереж, що використовуються для 

централізованого водопостачання населенню 
4,0 Задовільний 

18 
Наявність систем водовідведення та 

каналізаційних систем на проектованій території 
Так  

19 
Обсяг навантаження на системи водовідведення та 

каналізаційні системи 
15,0 Помірний 

20 
Стан систем водовідведення та каналізаційних 

систем на проектованій території 
2,5 Хороший 

21 Наявність системи очистки стічних вод Так  

22 Стан системи очистки стічних вод 3,5 Задовільний 

23 Стан гідрологічного режиму водного об'єкту 3,5 Задовільний 

24 Стан гідрохімічного режиму водного об'єкту 4,0 Задовільний 

25 
Наявність загроз пов'язаних з паводками 

(підтопленням) 
Так  

26 Стан напрямку течії поверхневих вод 3,0 Хороший 

27 Стан швидкості течії поверхневих вод 3,5 Задовільний 

 

Таблиця 3   Дійсний стан - Геологічне середовище та ландшафти 
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№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 
Наявність впливу на геологічне середовище на 

проектованій території 
Так  

2 
Обсяг впливу на геологічне середовище на 

проектованій території 
1,0 Низький 

3 
Стан геологічного середовища на проектованій 

території 
2,5 Хороший 

4 
Наявність впливу на ландшафти на проектованій 

території 
Так  

5 
Обсяг впливу на ландшафти на проектованій 

території 
7,5 Низький 

6 Стан ландшафтів на проектованій території 1,5 Хороший 

 

Таблиця 4  Дійсний стан - Грунтове середовище та грунти 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 Наявність впливу на грунтове середовище Так  

2 Обсяг впливу на грунтове середовище 10,0 Помірний 

3 Стан грунтового середовища 1,5 Хороший 

4 

Наявність порушених, деградованих, 

переміщених, ущільнених шарів грунту на 

проектованій території 

Так  

5 
Наявність вітрової ерозії ґрунтів на проектованій 

території 
Так  

6 
Наявність водної ерозії ґрунтів на проектованій 

території 
Так  

7 
Стан ґрунтів з пов'язаниний водною ерозією на 

проектованій території 
2,0 Хороший 

8 

Наявність загроз природного характеру щодо 

таких явищ як землетруси, зсуви, селеві потоки, 

провали землі та інші подібні загрози на 

проектованій території 

Ні  

 

Таблиця 5  Дійсний стан - Життєва та господарська діяльність 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 
Наявність джерел утворення твердих побутових 

відходів 
Так  

2 
Обсяг утворення твердих побутових відходів на 

проектованій території 
15,0 Помірний 

3 
Стан з утворенням твердих побутових відходів на 

проектованій території 
3,5 Задовільний 

4 
Наявність системи управління твердими 

побутовими відходами на проектованій території 
Так  

5 
Обсяг системи управління твердими побутовими 

відходами на проектованій території 
10,0 Помірний 
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№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

6 
Стан системи управління твердими побутовими 

відходами на проектованій території 
5,0 Задовільний 

7 

Наявність джерел накопичення промислових 

відходів IV класу небезпеки на проектованій 

території 

Так  

8 
Обсяг накопичених промислових відходів IV 

класу небезпеки на проектованій території 
2,5 Низький 

9 
Стан накопичених промислових відходів IV класу 

небезпеки на проектованій території 
0,8 Дуже хороший 

 

Таблиця 6  Дійсний стан - Акустичне середовище та вібрація 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 
Наявність шумового забруднення на проектованій 

території 
Так  

2 
Обсяг шумового забруднення на проектованій 

території 
15,0 Помірний 

3 
Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаного з шумовим забрудненням 
3,5 Задовільний 

4 Наявність вібрації на проектованій території Так  

5 Обсяг вібрації на проектованій території 5,0 Низький 

6 
Стан навколишнього природного середовища 

пов’язаного з вібрацією 
3,0 Хороший 

 

Таблиця 7  Дійсний стан - Біорізноманяття та рекреаційні ресурси 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 
Наявність природно-заповідного фонду на 

проектованій території 
Так  

2 
Стан природно-заповідного фонду на 

проектованій території 
0,1 Дуже хороший 

3 
Наявність сільськогосподарських угідь на 

проектованій території 
Так  

4 
Стан сільськогосподарських угідь на проектованій 

території 
1,5 Хороший 

5 
Наявність природних середовищ існування диких 

видів тварин 
Так  

6 
Стан природних середовищ існування диких видів 

тварин 
1,0 Хороший 

7 
Наявність порушених (деградованих) середовищ 

існування диких видів тварин 
Так  

8 
Стан порушених (деградованих) середовищ 

існування диких видів тварин 
3,5 Задовільний 

9 
Наявність рекреаційних ресурсів на проектованій 

території 
Так  

10 
Стан рекреаційних ресурсів на проектованій 

території 
2,5 Хороший 

11 
Наявність порушених рекреаційних ресурсів на 

проектованій території 
Так  
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№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

12 
Стан порушених рекреаційних ресурсів на 

проектованій території 
1,0 Хороший 

 

Таблиця 8  Дійсний стан - Здоров'я та організм людини 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 Наявність впливу на нервово-психічну систему Так  

2 Наявність впливу на систему кровообігу Так  

3 Наявність впливу на систему дихання Так  

4 
Наявність впливу на шкіру та підшкірну 

клітковину 
Так  

5 Наявність впливу на кістково-м’язову систему Ні  

6 Наявність впливу на рухому активність Ні  
 

Таблиця 9  Дійсний стан - Суміжна інфраструктура 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 
Наявність об'єктів історико-культурної спадщини 

на проектованій території 
Так  

2 
Стан об'єктів історико-культурної спадщини на 

проектованій території 
2,0 Хороший 

3 
Наявність транспортної інфраструктури на 

проектованій території 
Так  

4 
Стан транспортної інфраструктури на 

проектованій території 
4,0 Задовільний 

 

Таблиця 10  Дійсний стан - Екологічне управління та моніторинг 

№ Критерії оцінювання Оцінка Стан 

1 

Наявність реальних загроз техногенного 

характеру для здоров'я людей на проектованій 

території 

Ні  

2 

Наявність потенційних загроз техногенного 

характеру для здоров'я людей на проектованій 

території 

Ні  

3 
Наявність обласної стратегії розвитку відносно 

розміщення проектованої території 
Так  

4 
Відповідність цілі розвитку проектованої 

території цілям обласної стратегії розвитку  
80,00  

5 
Наявність місцевої стратегії розвитку відносно 

розміщення проектованої території 
Так  

6 
Відповідність цілі розвитку проектованої 

території цілям місцевої стратегії розвитку 
85,00  
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3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

Практично вся територія громади є територією життєдіяльності населення різних 

видів і об’єктом стратегічного планування. За функціональним призначенням 

територію громади можна розподілити між трьома основними групами: сельбищні, де 

населення мешкає і отримує різноманітні послуги; виробничі, де знаходяться основні 

місця прикладення праці і системи життєзабезпечення; ландшафтно-рекреаційні, 

переважно призначені для відпочинку і оздоровлення населення і захисту довкілля.  

Сельбищні території, де проходить основна частина життєдіяльності населення, у свою 

чергу, підрозділяються на житлові, з різними видами забудови, і громадські. Стратегією 

передбачається суттєве покращення умов проживання. 

Виробничі території, як промислові,, де проходить основна виробнича діяльність, так і 

комунально-складські, підлягають санітарній класифікації за ступенем шкідливості для 

оточення – залежно від виду діяльності і виробляємої продукції, і відповідними вимогами 

до встановлення санітарно-захисних зон (СЗЗ). За державними санітарними правилами 

планування і забудови населених пунктів усі виробничі об’єкти відносяться за санітарною 

класифікацією до І – V класів небезпеки за шкідливістю, із СЗЗ від 1000 до 50 м. 

Стратегією передбачається санація промислових територій. 

Виробничі підприємства на території міста переважно групуються в 5-ти виробничих 

зонах: 

- Південно-західна – це переважно територія непрацюючого радіоприладного 

заводу «Оризон», де ще є територіальний резерв для розміщення нових об’єктів 

та вже . розмістилися сучасні виробництва, організовані на базі його цехів з 

виробництва навігаційних пристроїв, та інші підприємства.  

- Зона «Смілмашзаводу» і ливарного заводу, яку намічено перетворити на сучасний 

технопарк.  

- Зона «Смілянського електро-механічного заводу» і залізничної станції ім.. 

Шевченко. 

- Зона колишнього «Смілянського цукрового комбінату».  

- Північно-східна зона з розміщеними тут каналізаційних очисних споруд, 

асфальтовим заводом, заводом гранітних виробів, газовим господарством, 

виробничою територією КП «Комунальник», міським полігоном ТПВ. 

В громаді є значні можливості для відпочинку на воді, це в першу чергу Смілянське 

водосховище, річка Тясмин таінші водойми. Але водойми поступово замулюються, 

заростають і заболочуються, стають анафелогенними (заражені личинками комах – джерел 

малярії). Практично відсутня прибережна захисна смуга на західному боці водосховища в 

центральній частині міста, не впорядковані і інші прибережні території, що призводить до їх 

не санкціонованого використання (городи, склади, тощо). Передбачається створення 

належних умов для рекреації та відпочинку шляхом проведення благоустрою та 

природоохоронних заходів. 

Насаджень загального призначення, у т.ч. парків, скверів, бульварів, разом з 

об’єктами паркового обслуговування, в громаді не достатньо. Забезпеченість ними 

на 1 особу не перевищує 4 м2. Стратегією передбачено суттєве збільшення 

зелених насаджень, що в свою чергу буде сприяти зменшення пилового та 

шумового забруднення, підвищення спроможності щодо адаптації до змін клімату. 
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Відповідно до реалізації передбачено наступні стратегічні цілі та завдання  

СТРАТЕГІНИЙ НАПРЯМ А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами 

для інвестування 

Сталий економічний розвиток міста Сміла залежить від виробничої діяльності 

підприємств, які працюють на території міста і представлені традиційними галузями 

економіки Смілянського індустріального центру багатопрофільної економіки, а саме, 

текстильним виробництвом, металургійним виробництвом, виробництвом готових 

металевих виробів, машинобудування, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту 

і монтажу машин і устаткування. 

Продовження роботи підприємств щодо нарощування обсягів промислового 

виробництва та реалізації промислової продукції дасть можливість наповнювати 

бюджети усіх рівнів та вирішувати соціальні питання. З цією метою орган місцевого 

самоврядування бере участь у забезпеченні умов для підвищення рівня 

конкурентоспроможності промислових підприємств шляхом сприяння упровадження 

нових проектів, спрямованих на реконструкцію і технічне переозброєння виробничих 

потужностей, розширення та започаткування нових виробництв з випуску 

конкурентоспроможної продукції та формування експортного потенціалу.  

Місцевий бізнес, особливо малий, очікує від органів влади дієвого інформаційного 

обміну та реальної зацікавленості влади покращенням бізнес – клімату.  

Сучасний бізнес міста потребує спільних з місцевою владою дій щодо розвитку 

робочої сили, активного залучення інвестицій, отримання необхідної інформації щодо 

ресурсів та можливостей міста, надання місцевих податкових стимулів, формування в 

управлінні міста команди професіоналів з економічного розвитку.  

Удосконалення регуляторних процесів, зняття штучних бар’єрів для виходу на ринок 

нових суб’єктів підприємницької діяльності, розширення сучасної інфраструктури 

підтримки підприємництва значно покращить бізнес-клімат у місті. 

Таблиця 11. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.1 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.1. 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

А.1.1. Розвиток 

логістики 

Створення логістичного центру. 

Формування розвиненої логістичної мережі, у тому числі 

об’їзної дороги. 

А.1.2. Створення 

якісних інвестиційних 

продуктів та умов для 

інвестування 

Підтримка проектів державно-приватного партнерства. 

Створення індустріальних парків. 

Підготовка інвестиційних ділянок типу «greenfield» та 

«brownfield». 

Створення інвестиційного порталу. 

Забезпечення вільного доступу до інвестиційних ресурсів. 

Створення умов для розміщення містобудівного кадастру у 

вільному доступі. 

А.1.3. Просування 

інвестиційного 

потенціалу міста 

Інституційне супроводження залучення інвестицій. 

Оцінка інвестиційної привабливості міста та її презентація. 

Проведення інформаційних кампаній щодо інформування 

про можливості інвестування на території міста.  

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.2. 
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ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ТА УМОВ ДЛЯ 

ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ МІСЦЕВОГО ВИРОБНИКА 

А.2.1. Просування 

продукції місцевих 

виробників на 

внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

Інформаційна та адміністративна підтримка місцевого 

виробника. 

Маркетингова підтримка місцевих виробників. 

А.2.2. Розвиток 

інфраструктури 

підтримки бізнесу 

Впровадження інформаційної онлайн служби для 

підприємців з можливістю отримання переліку всіх 

необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів 

бізнесу (віртуальний бізнес-цент) 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.3.  

РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

А.3.1. Розбудова 

системи забезпечення 

підприємств міста 

кваліфікованими 

кадрами 

Моніторинг місцевого ринку праці. 

Адаптація освітніх програм закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до вимог бізнесу. 

Розвиток бази виробничих практик закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Удосконалення системи перепідготовки кадрів у співпраці з 

центром зайнятості. 

А.3.2. Поглиблення 

співпраці навчальних 

закладів та бізнесу 

Проведення Днів відкритих дверей підприємств, «Днів 

професій», «Ярмарок вакансій» тощо. 

Підтримка студентських бізнес-інкубаторів у навчальних 

закладах міста. 

Поглиблення співпраці бізнесу, міської влади та вищих 

навчальних закладів. 

Співпраця установ освітніх округів з ЗВО, підприємствами, 

стажування та екскурсії на підприємства.  

А.3.3. Створення умов 

для розвитку бізнес 

здібностей серед 

молоді 

Формування мережі муніципальних молодіжних коворкінг – 

центрів. 

Створення «Майстерні стартапів» з акцентом на 

перспективні та інноваційні галузі. 

Проведення конкурсів молодіжних бізнес проектів. 

Розвиток бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів і 

технологічних парків.  

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.4. 

МУНІЦИПАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 

А.4.1. Розвиток 

туристичної 

інфраструктури 

Означення логістичних і туристичних об’єктів, 

рекреаційних локацій міста. 

Формування туристично-привабливих просторів. 

Інституційна підтримка розвитку туризму.  

А.4.2. Створення 

унікальних 

туристичних продуктів 

Створення туристичних об’єктів.  

Розвиток зеленого туризму. 

А.4.3. Маркетинг та 

просування 

туристичних 

можливостей і 

продуктів 

Проведення промоційних кампаній. 

Створення додатків для персональних пристроїв з метою 

отримання інформації про місто. 

Інституційна підтримка маркетингу та брендингу 

туристичних можливостей міста. 
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СТРАТЕГІНИЙ НАПРЯМ В. Місто енергоефективної та екобезпечної 

інфраструктури 

Запобігання ключовим глобальним викликам, забезпечення розвитку основних 

галузей економіки та збереження і розвиток населення стануть основою філософії 

розвитку системи життєзабезпечення міста, що представлено в стратегічному напрямі  

В. Місто енергоефекивної та екобезпечної інфрасруктури.  

Підгрунтям для розвитку у даному напрямі буде збереження комунальної форми 

власності та основних об’єктів постачання життєво необхідних послуг: 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання.  

Таблиця 12. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В.1. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В.1. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

В.1.1. Забезпечення 

ефективної енергетичної 

політики 

Забезпечення повного циклу енергомоніторингу. 

Забезпечення ефективного муніципального 

енергоменеджменту. 

В.1.2. Підвищення 

енергоефективості 

будівель бюджетної 

сфери та об’єктів 

комунального 

господарства  

Формування системи енергоаудиту. 

Термомодернізація будівель установ бюджетної сфери. 

Облаштування будинків сонячними колекторами для 

підігріву води. 

В.1.3. Підвищення 

енергоощадності систем 

теплопостачання 

 Підвищення енергоефективності об’єктів 

теплопостачання. 

Реконструкція та модернізація систем 

теплозабезпечення. 

В.1.4. Сучасна та 

ресурсоефективна 

система водопостачання 

та водовідведення міста 

Реконструкція та оптимізація системи водопостачання та 

водовідведення. 

Встановлення ресурсоефективного та енергоощадного 

обладнання для підйому, розподілу води, водовідведення 

та водопостачання. 

Реконструкція очисних споруд міста. 

В.1.5. Створення 

ефективної системи 

вуличного освітлення 

Розбудова системи міського освітлення із застосуванням 

світлодіодних світильників. 

Впровадження «smart»-системи управління освітлення 

міста. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В.2. 

ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА 

В.2.1. Сприяння 

збереженню екосистеми 

міста 

Обладнання парків і скверів. 

Впровадження сучасних технологій очищення стічних 

вод. 

В.2.2. Створення 

ефективної системи 

управління відходами 

 Формування сучасної та ефективної міської політики 

поводження з ТПВ. 

Проведення досліджень, вивчення морфологічного 

складу ТПВ. 



 22 

Впровадження ефективної системи сортування та 

переробки побутових відходів. 

Рекультивація полігону із будівництвом 

сміттєпереробного комплексу.  

В.2.3. Підвищення 

екологічної свідомості 

мешканців міста 

Інтеграція екологічної та кліматичної складової в 

освітній простір міста. 

Екоосвіта, екологічні акції. 

Проведення масово-роз’яснювальної роботи серед 

населення, особливо дітей молодшого віку, учнів і 

молоді, щодо енергозбереження та запобігання змінам 

клімату.  

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В.3.  

ПРИВАБЛИВИЙ, СУЧАСНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ МІСЬКИЙ ПРОСТІР 

В.3.1. Створення 

сучасних зон дозвілля та 

відпочинку 

Ревіталізація публічних просторів шляхом створення 

тематичних, мистецьких, клубних публічних просторів, 

адаптація депресивних територій міста та незатребуваних 

промислових зон. 

Розширення мережі спортивних майданчиків з 

обладнанням, стадіонів. 

В.3.2. Розбудова 

дорожньої 

інфраструктури 

Розбудова безпечної інфраструктури для дорожнього 

руху. 

Підвищення доступності транспортної інфраструктури 

маломобільних груп населення.  

Запровадження для дітей освітніх програм з безпеки 

руху, створення майданчиків безпеки в школах та 

дитсадках. 

Капітальний ремонт доріг, у тому числі з 

удосконаленням покриття. 

В.3.3. Створення 

муніципальної системи 

охорони правопорядку 

Організовано охорону об’єктів муніципальної власності, 

співпраця із поліцією в охороні соціально важливих 

об’єктів. 

Розширено систему відео спостереження та ін. технічних 

інструмеентів, забезпечення громадського порядку. 

В.3.4. Залучення 

громадськості до 

забезпечення 

правопорядку 

Впроваджена безпекова діалогова програма на базі 

партнерства міської ради, поліції, громадськості. 

 

СТРАТЕГІНИЙ НАПРЯМ С. Місто ефективного врядування та сучасних публічних 

послуг 

Місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг передбачає поліпшення 

якості муніципальних послуг за рахунок впровадження інфраструктурних проектів і 

секторальних реформ у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та 

соціальних послуг тощо.  

Ці зміни вимагають ефективності місцевого врядування, зокрема партнерства 

громади, бізнесу та влади, основними характеристиками якого є спільна участь, 

орієнтація на консенсус, відповідальність (підзвітність), прозорість, належне 

реагування, ефективність та результативність, рівність та врахування інтересів всіх 
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категорій громадян і відповідність принципу верховенства прав. Ефективне 

врядування передбачає, що погляди меншості враховано та голоси найбільш 

незахищених верств суспільства почуто при прийнятті рішень. 

Демократизація процесів управління громадою сприятиме подальшому створенню 

сучасних публічних просторів партнерства громади, бізнесу та влади. Такі простори 

необхідно створювати на базі енергоефективних будівель із сучасним обладнанням, 

що забезпечать якісні електронні сервіси надання послуг на базі відкритих 

інформаційних просторів рецепції та прийому громадян. 

Автономізація закладів медицини, освіти, культури, впровадження нових підходів до 

управління, стратегічне планування, ефективне управління фінансами та персоналом 

сприятимуть переходу на новий рівень якості надання послуг. 

Створення сучасного культурно-спортивного простору стимулюватиме розвиток 

конкурентоспроможного спортивного та мистецького ринку із рівними стартовими 

умовами для культурних та спортивних організацій незалежно від форм власності з 

метою задоволення попиту представників міжкультурного середовища міста на 

культурний продукт або послугу за місцем проживання.   

Таблиця 13. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.1. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.1. 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТНЕРСТВА В 

МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

С.1.1.Формування 

сучасної управлінської 

структури органу 

місцевого 

самоврядування  

Кадрове забезпечення виконання функцій місцевого 

самоврядування в умовах реалізації секторальних 

реформ. 

Впровадження гнучких систем проектного менеджменту 

в управління. 

Впровадження систем електронного документообігу, 

горизонтальних комунікацій у підрозділах ОМС, 

електронних баз даних. 

Впровадження електронної демократії. 

С.1.2. Розбудова 

територіальних 

партнерств для 

забезпечення сталого 

розвитку 

Визначення та реалізація спільних з сусідніми 

населеними пунктами проектів розвитку, 

міжмуніципальне співробітництво. 

 

С.1.3. Прозоре 

формування сучасної 

просторово-планувальної 

документації 

 Розробка та оновлення планувальної документації. 

 Зміна зовнішнього вигляду існуючих будівель. 

С.1.4. Залучення 

громадськості до 

управління містом, 

зокрема молоді 

Створення системи комунікації з громадою 

(комунікаційна стратегія, електронні стрічки, стенди, 

громадські обговорення, платформи публічного діалогу). 

Підтримка громадських та молодіжних ініціатив на 

конкурсній основі. 

Підтримка та адаптація членів громади, що зазнали 

стресів, соціальна адаптація та інтеграція з громадою 
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вимушених переселенців та учасників АТО/ООС та їх 

сімей. 

Запровадження інструментів відкритого врядування. 

С.1.5. Підвищення якості 

та доступності 

адміністративних послуг 

Покращення якості надання адміністративних та 

соціальних послуг на базі прозорих офісів. 

Розбудова інфраструктури надання соціальних послуг. 

Визначення стратегії розвитку системи соціальних 

послуг згідно з потребами населення.  

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.2. 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

С.2.1. Створення 

ефективної системи 

надання первинної 

медичної допомоги 

Створення ефективної системи надання первинної 

медичної допомоги. 

Забезпечення кадрами, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації кадрів. 

Осучаснення сервісу, орієнтованого на потреби пацієнта, 

запровадження стандартів клієнтського сервісу. 

Впровадження електронних сервісів надання медичних 

послуг первинної медичної допомоги. 

Покращення громадського здоров’я, профілактика  

С.2.2. Розбудова 

ефективної мережі 

вторинної ланки 

медицини 

Створення лікарні інтенсивного лікування. 

Створення централізованої лабораторії. 

Створення лікувально-діагностичного центру. 

Впровадження сучасного електронного управління 

закладами вторинної ланки медичної допомоги. 

С.2.3. Формування 

спроможної мережі 

установ 

Забезпечення діяльності Госпітальної ради. 

Реорганізація (в тому числі перепрофілювання) закладів 

охорони здоров’я, оцінка фінансових потреб на 

проведення відповідних заходів. 

Забезпечення сучасною матеріально-технічною базою 

мережі установ Смілянського госпітального округу. 

Оптимізація функцій щодо надання медичної допомоги 

між учасниками госпітального округу, визначення видів 

та обсягу медичної допомоги, що має надаватись 

закладами охорони здоров’я.  

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.3. 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ОСВІТНЬОГО 

ТА СПОРТИВНОГО ПРОСТОРІВ МІСТА 

С.3.1. Розбудова 

інфраструктури вражень 

Розвиток фестивального туризму – проведення музичних, 

танцювальних, художніх, творчих фестивалів. 

Створення театрального простору з літньою концертною 

залою. 

С.3.2. Підвищення 

ефективності мережі 

закладів освіти 

Оптимізація мережі закладів освіти. 

Покращення матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, осучаснення приміщень та обладнання, 

забезпечення доступності будівель для дітей з 

особливими потребами. 

Забезпечення закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти міста сучасною комп’ютерною, 

інформаційно-комунікаційною та мультимедійною 
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технікою, програмним забезпеченням, осучаснення 

комп’ютерних мереж у відповідності до вимог 

інноваційного освітнього простору.  

С.3.3. Місто спортивних 

досягнень 

Проведення міських, районних та обласних змагань. 

Створення сучасних спортивних просторів, будівництво 

футбольних полів із штучним покриттям, спортивних 

залів. 

С.3.4. Розвиток мережі 

творчих центрів для дітей 

та молоді 

Трансформування публічних бібліотек у сучасні 

креативні, інформаційно-дозвільні центри для кожного. 

створення модернових творчих просторів для дітей та 

молоді. 

Забезпечення функціонування і розвитку мережі 

пришкільних та профільних таборів. 

Розвиток молодіжних та дитячих клубів за інтересами, 

творчих майстерень та гуртків. 

Розвиток школи естетичного виховання, центрів дитячої 

творчості, закладів позашкільної освіти. 

Розвиток дитячого аматорства. 

 
 

Таблиця 14  Прогнозовані зміни - Повітряне середовище  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на проектованій 

території 

Так 

2 
Зміна обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на проектованій території - домогосподарства 
1,25 

3 
Зміна обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на проектованій території - об'єкти комунальної сфери 
0,38 

4 

Зміна обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на проектованій території - промислово-виробничі 

об'єкти 

1,00 

5 

Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаного 

з викидами забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на 

проектованій території 

0,25 

6 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  викидів 

забруднюючих речовин від пересувних джерел на проектованій 

території 

Так 

7 

Зміна обсягу викидів забруднюючих речовин від пересувних 

джерел на проектованій території - автотранспорт 

домогосподарств 

0,38 

8 

Зміна обсягу викидів забруднюючих речовин від пересувних 

джерел на проектованій території - автотранспорт субєктів 

господарської діяльності 

0,25 

9 
Зміна обсягу викидів забруднюючих речовин від пересувних 

джерел на проектованій території - залізничний транспорт 
0,63 



 26 

10 

Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаного 

з викидами забруднюючих речовин від пересувних джерел на 

проектованій території 

0,25 

11 
Зміна стану якості атмосферного повітря на проектованій 

території 
0,25 

12 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  неприємних 

запахів пов'язаних з діяльністю на проектованій території 
Так 

13 
Зміна обсягу неприємних запахів пов'язаних з діяльністю на 

проектованій території 
-0,13 

14 
Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаний з 

повітряними потоками на проектованій території 
0,00 

15 
Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаний з 

впливом вологісті повітря на проектованій території 
0,00 

16 

Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаного 

з впливом температури повітряного середовище на проектованій 

території 

0,00 

17 
Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаний з 

впливом сонячної радіацієї на проектованій території  
0,00 

 

Таблиця 15  Прогнозовані зміни - Водне середовище  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  відкритих 

водних об’єктів 
Ні 

2 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  скидів у 

поверхневі води (водні об’єкти) 
Ні 

3 
Зміна обсягу скидів у поверхневі води на проектованій території - 

домогосподарства 
-1,25 

4 
Зміна обсягу скидів у поверхневі води на проектованій території - 

об'єкти комунальної сфери 
-0,25 

5 
Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаний з 

обсягом скидів у поверхневі води 
0,00 

6 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  відкритих 

джерел води, що використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

Так 

7 
Зміна обсягу споживання води з відкритих джерел на 

проектованій території - домогосподарства 
0,50 

8 
Зміна обсягу споживання води з відкритих джерел на 

проектованій території - об'єкти комунальної сфери 
0,25 

9 
Зміна обсягу споживання води з відкритих джерел на 

проектованій території - промислово-виробничі об'єкти 
1,25 

10 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  закритих 

джерел води, що використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

Так 

11 
Зміна обсягу споживання води з джерел на проектованій 

території - домогосподарства 
1,25 
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12 
Зміна обсягу споживання води з закритих джерел на 

проектованій території - об'єкти комунальної сфери 
0,25 

13 
Зміна обсягу споживання води з закритих джерел на 

проектованій території - промислово-виробничі об'єкти 
0,50 

14 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  джерел забору 

води, що використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 

Так 

15 
Зміна обсягу забору води, що використовуються для 

централізованого водопостачання населенню 
0,00 

16 
Зміна обсягу споживання води, що використовуються для 

централізованого водопостачання населенню 
0,00 

17 
Зміна стану мереж, що використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 
0,25 

18 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  систем 

водовідведення та каналізаційних систем на проектованій 

території 

Так 

19 
Зміна обсягу навантаження на системи водовідведення та 

каналізаційні системи 
0,00 

20 
Зміна стану систем водовідведення та каналізаційних систем на 

проектованій території 
0,13 

21 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  системи 

очистки стічних вод 
Так 

22 Зміна стану системи очистки стічних вод 0,13 

23 Зміна стану гідрологічного режиму водного об'єкту 0,00 

24 Зміна стану гідрохімічного режиму водного об'єкту 0,00 

25 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  загроз 

пов'язаних з паводками (підтопленням) 
Ні 

26 Зміна стану напрямку течії поверхневих вод 0,00 

27 Зміна стану швидкості течії поверхневих вод 0,00 
 

Таблиця 16   Прогнозовані зміни - Геологічне середовище та ландшафти  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

геологічне середовище на проектованій території 
Ні 

2 
Зміна обсягу впливу на геологічне середовище на проектованій 

території 
0,00 

3 Зміна стану геологічного середовища на проектованій території 0,00 

4 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

ландшафти на проектованій території 
Ні 

5 Зміна обсягу впливу на ландшафти на проектованій території 0,00 

6 Зміна стану ландшафтів на проектованій території 0,00 
 

Таблиця 17  Прогнозовані зміни - Грунтове середовище  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 
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1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

грунтове середовище 
Ні 

2 Зміна обсягу впливу на грунтове середовище 0,00 

3 Зміна стану грунтового середовища 0,00 

4 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  порушених, 

деградованих, переміщених, ущільнених шарів грунту на 

проектованій території 

Ні 

5 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  вітрової ерозії 

ґрунтів на проектованій території 
Ні 

6 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  водної ерозії 

ґрунтів на проектованій території 
Ні 

7 
Зміна стану ґрунтів з пов'язаниний водною ерозією на 

проектованій території 
0,00 

8 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  загроз 

природного характеру щодо таких явищ як землетруси, зсуви, 

селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози на 

проектованій території 

Ні 

 

Таблиця 18  Прогнозовані зміни - Життєва та господарська діяльність  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  джерел 

утворення твердих побутових відходів 
Ні 

2 
Зміна обсягу утворення твердих побутових відходів на 

проектованій території 
0,00 

3 
Зміна стану з утворенням твердих побутових відходів на 

проектованій території 
-0,13 

4 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  системи 

управління твердими побутовими відходами на проектованій 

території 

Так 

5 
Зміна обсягу системи управління твердими побутовими 

відходами на проектованій території 
-3,75 

6 
Зміна стану системи управління твердими побутовими відходами 

на проектованій території 
0,00 

7 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  джерел 

накопичення промислових відходів IV класу небезпеки на 

проектованій території 

Ні 

8 
Зміна обсягу накопичених промислових відходів IV класу 

небезпеки на проектованій території 
0,00 

9 
Зміна стану накопичених промислових відходів IV класу 

небезпеки на проектованій території 
0,00 

 

Таблиця 19  Прогнозовані зміни - Акустичне середовище та вібрація  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  шумового 

забруднення на проектованій території 
Ні 

2 Зміна обсягу шумового забруднення на проектованій території 0,00 
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3 
Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаного 

з шумовим забрудненням 
0,00 

4 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  вібрації на 

проектованій території 
 

5 Зміна обсягу вібрації на проектованій території -0,25 

6 
Зміна стану навколишнього природного середовища пов’язаного 

з вібрацією 
-0,13 

 

Таблиця 20  Прогнозовані зміни - Біорізноманяття та рекреаційні ресурси  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  природно-

заповідного фонду на проектованій території 
Ні 

2 
Зміна стану природно-заповідного фонду на проектованій 

території 
0,00 

3 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  

сільськогосподарських угідь на проектованій території 
Ні 

4 
Зміна стану сільськогосподарських угідь на проектованій 

території 
0,00 

5 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  природних 

середовищ існування диких видів тварин 
Ні 

6 Зміна стану природних середовищ існування диких видів тварин 0,00 

7 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  порушених 

(деградованих) середовищ існування диких видів тварин 
Ні 

8 
Зміна стану порушених (деградованих) середовищ існування 

диких видів тварин 
0,00 

9 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  рекреаційних 

ресурсів на проектованій території 
Ні 

10 Зміна стану рекреаційних ресурсів на проектованій території 0,00 

11 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  порушених 

рекреаційних ресурсів на проектованій території 
Ні 

12 
Зміна стану порушених рекреаційних ресурсів на проектованій 

території 
0,00 

 

Таблиця 21  Прогнозовані зміни - Здоров'я та організм людини  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

нервово-психічну систему 
Так 

2 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

систему кровообігу 
Ні 

3 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

систему дихання 
Ні 

4 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

шкіру та підшкірну клітковину 
Ні 
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5 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

кістково-м’язову систему 
Ні 

6 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  впливу на 

рухому активність 
Ні 

 

Таблиця 22  Прогнозовані зміни - Суміжна інфраструктура  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  об'єктів 

історико-культурної спадщини на проектованій території 
Так 

2 
Зміна стану об'єктів історико-культурної спадщини на 

проектованій території 
0,75 

3 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  транспортної 

інфраструктури на проектованій території 
Так 

4 
Зміна стану транспортної інфраструктури на проектованій 

території 
0,75 

 

Таблиця 23  Прогнозовані зміни - Екологічне управління та моніторинг  

№ Критерії оцінювання Оцінка змін 

1 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  реальних 

загроз техногенного характеру для здоров'я людей на 

проектованій території 

Ні 

2 

Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  потенційних 

загроз техногенного характеру для здоров'я людей на 

проектованій території 

Ні 

3 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  обласної 

стратегії розвитку відносно розміщення проектованої території 
Так 

4 
Зміна відповідності цілі розвитку проектованої території цілям 

обласної стратегії розвитку  
10,00 

5 
Збільшення/зменшення (покращення/погіршення)  місцевої 

стратегії розвитку відносно розміщення проектованої території 
Так 

6 
Зміна відповідності цілі розвитку проектованої території цілям 

місцевої стратегії розвитку 
1,00 
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

З метою структурованого підходу до екологічних проблем було виділено наступні 

напрямки ризику впливу на довкілля та здоров’я населення: 

Таблиця 24. Напрямки впливу на довкілля та здоров’я населення 

№ Напрямки впливу 

1  Атмосферне середовище та повітря 

2  Водне середовище 

3  Геологічне середовище та ландшафти 

4  Грунтове середовище та грунти 

5  Життєва та господарська діяльність 

6  Акустичне середовище, електромагнітне поле та вібрація 

7  Біорізноманяття та рекреаційні ресурси 

8  Здоров'я та організм людини 

9  Суміжна інфраструктура 

10  Екологічне управління та моніторинг 

Для виявлення екологічних проблем було проведено соціологічне дослідження 

напрямків ризику впливу на довкілля та здоров’я населення, за допомогою якого 

вдалось зясувати наступне: 

Таблиця 25. Виявлені проблеми шляхом соціологічних досліджень відносно 

напрямків впливу 

№ 
Номер та напрям 

впливу 
Проблемна ситуація 

1 

1. Атмосферне 

середовище та 

повітря 

Заблуднення повітря м. Сміла 

Забрудненість повітря промисловими обєктами, ТЕЦ 

Забруднення повітря автотранспортом 

Забруднення повітря транспортними засобами 

2 2. Водне середовище 

Незадовільна охорона водних обєктів 

Забрубнення прибережної зони 

Забруднення водойм на території громади 

Забруднення водних обєктів громади 
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№ 
Номер та напрям 

впливу 
Проблемна ситуація 

Забруднення річки Тясмин 

Замулення русла річки Тясмин 

Захаращення та засмічення прибережної зони 

Незадовільний стан очисних споруд 

Погана якість питної води 

3 

5. Життєва та 

господарська 

діяльність 

Вивіз ТПВ з приватного сектору 

Відсутність контейнерів для сортування сміття 

Відсутність переробки сміття в місті 

Незадовільний вивіз побутових відходів 

Незадовільний стан міського сміттєзвалища 

Спалювання опалого листя та сухої трави 

Стихійні сміттєзвалища 

4 
7. Біорізноманяття та 

рекреаційні ресурси 
Знищення лісових насаджень (вирубка) 

5 
9. Суміжна 

інфраструктура 

Занедбані дитячі майданчики 

Незадовільний стан асфальтового покриття проїзджої 

частини переферійних переферійних доріг м.Сміла 

Незадовільний стан доріг 

Незадовільний стан тротуарів 

 

Окрім того шляхом камерального дослідження було виявлено наступну 

проблематику: 

Таблиця 26. Виявлені проблеми шляхом камеральних досліджень відносно напрямків 

впливу 

№ Напрямки впливу Проблеми 

1 

Атмосферне 

середовище та 

повітря 

Негативний вплив транзитних транспортних потоків по 

основних автомагістралях центральної частини міста; 

зростання рівня авто- мобілізації; населення наявність 

залізниці, крупної залізничної станції з чотирма 

напрямками руху, вплив викидів місцевої ТЕЦ 

2 Водне середовище Обмілення та суттєве замулення русла річки Тясмин. 

Скид поверхневого стоку, що формується на території 
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№ Напрямки впливу Проблеми 

населеного пункту, існуючі ризики через недостатнє 

очищення каналізаційних стоків, що призводить до 

забруднення поверхневих водойм, неможливості 

збільшення обсягів стоків у разі подальшого розвитку 

міста; відсутність розвиненої централізованої дощової 

каналізації; природна жорсткість і надлишок окислів 

заліза і марганцю в наявних родовищах артезіанських 

питних вод, потреба в розширенні заходів очищення і 

знезалізнення при повному переході на водопостачання 

міста з альтернативного водозабору. 

3 

Геологічне 

середовище та 

ландшафти 

Незначні порушення ланшафтів субєктами 

господарської діяльності внаслідок проведення 

планованої діяльності та проектів розвитку 

4 
Грунтове середовище 

та грунти 

Негативний вплив за рахунок неконтрольованості 

агротехнічних заходів, вплив за рахунок стихійних 

сміттєзвалищ 

5 

Життєва та 

господарська 

діяльність 

Відсутність ефективної  системи поводження з ТПВ 

6 

Акустичне 

середовище, 

електромагнітне поле 

та вібрація 

Негативний вплив інфрастуктури залізничного 

транспорту  

7 
Біорізноманяття та 

рекреаційні ресурси 

Недостатній рівень забезпечення населення 

насадженнями загального користування відповідно до 

діючих норм 

8 
Здоров'я та організм 

людини 

Відзначається локальний вплив на серцево-судинні 

систему та органи дихання. 

9 
Суміжна 

інфраструктура 

Погана якість дорожного покриття, що в свою чергу 

призводить до надмірних викидів автопранспорту. 

10 

Екологічне 

управління та 

моніторинг 

Відсутність системи всеохоплюючого екологічного 

моніторингу 
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені 

на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються 

документа державного планування, а також шляхи врахування таких 

зобов’язань під час підготовки документа державного планування 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 

25.06.1991 № 1264-XII, зі змінами) визначено, що до компетенції обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони 

навколишнього природного середовища належить: 

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, 

збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та 

регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-

заповідного фонду України на відповідній території; 

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища; 

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних 

ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших 

шкідливих впливів; 

г) реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до 

законодавства про оцінку впливу на довкілля; 

ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для 

підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (крім 

природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення 

природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного 

середовища за межами відповідної території); 

д) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, викиди 

шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання 

природних ресурсів відповідно до законодавства; 

д-1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до 

законодавства про стратегічну екологічну оцінку; 

е) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища 

відповідно до закону. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (від 

28.02.2019 № 2697-VIII). Закон передбачає інтегрування екологічних вимог під час 

розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого 

(секторального), регіонального та місцевого розвитку. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року» (від 30.09.2019 № 722/2019) має бути забезпечено дотримання 

Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 

стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу 

на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), 

ратифікований Верховною Радою України (від 01.07.2015 № 562-VIII), та Директива 
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2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, 

імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. В 

Україні проведення СЕО регламентується Законом України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» (від 20.03.2018 № 2354-VIII). 

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги в галузі охорони 

атмосферного повітря регулюються Законом України «Про охорону атмосферного 

повітря», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та 

іншими нормативно-правовими актами. Основне чинне законодавство та норми у 

сфері захисту атмосферного повітря: 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і 

затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та 

біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного 

повітря» (від 13.03.2002 № 300, зі змінами). 

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним кодексом 

України (від 06.06.1995 № 213/95-ВР) та іншими законодавчими актами, що були 

розроблені для забезпечення збереження, збалансованого й науково обґрунтованого 

використання та відновлення водних ресурсів, захисту водних ресурсів від 

забруднення, зараження й виснаження, запобігання та пом’якшення негативного 

впливу, покращення екологічного стану водних об’єктів і захисту прав 

водокористувачів. 

Найголовнішими питаннями у сфері водопостачання та водовідведення є дозвіл на 

забір води із джерел водопостачання (дозвіл на спеціальне водокористування) і дозвіл 

на скидання очищених та неочищених стічних вод у навколишнє середовище. З 

04.06.2017 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням 

документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 

07.02.2017 № 1830-VIII, яким внесено зміни до Водного кодексу України в частині 

процедури отримання дозволів на спеціальне водокористування. 

Основне чинне екологічне законодавство та норми у сфері користування водними 

ресурсами: 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі 

дозволів на спеціальне водокористування» (від 13.03.2002 № 321, зі змінами); 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і 

затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» (від 

11.09.1996 № 1100, зі змінами); 

- Державні санітарні норми та правила «Питна вода. Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною»; 

- наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

«Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично 

допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами»  

- постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної 

охорони водних об'єктів» (від 18.12.1998 № 2024, зі змінами). 

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом України 

«Про відходи» (від 05.03.1998 № 187/98-ВР) та іншими законодавчими актами, що 

були розроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи мінімізації 

утворення відходів, зберігання й поводження з ними, запобігання та зменшення 
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негативних наслідків для довкілля і здоров’я людини від утворення, зберігання та 

поводження з відходами. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері 

поводження з відходами визначаються статтею 20 Закону «Про відходи». 

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема, значна увага 

приділяється необхідності дотримання екологічних норм в процесі інвестиційної 

діяльності. Так, Законом України «Про інвестиційну діяльність» (від 18.09.1991 № 

1560-ХП) встановлюється заборона інвестування в об'єкти, створення і використання 

яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, 

архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України (ст. 4). В разі 

порушення екологічних, санітарно-гігієнічних та архітектурних норм державний 

орган може прийняти рішення про зупинення або припинення інвестиційної 

діяльності (ст. 21). Також в ст. 8 зазначається, що інвестор зобов'язаний одержати 

висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом 

України «Про оцінку впливу на довкілля» (від 23.05.2017 № 2059-VIII). 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, встановлені на регіональному і 

місцевому рівні. 

- Регіональна схема екомережі Черкаської області. Одеській державний 

екологічний університет, 2014 р.; 

- Програма охорони навколишнього природного середовища міста Сміли на 

період з 2017-2022 роки; 
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6. Опис 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 

Згідно методичних рекомендацій Міндовкілля та інших нормативних документів 

суб’єктів регулювання і контролю, наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я 

населення - це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, грунту, 

клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенний), природних територій та 

об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, 

об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо 

пов’язаним з впливом проекту на екосистему  і вторинним, що є наслідком первинних 

змін в екосистемі. 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої 

діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів 

антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або 

позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями 

факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу поступово 

накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні наслідки. Акумуляція 

впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або 

хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх 

асиміляції або трансформації. 

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних 

заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення 

кумулятивного впливу який супроводжуються негативними екологічними наслідками 

та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не 

передбачається. 

Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки 

в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти та парникових 

газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або 

більше факторів, їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту –відсутні. 

Можливі тимчасові наслідки для довкілля - при виконанні підготовчих та будівельних 

робіт вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний 

та локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних 

машин та механізмів. 

Умовно постійними постійними (сезонними) наслідками для довкілля будуть викиди 

автотранспорту з двигунами внутрішнього згорання. Значного негативного впливу під 

час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається. 

Помірний вплив на довкілля є можливим, однак може бути мінімізований у випадку 

виконання рекомендацій, наведених у даному документі. 

Очікуваний стан в результаті реалізації проекту документу державного планування 

приведено в таблицях. 
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Таблиця 27  Очікуваний стан - Повітряне середовище 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
Базова оцінка 

1 
Наявність викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел на проектованій території 
  

2 

Очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел на проектованій 

території - домогосподарства 

7,5 Низький 

3 

Очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел на проектованій 

території - об'єкти комунальної сфери 

7,5 Низький 

4 

Очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел на проектованій 

території - промислово-виробничі об'єкти 

10,0 Низький 

5 

Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаного з викидами 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

на проектованій території 

0,5 Дуже хороший 

6 
Наявність викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел на проектованій території 
Так  

7 

Очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин 

від пересувних джерел на проектованій території - 

автотранспорт домогосподарств 

2,5 Низький 

8 

Очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин 

від пересувних джерел на проектованій території - 

автотранспорт субєктів господарської діяльності 

2,5 Низький 

9 

Очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин 

від пересувних джерел на проектованій території - 

залізничний транспорт 

7,5 Низький 

10 

Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаного з викидами 

забруднюючих речовин від пересувних джерел на 

проектованій території 

0,8 Дуже хороший 

11 
Очікуваний стан якості атмосферного повітря на 

проектованій території 
0,8 Дуже хороший 

12 
Наявність неприємних запахів пов'язаних з 

діяльністю на проектованій території 
Так  

13 
Очікуваний обсяг неприємних запахів пов'язаних 

з діяльністю на проектованій території 
0,5 Низький 

14 

Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаний з повітряними потоками 

на проектованій території 

0,5 Дуже хороший 

15 

Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаний з впливом вологісті 

повітря на проектованій території 

0,3 Дуже хороший 

16 

Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаний з впливом на 

температурним вливом на повітряне середовище 

на проектованій території 

0,3 Дуже хороший 



 39 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
Базова оцінка 

17 

Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаний з впливом сонячної 

радіацієї на проектованій території  

0,3 Дуже хороший 

 

Таблиця 28  Очікуваний стан - Водне середовище 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

1 Наявність відкритих водних об’єктів Так  

2 
Наявність скидів у поверхневі води (водні 

об’єкти) 
Так  

3 
Очікуваний обсяг скидів у поверхневі води на 

проектованій території - домогосподарства 
10,0 Помірний 

4 

Очікуваний обсяг скидів у поверхневі води на 

проектованій території - об'єкти комунальної 

сфери 

2,5 Низький 

5 

Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаний з обсягом скидів у 

поверхневі води 

4,0 Задовільний 

6 

Наявність відкритих джерел води, що 

використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

Так  

7 

Очікуваний обсяг споживання води з відкритих 

джерел на проектованій території - 

домогосподарства 

20,0 Помірний 

8 

Очікуваний обсяг споживання води з відкритих 

джерел на проектованій території - об'єкти 

комунальної сфери 

2,5 Низький 

9 

Очікуваний обсяг споживання води з відкритих 

джерел на проектованій території - промислово-

виробничі об'єкти 

2,5 Низький 

10 

Наявність закритих джерел води, що 

використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

Так  

11 
Очікуваний обсяг споживання води з ' джерел на 

проектованій території - домогосподарства 
7,5 Низький 

12 

Очікуваний обсяг споживання води з закритих 

джерел на проектованій території - об'єкти 

комунальної сфери 

5,0 Низький 

13 

Очікуваний обсяг споживання води з закритих 

джерел на проектованій території - промислово-

виробничі об'єкти 

1,0 Низький 

14 

Наявність джерел забору води, що 

використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 

Так  
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№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

15 

Очікуваний обсяг забору води, що 

використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 

35,0 Підвищений 

16 

Очікуваний обсяг споживання води, що 

використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 

35,0 Підвищений 

17 
Очікуваний стан мереж, що використовуються для 

централізованого водопостачання населенню 
4,0 Задовільний 

18 
Наявність систем водовідведення та 

каналізаційних систем на проектованій території 
Так  

19 
Очікуваний обсяг навантаження на системи 

водовідведення та каналізаційні системи 
15,0 Помірний 

20 
Очікуваний стан систем водовідведення та 

каналізаційних систем на проектованій території 
2,5 Хороший 

21 Наявність системи очистки стічних вод Так  

22 Очікуваний стан системи очистки стічних вод 3,5 Задовільний 

23 
Очікуваний стан гідрологічного режиму водного 

об'єкту 
3,5 Задовільний 

24 
Очікуваний стан гідрохімічного режиму водного 

об'єкту 
4,0 Хороший 

25 
Наявність загроз пов'язаних з паводками 

(підтопленням) 
Так  

26 Очікуваний стан напрямку течії поверхневих вод 3,0 Хороший 

27 Очікуваний стан швидкості течії поверхневих вод 3,5 Задовільний 

 

Таблиця 29   Очікуваний стан - Геологічне середовище та ландшафти 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

1 
Наявність впливу на геологічне середовище на 

проектованій території 
Так  

2 
Очікуваний обсяг впливу на геологічне 

середовище на проектованій території 
1,0 Низький 

3 
Очікуваний стан геологічного середовища на 

проектованій території 
2,5 Хороший 

4 
Наявність впливу на ландшафти на проектованій 

території 
Так  

5 
Очікуваний обсяг впливу на ландшафти на 

проектованій території 
7,5 Низький 

6 
Очікуваний стан ландшафтів на проектованій 

території 
1,5 Хороший 
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Таблиця 30  Очікуваний стан - Грунтове середовище 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

1 Наявність впливу на грунтове середовище Так  

2 Очікуваний обсяг впливу на грунтове середовище 10,0 Помірний 

3 Очікуваний стан грунтового середовища 1,5 Хороший 

4 

Наявність порушених, деградованих, 

переміщених, ущільнених шарів грунту на 

проектованій території 

Так  

5 
Наявність вітрової ерозії ґрунтів на проектованій 

території 
Так  

6 
Наявність водної ерозії ґрунтів на проектованій 

території 
Так  

7 
Очікуваний стан ґрунтів з пов'язаниний водною 

ерозією на проектованій території 
2,0 Хороший 

8 

Наявність загроз природного характеру щодо 

таких явищ як землетруси, зсуви, селеві потоки, 

провали землі та інші подібні загрози на 

проектованій території 

Ні  

 

Таблиця 31  Очікуваний стан - Життєва та господарська діяльність 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

1 
Наявність джерел утворення твердих побутових 

відходів 
Так  

2 
Очікуваний обсяг утворення твердих побутових 

відходів на проектованій території 
15,0 Низький 

3 
Очікуваний стан з утворенням твердих побутових 

відходів на проектованій території 
3,5 Задовільний 

4 
Наявність системи управління твердими 

побутовими відходами на проектованій території 
Так  

5 
Очікуваний обсяг системи управління твердими 

побутовими відходами на проектованій території 
10,0 Помірний 

6 
Очікуваний стан системи управління твердими 

побутовими відходами на проектованій території 
5,0 Задовільний 

7 

Наявність джерел накопичення промислових 

відходів IV класу небезпеки на проектованій 

території 

Так  

8 

Очікуваний обсяг накопичених промислових 

відходів IV класу небезпеки на проектованій 

території 

2,5 Низький 

9 

Очікуваний стан накопичених промислових 

відходів IV класу небезпеки на проектованій 

території 

0,8 Дуже хороший 
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Таблиця 32  Очікуваний стан - Акустичне середовище та вібрація 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

1 
Наявність шумового забруднення на проектованій 

території 
Так  

2 
Очікуваний обсяг шумового забруднення на 

проектованій території 
15,0 Помірний 

3 
Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаного з шумовим забрудненням 
3,5 Задовільний 

4 Наявність вібрації на проектованій території Так  

5 
Очікуваний обсяг вібрації на проектованій 

території 
5,0 Низький 

6 
Очікуваний стан навколишнього природного 

середовища пов’язаного з вібрацією 
3,0 Хороший 

 

Таблиця 33  Очікуваний стан - Біорізноманяття та рекреаційні ресурси 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

1 
Наявність природно-заповідного фонду на 

проектованій території 
Так  

2 
Очікуваний стан природно-заповідного фонду на 

проектованій території 
0,1 Дуже хороший 

3 
Наявність сільськогосподарських угідь на 

проектованій території 
Так  

4 
Очікуваний стан сільськогосподарських угідь на 

проектованій території 
1,5 Хороший 

5 
Наявність природних середовищ існування диких 

видів тварин 
Так  

6 
Очікуваний стан природних середовищ існування 

диких видів тварин 
1,0 Хороший 

7 
Наявність порушених (деградованих) середовищ 

існування диких видів тварин 
Так  

8 
Очікуваний стан порушених (деградованих) 

середовищ існування диких видів тварин 
3,5 Задовільний 

9 
Наявність рекреаційних ресурсів на проектованій 

території 
Так  

10 
Очікуваний стан рекреаційних ресурсів на 

проектованій території 
2,5 Хороший 

11 
Наявність порушених рекреаційних ресурсів на 

проектованій території 
Так  

12 
Очікуваний стан порушених рекреаційних 

ресурсів на проектованій території 
1,0 Відмінний 

 

Таблиця 34  Очікуваний стан - Здоров'я та організм людини  
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№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  

1 Наявність впливу на нервово-психічну систему Так 

2 Наявність впливу на систему кровообігу Так 

3 Наявність впливу на систему дихання Так 

4 Наявність впливу на шкіру та підшкірну клітковину Так 

5 Наявність впливу на кістково-м’язову систему Ні 

6 Наявність впливу на рухому активність Ні 
 

Таблиця 35  Очікуваний стан - Суміжна інфраструктура 

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  
 

1 
Наявність об'єктів історико-культурної спадщини 

на проектованій території 
Так  

2 
Очікуваний стан об'єктів історико-культурної 

спадщини на проектованій території 
2,0 Хороший 

3 
Наявність транспортної інфраструктури на 

проектованій території 
Так  

4 
Очікуваний стан транспортної інфраструктури на 

проектованій території 
4,0 Задовільний 

 

Таблиця 36  Очікуваний стан - Екологічне управління та моніторинг  

№ Критерії оцінювання 
Базове 

значення  

1 
Наявність реальних загроз техногенного характеру для здоров'я 

людей на проектованій території 
Ні 

2 
Наявність потенційних загроз техногенного характеру для 

здоров'я людей на проектованій території 
Ні 

3 
Наявність обласної стратегії розвитку відносно розміщення 

проектованої території 
Так 

4 
Очікувана відповідність цілі розвитку проектованої території 

цілям обласної стратегії розвитку  
80,0 

5 
Наявність місцевої стратегії розвитку відносно розміщення 

проектованої території 
Так 

6 
Очікувана відповідність цілі розвитку проектованої території 

цілям місцевої стратегії розвитку 
85,0 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

Виконання документу державного планування відповідно до проведеного аналізу не 

буде мати суттєвих наслідків для довкілля. Усі заходи передбачені в Стратегії є 

локальними. Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 

середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел забруднення. 

Перелік необхідних проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативного впливу наслідків для довкілля, комплекс яких включає: 

- зменшення забруднення повітря пересувними і стаціонарними джерелами 

викидів: транзитним транспортом, залізницею, виробничими об’єктами, у т.ч. 

об’єктами теплоенергетики та ін.; 

- підвищення якості питної води за рахунок очищення від надлишку сполук 

заліза і пом’якшення природної жорсткості, повне забезпечення приватного 

сектору централізованим водопроводом через недостатню якість води в 

колодязях;  

- покращення стану поверхневих вод через поглиблення і очищення водойм від 

мулу, водоростей, ліквідації заболочення, анафелогенності; 

- покращення очищення каналізаційних стоків, очищення ливневих стоків; 

- зменшення забруднення ґрунтів відходами, покращення загального рівня 

санітарного очищення громади;  

- оптимізація загальної транспортної системи громади, будівництво об’їзної 

автодороги; 

- будівництво нових та реконструкція існуючих вулиць, заміна дорожніх 

покриттів 

- створення зелених захисних бар’єрів та встановлення шумозахисних екранів 

вздовж гілок залізниці; 

- раціональне розміщення і упорядкування промислових і комунально-

складських зон на території громади; 

- продовження реконструкції і розширення ТЕС; 

- реконструкції котельних з встановленням сучасних фільтрів; використанням 

альтернативного палива; 

- будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж., заміна 

зношених ділянок;  

- завершення охоплення системою централізованого питного водопостачання і 

розбудова системи централізованого каналізування існуючої і проектної 

садибної житлової забудови; 

- створення розвиненої централізованої міської системи дощової каналізації, 

обладнаної сучасними локальними спорудами очищення і доочищення дощових 

стоків; 

- встановлення нормативного розміру, упорядкування і благоустрій прибережної 

водозахисної смуги; 

- поглиблення русел водойм, очищення їх від мулу, вологолюбивої рослинності і 

чагарників на узбережжі, благоустрій, озеленення берегів водозахисними 

насадженнями; 

- раціональне використання публічних територій шляхом упорядкування 

функціонального зонування, максимальним збереженням і примноженням 

природних ресурсів,санація виробничих територій; 
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- повна централізація санітарного очищення громади з роздільним збором ТПВ, з 

оптимальним графіком вивезення ТПВ спецзасобами, у т.ч. з територій 

садибної забудови,  

- збільшення озеленених територій  

- збільшення насаджень спеціального призначення в санітарно-захисних і 

охоронних зонах; 

- розширення і благоустрій територій для короткочасного і тривалого 

відпочинку, оздоровлення, туризму;  

- розвиток галузі рекреації і туризму,  з використанням наявних природних 

ресурсів; 

- збільшення благоустроєних територій для короткочасного і тривалого 

відпочинку і оздоровлення; 

- покращення стану медичного обслуговування населення, забезпечення 

медичних закладів сучасним обладнанням  
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 

опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у 

тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та 

технічних засобів під час здійснення такої оцінки) 

Головним завданням Стратегії є сприяння розвитку територіальнї громади шляхом 

відновлення інфраструктури та створення умов для економічного зростання, 

забезпечення гідного рівня добробуту населення та якості життя, підвищення 

спроможності місцевого самоврядування та максимальне використання потенціалу 

громади, підвищення зайнятості населення, зміцнення безпеки життєдіяльності 

територій, надання якісних соціальних послуг. СЕО проводилось шляхом 

камерального опрацювання зібраної публічної, статистичної, довідкової інформації 

методом експертних оцінок. На підставі зібраних матеріаль формувалисть різні 

варіанти та сценарії. 

Відпрацювання альтернатив полягало у виявлення оптимального варіанту. У свою 

чергу для виявлення оптимального варіанту можуть застосовуватись різні методи. 

Для оцінювання ДДП використано метод експертного оцінювання за бальною 

системою. 

Для цього було визначено наступні альтернативи: 

Варіант 1. «Нульова» альтернатива – відмова від прийняття будь яких управлінських  

рішень, що можуть вплинути на зміну існуючого балансу «забезпечення 

життєдіяльності - довкілля». 

Варіант 2. «Оптимістична» альтернатива -  формування умов для позитивної динаміки 

з темпами економічного росту значно вище загальноукраїнських, формування 

сприятливого інвестиційного клімату за рахунок розвитку нових промислових 

майданчиків. Даний варіант дозволяє суттєво вплинути на економічний стан в 

громаді, але значно вплинути на збільшення навантаження на навколишнє природне 

середовище. 

Варіант 3. «Прагматична» альтернатива - формування умов для позитивної динаміки з 

темпами економічного росту значно на рівні або нижче загальноукраїнських, 

покращення якості життя населення за рахунок розвитку сервісних послуг, 

«екологізації» діяльності промислового сектору. Даний варіант дозволяє створити 

позитивну динаміку у економічному розвитку громади, з одночасно оптимальним 

навантаженням на навколишнє природне середовище. 

 

№ Напрямки впливу Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

1 Атмосферне середовище та повітря 2 4 3 

2  Водне середовище 4 5 4 

3 
 Геологічне середовище та 

ландшафти 
1 2 1 

4  Грунтове середовище та грунти 2 3 3 

5  Життєва та господарська діяльність 3 4 4 

6 
 Акустичне середовище, 

електромагнітне поле та вібрація 
2 2 2 

7 
 Біорізноманяття та рекреаційні 

ресурси 
2 3 2 

8  Здоров'я та організм людини 3 4 3 
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№ Напрямки впливу Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

9  Суміжна інфраструктура 3 4 3 

10 
 Екологічне управління та 

моніторинг 
2 2 2 

 Всього 24 33 27 

 

Внаслідок експертного оцінювання для реалізації було обрано Варіант 3 Стратегії. 

 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення 

Стратегічна екологічна оцінка не завершується після формування звіту, а 

продовжується у вигляді моніторингу змін стану довкілля, здоров'я населення, та 

умов життєдіяльності населення. Мета проведення моніторингу вперш за все 

виявляти зміни, які мають місце в процесі впровадження документу державного 

планування. Виявлення негативного впливу повинно супроводжуватись 

впровадженням пом'якшуючих заходів с чітким додержанням норм чинного 

законодавства. 

Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні 

відслідковуватися під час реалізації документу державного планування, зокрема, з 

метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх 

усунення. 

Моніторинг може бути використаний для: 

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків щодо запланованихх заходів, що 

дозволяє отримати інформацію про реалізацію програми; 

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

оцінок (моніторинг як інструмент внесення змін та доповнень в СЕО); 

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами 

влади; 

- перевірки того, що Стратегія виконується відповідно до ухваленого документу, 

включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення 

несприятливих наслідків. 

Регулярність проведення моніторингу за кожним показником зазначено у відповідній 

таблиці розділу. Підсумки моніторингу відображаються у підсумковому звіті в 

наступній послідовності: 

- Номер критерію 

- Значення відповідно до прогнозованого стану 

- Значення відносно моніторингу. 

Отримані результати та відхилення фіксуються. Результати моніторингу є підставою 

для прийняття відповідних управлінських рішень спрямованих на охорну та 

збереження навколишнього природного середовища. 

 

Таблиця 37  Моніторинг - Повітряне середовище 
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№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
Моніторинг 

1 

Моніторинг наявності викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел на проектованій 

території 

  

2 

Моніторинг обсягу викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел на проектованій 

території - домогосподарства 

8,75 
Один раз на 

рік 

3 

Моніторинг обсягу викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел на проектованій 

території - об'єкти комунальної сфери 

7,88 
Один раз на 

рік 

4 

Моніторинг обсягу викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел на проектованій 

території - промислово-виробничі об'єкти 

11,00 
Один раз на 

рік 

5 

Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаного з викидами 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

на проектованій території 

0,75 
Один раз на 

рік 

6 

Моніторинг наявності викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел на проектованій 

території 

 
Один раз на 

рік 

7 

Моніторинг обсягу викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел на проектованій 

території - автотранспорт домогосподарств 

2,88 
Один раз на 

рік 

8 

Моніторинг обсягу викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел на проектованій 

території - автотранспорт субєктів господарської 

діяльності 

2,75 
Один раз на 

рік 

9 

Моніторинг обсягу викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел на проектованій 

території - залізничний транспорт 

8,13 
Один раз на 

рік 

10 

Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаного з викидами 

забруднюючих речовин від пересувних джерел на 

проектованій території 

1,00 
Один раз на 

рік 

11 
Моніторинг стану якості атмосферного повітря на 

проектованій території 
1,00 

Один раз на 

рік 

12 
Моніторинг наявності неприємних запахів 

пов'язаних з діяльністю на проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

13 
Моніторинг обсягу неприємних запахів пов'язаних 

з діяльністю на проектованій території 
0,38 

Один раз на 

рік 

14 

Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаний з повітряними потоками 

на проектованій території 

0,50 
Один раз на 

три роки 

15 

Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаний з впливом вологісті 

повітря на проектованій території 

0,25 
Один раз на 

три роки 
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№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
Моніторинг 

16 

Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаний з впливом на 

температурним вливом на повітряне середовище 

на проектованій території 

0,25 
Один раз на 

три роки 

17 

Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаний з впливом сонячної 

радіацієї на проектованій території  

0,25 
Один раз на 

три роки 

 

Таблиця 38  Моніторинг - Водне середовище 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 Моніторинг наявності відкритих водних об’єктів  
Один раз на 

рік 

2 
Моніторинг наявності скидів у поверхневі води 

(водні об’єкти) 
 

Один раз на 

рік 

3 
Моніторинг обсягу скидів у поверхневі води на 

проектованій території - домогосподарства 
8,75 

Один раз на 

рік 

4 

Моніторинг обсягу скидів у поверхневі води на 

проектованій території - об'єкти комунальної 

сфери 

2,25 
Один раз на 

рік 

5 

Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаний з обсягом скидів у 

поверхневі води 

4,00 
Один раз на 

рік 

6 

Моніторинг наявності відкритих джерел води, що 

використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

 
Один раз на 

три роки 

7 

Моніторинг обсягу споживання води з відкритих 

джерел на проектованій території - 

домогосподарства 

20,50 
Один раз на 

три роки 

8 

Моніторинг обсягу споживання води з відкритих 

джерел на проектованій території - об'єкти 

комунальної сфери 

2,75 
Один раз на 

три роки 

9 

Моніторинг обсягу споживання води з відкритих 

джерел на проектованій території - промислово-

виробничі об'єкти 

3,75 
Один раз на 

рік 

10 

Моніторинг наявності закритих джерел води, що 

використовуються для індивідуального 

споживання населенням 

 
Один раз на 

три роки 

11 
Моніторинг обсягу споживання води з ' джерел на 

проектованій території - домогосподарства 
8,75 

Один раз на 

три роки 

12 

Моніторинг обсягу споживання води з закритих 

джерел на проектованій території - об'єкти 

комунальної сфери 

5,25 
Один раз на 

три роки 

13 

Моніторинг обсягу споживання води з закритих 

джерел на проектованій території - промислово-

виробничі об'єкти 

1,50 
Один раз на 

три роки 
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№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

14 

Моніторинг наявності джерел забору води, що 

використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 

 
Один раз на 

три роки 

15 

Моніторинг обсягу забору води, що 

використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 

35,00 
Один раз на 

три роки 

16 

Моніторинг обсягу споживання води, що 

використовуються для централізованого 

водопостачання населенню 

35,00 
Один раз на 

три роки 

17 
Моніторинг стану мереж, що використовуються 

для централізованого водопостачання населенню 
4,25 

Один раз на 

три роки 

18 
Моніторинг наявності систем водовідведення та 

каналізаційних систем на проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

19 
Моніторинг обсягу навантаження на системи 

водовідведення та каналізаційні системи 
15,00 

Один раз на 

рік 

20 
Моніторинг стану систем водовідведення та 

каналізаційних систем на проектованій території 
2,63 

Один раз на 

рік 

21 
Моніторинг наявності системи очистки стічних 

вод 
 

Один раз на 

рік 

22 Моніторинг стану системи очистки стічних вод 3,63 
Один раз на 

рік 

23 
Моніторинг стану гідрологічного режиму водного 

об'єкту 
3,50 

Один раз на 

рік 

24 
Моніторинг стану гідрохімічного режиму водного 

об'єкту 
4,00 

Один раз на 

рік 

25 
Моніторинг наявності загроз пов'язаних з 

паводками (підтопленням) 
 

Один раз на 

рік 

26 Моніторинг стану напрямку течії поверхневих вод 3,00 
Один раз на 

рік 

27 
Моніторинг стану швидкості течії поверхневих 

вод 
3,50 

Один раз на 

рік 
 

Таблиця 39   Моніторинг - Геологічне середовище та ландшафти 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 
Моніторинг наявності впливу на геологічне 

середовище на проектованій території 
 

Один раз на 

три роки 

2 
Моніторинг обсягу впливу на геологічне 

середовище на проектованій території 
1,00 

Один раз на 

три роки 

3 
Моніторинг стану геологічного середовища на 

проектованій території 
2,50 

Один раз на 

три роки 

4 
Моніторинг наявності впливу на ландшафти на 

проектованій території 
 

Один раз на 

три роки 

5 
Моніторинг обсягу впливу на ландшафти на 

проектованій території 
7,50 

Один раз на 

три роки 

6 Моніторинг стану ландшафтів на проектованій 1,50 Один раз на 
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№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

території три роки 

 

Таблиця 40  Моніторинг - Грунтове середовище 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 
Моніторинг наявності впливу на грунтове 

середовище 
 

Один раз на 

три роки 

2 
Моніторинг обсягу впливу на грунтове 

середовище 
10,00 

Один раз на 

три роки 

3 Моніторинг стану грунтового середовища 1,50 
Один раз на 

три роки 

4 

Моніторинг наявності порушених, деградованих, 

переміщених, ущільнених шарів грунту на 

проектованій території 

 
Один раз на 

рік 

5 
Моніторинг наявності вітрової ерозії ґрунтів на 

проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

6 
Моніторинг наявності водної ерозії ґрунтів на 

проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

7 
Моніторинг стану ґрунтів з пов'язаниний водною 

ерозією на проектованій території 
2,00 

Один раз на 

рік 

8 

Моніторинг наявності загроз природного 

характеру щодо таких явищ як землетруси, зсуви, 

селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози на проектованій території 

 
Один раз на 

рік 

 

Таблиця 41  Моніторинг - Життєва та господарська діяльність 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 
Моніторинг наявності джерел утворення твердих 

побутових відходів 
 

Один раз на 

рік 

2 
Моніторинг обсягу утворення твердих побутових 

відходів на проектованій території 
15,00 

Один раз на 

рік 

3 
Моніторинг стану з утворенням твердих 

побутових відходів на проектованій території 
3,38 

Один раз на 

рік 

4 

Моніторинг наявності системи управління 

твердими побутовими відходами на проектованій 

території 

 
Один раз на 

рік 

5 
Моніторинг обсягу системи управління твердими 

побутовими відходами на проектованій території 
6,25 

Один раз на 

рік 

6 
Моніторинг стану системи управління твердими 

побутовими відходами на проектованій території 
5,00 

Один раз на 

рік 

7 

Моніторинг наявності джерел накопичення 

промислових відходів IV класу небезпеки на 

проектованій території 

 
Один раз на 

рік 

8 
Моніторинг обсягу накопичених промислових 

відходів IV класу небезпеки на проектованій 
2,50 

Один раз на 

рік 
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№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

території 

9 

Моніторинг стану накопичених промислових 

відходів IV класу небезпеки на проектованій 

території 

0,75 
Один раз на 

рік 

 

Таблиця 42  Моніторинг - Акустичне середовище та вібрація 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 
Моніторинг наявності шумового забруднення на 

проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

2 
Моніторинг обсягу шумового забруднення на 

проектованій території 
15,00 

Один раз на 

рік 

3 
Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаного з шумовим забрудненням 
3,50 

Один раз на 

рік 

4 
Моніторинг наявності вібрації на проектованій 

території 
 

Один раз на 

рік 

5 
Моніторинг обсягу вібрації на проектованій 

території 
4,75 

Один раз на 

рік 

6 
Моніторинг стану навколишнього природного 

середовища пов’язаного з вібрацією 
2,88 

Один раз на 

рік 
 

Таблиця 43  Моніторинг - Біорізноманяття та рекреаційні ресурси 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 
Моніторинг наявності природно-заповідного 

фонду на проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

2 
Моніторинг стану природно-заповідного фонду на 

проектованій території 
0,05 

Один раз на 

рік 

3 
Моніторинг наявності сільськогосподарських 

угідь на проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

4 
Моніторинг стану сільськогосподарських угідь на 

проектованій території 
1,50 

Один раз на 

рік 

5 
Моніторинг наявності природних середовищ 

існування диких видів тварин 
 

Один раз на 

рік 

6 
Моніторинг стану природних середовищ 

існування диких видів тварин 
1,00 

Один раз на 

рік 

7 
Моніторинг наявності порушених (деградованих) 

середовищ існування диких видів тварин 
 

Один раз на 

рік 

8 
Моніторинг стану порушених (деградованих) 

середовищ існування диких видів тварин 
3,50 

Один раз на 

рік 

9 
Моніторинг наявності рекреаційних ресурсів на 

проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

10 
Моніторинг стану рекреаційних ресурсів на 

проектованій території 
2,50 

Один раз на 

рік 
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№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

11 
Моніторинг наявності порушених рекреаційних 

ресурсів на проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

12 
Моніторинг стану порушених рекреаційних 

ресурсів на проектованій території 
1,00 

Один раз на 

рік 
 

Таблиця 44  Моніторинг - Здоров'я та організм людини 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 
Моніторинг наявності впливу на нервово-

психічну систему 
 

Один раз на 

рік 

2 
Моніторинг наявності впливу на систему 

кровообігу 
 

Один раз на 

рік 

3 Моніторинг наявності впливу на систему дихання  
Один раз на 

рік 

4 
Моніторинг наявності впливу на шкіру та 

підшкірну клітковину 
 

Один раз на 

рік 

5 
Моніторинг наявності впливу на кістково-м’язову 

систему 
 

Один раз на 

рік 

6 
Моніторинг наявності впливу на рухому 

активність 
 

Один раз на 

рік 
 

Таблиця 45  Моніторинг - Суміжна інфраструктура 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 
Моніторинг наявності об'єктів історико-

культурної спадщини на проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

2 
Моніторинг стану об'єктів історико-культурної 

спадщини на проектованій території 
2,75 

Один раз на 

рік 

3 
Моніторинг наявності транспортної 

інфраструктури на проектованій території 
 

Один раз на 

рік 

4 
Моніторинг стану транспортної інфраструктури 

на проектованій території 
4,75 

Один раз на 

рік 
 

Таблиця 46  Моніторинг - Екологічне управління та моніторинг 

№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

1 

Моніторинг наявності реальних загроз 

техногенного характеру для здоров'я людей на 

проектованій території 

 
Один раз на 

рік 

2 

Моніторинг наявності потенційних загроз 

техногенного характеру для здоров'я людей на 

проектованій території 

 
Один раз на 

рік 

3 
Моніторинг наявності обласної стратегії розвитку 

відносно розміщення проектованої території 
 

Один раз на 

рік 

4 
Моніторинг відповідності цілі розвитку 

проектованої території цілям обласної стратегії 
90,0% 

Один раз на 

рік 
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№ Критерії оцінювання 
Оптимальне 

значення 
 

розвитку  

5 
Моніторинг наявності місцевої стратегії розвитку 

відносно розміщення проектованої території 
 

Один раз на 

рік 

6 

Моніторинг відповідності цілі розвитку 

проектованої території цілям місцевої стратегії 

розвитку 

86,0% 
Один раз на 

рік 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення (за наявності) 

Враховуючи географічне положення громади та локальний рівень документу 

планування, транскордонні наслідки від виконання Стратегії не передбачаються. 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-

10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію 

Здійснення стратегічної екологічної оцінки регламентується Законом України «Про 

стратегічну екологічну оцінку». Впровадження стратегічної екологічної оцінки (далі – 

СЕО) створило умови для здійснення такої оцінки до прийняття рішення про 

затвердження документів державного планування відповідно до вимог Директиви 

2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку 

наслідків окремих планів та програм для довкілля.  

Основні законодавчі документи, що діють цій сфері: 

- Конституція України;  

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на 

період до 2020 року»,  

- Закон України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку 

до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті». 

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

Стратегічна екологічна оцінка, згідно базового закону - процедура визначення, опису 

та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів 

із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка 

включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та 

консультацій, врахування у документі державного планування звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, 

інформування про затвердження документа державного планування. 

Документ державного планування «Стратегія розвитку Смілянської громади на 2022-

2030 роки»  є узагальненою довгостроковою програмою досягнення поставлених 

завдань, спрямованих на стабільне поліпшення якості життя усіх жителів, підвищення 

рівня життя населення шляхом стимулювання соціально-економічного розвитку за 

допомогою посилення спільної діяльності усіх зацікавлених сторін у державному і 

приватному секторах щодо інвестування в пріоритетні галузі економіки, розвитку 

малого підприємництва, розширення співробітництва з європейськими партнерами, 

підвищення інвестиційного і управлінського потенціалу. 

Стратегія розвитку ставить цілі, закладає принципи їх досягнення, орієнтується  на 

залучення усіх верств громади до соціально-економічних процесів, забезпечення 

належних умов життя для всіх мешканців та наближення стандартів життя до рівня 

провідних  міст України.  

Стратегія розвитку розроблена на основі положень Конституції України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 

адміністрації»,  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
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соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 

№ 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», в 

рамках «Стратегії розвитку Черкаської області на період 2022-2027 роки», Концепції 

державної регіональної політики, інших актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України. 

Основний посил Стратегії, Сміла – сучасне місто максимально комфортне для 

мешканців і гостей, сприятливе для залучення інвесторів та розвитку бізнесу: 

- територія розвиненого бізнесу, з розвиненою інфраструктурою, приваблива для 

інвестицій; 

- місто, де впроваджуються сучасні технології у галузі виробництва, управління 

та розвитку, збереження довкілля; 

- місто, в якому хочеться жити та працювати, зручне та безпечне для мешканців і 

гостей. 

Обрані на підставі аналізу стратегічні цілі – спосіб досягнення стратегічного бачення. 

Їх визначення обумовлено, з одного боку, повноваженнями учасників підготовки і 

впровадження Стратегії, з іншого боку – наявністю інструментів впливу.  

Стратегічне бачення досягатиметься через впровадження стратегічних напрямів: 

А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування 

В. Місто енергоефективної та екобезпечної інфраструктури 

С. Місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг   

Смілянська міська громада — територіальна громада в Україні, в Черкаської області. 

Утворена 17 липня 2020 року постановою Верховної Ради України № 807. Перші 

вибори відбулись 25 жовтня 2020 року. 

КАТОТТГ: UA71080390000078978 

Адміністративний центр — місто Сміла. Населення громади становить 66,9 тис осіб. 

Кількість населених пунктів: 2. До підпорядкування Смілянської міськради входить 

селище Ірдинівка. Площа територіальної громади: 39.1 км 2 

Загальна площа земель у межах міста Сміла становить - 3985 га, яка поділяється на 

такі види угідь, а саме:  сільськогосподарські землі - 1303,4 га, ліси та інші лісовкриті 

площі - 170,1 га,  чагарники - 0,8 га,  забудовані землі - 1881,5 га, відкриті заболочені 

землі - 117,8 га, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 

покривом - 125,1 га, води - 387,1 га. 

Із усіх земель:  природоохоронного призначення - 33,2 га, оздоровчого призначення -  

12,0 га, рекреаційного призначення -  24,6 га,  історико-культурного призначення - 

10,6 га. 

Ресурсно-сировинний потенціал міста представлений нерудними корисними 

копалинами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади граніту, темно-сірий 

гранодіорит, сієніт, гіпс, каолінові глини, графіт, фосфорити та осадові залізні руди. 

Магістральні залізничні та шосейні дороги мають вихід до Києва, Одеси,  

Дніпропетровська, Львова.  

Транспортна система: 

- залізнична станція «ім. Т.Г. Шевченка»; 
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- залізнична станція «СМІЛА»; 

- автостанція «АС – 1»; 

- автостанція «АС – 2». 

Залізнична станція ім. Т.Г. Шевченка – великий транспортний вузол південно-

західного напрямку українських залізничних доріг. Дільнична вузлова 

електрофікована залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізничної 

дороги, розміщена на перехресті основних магістралей. 

Основні проблеми пов’язані з впливом на довкілля та здоровя людини вСмілянській 

громаді: 

- Атмосферне середовище та повітря - Негативний вплив транзитних 

транспортних потоків по основних автомагістралях центральної частини міста; 

зростання рівня авто- мобілізації; населення наявність залізниці, крупної 

залізничної станції з чотирма напрямками руху, вплив викидів місцевої ТЕЦ 

- Водне середовище - Обмілення та суттєве замулення русла річки Тясмин. Скид 

поверхневого стоку, що формується на території населеного пункту, існуючі 

ризики через недостатнє очищення каналізаційних стоків, що призводить до 

забруднення поверхневих водойм, неможливості збільшення обсягів стоків у 

разі подальшого розвитку міста; відсутність розвиненої централізованої 

дощової каналізації; природна жорсткість і надлишок окислів заліза і марганцю 

в наявних родовищах артезіанських питних вод, потреба в розширенні заходів 

очищення і знезалізнення при повному переході на водопостачання міста з 

альтернативного водозабору. 

- Геологічне середовище та ландшафти - Незначні порушення ланшафтів 

субєктами господарської діяльності внаслідок проведення планованої 

діяльності та проектів розвитку 

- Грунтове середовище та грунти - Негативний вплив за рахунок 

неконтрольованості агротехнічних заходів, вплив за рахунок стихійних 

сміттєзвалищ 

- Життєва та господарська діяльність - Відсутність ефективної  системи 

поводження з ТПВ 

- Акустичне середовище, електромагнітне поле та вібрація - Негативний вплив 

інфрастуктури залізничного транспорту  

- Біорізноманяття та рекреаційні ресурси - Недостатній рівень забезпечення 

населення насадженнями загального користування відповідно до діючих норм 

- Здоров'я та організм людини - Відзначається локальний вплив на серцево-

судинні систему та органи дихання. 

- Суміжна інфраструктура - Погана якість дорожного покриття, що в свою чергу 

призводить до надмірних викидів автопранспорту. 

- Екологічне управління та моніторинг - Відсутність системи всеохоплюючого 

екологічного моніторингу. 

Виконання документу державного планування відповідно до проведеного аналізу не 

буде мати суттєвих наслідків для довкілля. Усі заходи передбачені в Стратегії є 

локальними. Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 

середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел забруднення. 

Перелік необхідних проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативного впливу наслідків для довкілля, комплекс яких включає: 
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- зменшення забруднення повітря пересувними і стаціонарними джерелами 

викидів: транзитним транспортом, залізницею, виробничими об’єктами, у т.ч. 

об’єктами теплоенергетики та ін.; 

- підвищення якості питної води за рахунок очищення від надлишку сполук 

заліза і пом’якшення природної жорсткості, повне забезпечення приватного 

сектору централізованим водопроводом через недостатню якість води в 

колодязях;  

- покращення стану поверхневих вод через поглиблення і очищення водойм від 

мулу, водоростей, ліквідації заболочення, анафелогенності; 

- покращення очищення каналізаційних стоків, очищення ливневих стоків; 

- зменшення забруднення ґрунтів відходами, покращення загального рівня 

санітарного очищення громади;  

- оптимізація загальної транспортної системи громади, будівництво об’їзної 

автодороги; 

- будівництво нових та реконструкція існуючих вулиць, заміна дорожніх 

покриттів 

- створення зелених захисних бар’єрів та встановлення шумозахисних екранів 

вздовж гілок залізниці; 

- раціональне розміщення і упорядкування промислових і комунально-

складських зон на території громади; 

- продовження реконструкції і розширення ТЕС; 

- реконструкції котельних з встановленням сучасних фільтрів; використанням 

альтернативного палива; 

- будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж., заміна 

зношених ділянок;  

- завершення охоплення системою централізованого питного водопостачання і 

розбудова системи централізованого каналізування існуючої і проектної 

садибної житлової забудови; 

- створення розвиненої централізованої міської системи дощової каналізації, 

обладнаної сучасними локальними спорудами очищення і доочищення дощових 

стоків; 

- встановлення нормативного розміру, упорядкування і благоустрій прибережної 

водозахисної смуги; 

- поглиблення русел водойм, очищення їх від мулу, вологолюбивої рослинності і 

чагарників на узбережжі, благоустрій, озеленення берегів водозахисними 

насадженнями; 

- раціональне використання публічних територій шляхом упорядкування 

функціонального зонування, максимальним збереженням і примноженням 

природних ресурсів,санація виробничих територій; 

- повна централізація санітарного очищення громади з роздільним збором ТПВ, з 

оптимальним графіком вивезення ТПВ спецзасобами, у т.ч. з територій 

садибної забудови,  

- збільшення озеленених територій  

- збільшення насаджень спеціального призначення в санітарно-захисних і 

охоронних зонах; 

- розширення і благоустрій територій для короткочасного і тривалого 

відпочинку, оздоровлення, туризму;  

- розвиток галузі рекреації і туризму,  з використанням наявних природних 

ресурсів; 
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- збільшення благоустроєних територій для короткочасного і тривалого 

відпочинку і оздоровлення; 

- покращення стану медичного обслуговування населення, забезпечення 

медичних закладів сучасним обладнанням  

Серед трьох запропонованих альтернатив було визначено - Варіант 3. «Прагматична» 

альтернатива. Варіант 3. «Прагматична» альтернатива - формування умов для 

позитивної динаміки з темпами економічного росту значно на рівні або нижче 

загальноукраїнських, покращення якості життя населення за рахунок розвитку 

сервісних послуг, «екологізації» діяльності промислового сектору. Даний варіант 

дозволяє створити позитивну динаміку у економічному розвитку громади, з 

одночасно оптимальним навантаженням на навколишнє природне середовище. 

Стратегічна екологічна оцінка не завершується після формування звіту, а 

продовжується у вигляді моніторингу змін стану довкілля, здоров'я населення, та 

умов життєдіяльності населення. Мета проведення моніторингу вперш за все 

виявляти зміни, які мають місце в процесі впровадження документу державного 

планування. Виявлення негативного впливу повинно супроводжуватись 

впровадженням пом'якшуючих заходів с чітким додержанням норм чинного 

законодавства. 

Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні 

відслідковуватися під час реалізації документу державного планування, зокрема, з 

метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх 

усунення. Заходи з моніторингу наведено в Розділі 9. 

Враховуючи географічне положення громади та локальний рівень документу 

планування, транскордонні наслідки від виконання Стратегії не передбачаються. 

 

 


