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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 затверджен-
ня документів державного планування відповідно до вимог Директиви 2001/24/ЄС Євро-
пейського 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 політи-

ки на період до 2020 року», 
- Закон України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку 

до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контекс-
ті». 

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку; 
- Закон України «Про засади державної регіональної політики». 
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 за-
побігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає ви-
значення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологі-
чну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій, врахування у докуме-
нті державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громад-
ського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа держав-
ного планування. 

Суть стратегічної екологічної оцінки полягає у виявленні факторів, що мають суттє-
вий вплив на навколишнє природне середовище та організм людини. 

Супутникові дані свідчать про те, що, починаючи з кінця 1960-х років на планеті ві-
дбулося 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 атмо-
сферних 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 ін-
ших - 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, от-
руйні рослини та алергени рослинного походження. 

Геофізичні особливості території, як природні передумови поширення хвороб, ви-
значаються тими ж таки погодно-кліматичні умовами на які накладаються фактори життє-
діяльності в поєднанні з антропогенними факторами. На стан здоров’я людини здійсню-
ють 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 
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на тій чи іншій території залежить і якість води, і якість грунту, а від так і здоров'я насе-
лення. 

На розвиток патогенних організмів впливає температура, вологість та забрудненість 
різними сполуками. Внаслідок потрапляння до організму людини вірусів, бактерій, мікро-
бів та ряду інших паразитів, розвиваються інфекційні хвороби. 

Практично усі зазначені фактори спричинені діяльністю людини - штучно сформо-
ваним антропогенним навантаженням. Вони є результатом впливу на біологічні властиво-
сті 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 ос-
новна ціль на яку спрямована стратегічна екологічна оцінка документів державного пла-
нування, це мінімізація впливу на навколишнє природне середовище при формування 
сприятливого середовища життєдіяльності людини. 

 
Призначення звіту СЕО 

Головним призначенням СЕО є визначення, опис та оцінювання наслідків, що впли-
вають або можуть впливати на довкілля та здоров'я населення через виконання документів 
державного планування, зокрема реалізацію Стратегї розвитку Смілянської міської тери-
торіальної громади до 2027 року. Відповідно важливою складовою СЕО є розроблення за-
ходів із запобігання, зменшення та пом'якшення можливих негативних наслідків. 

Процедура стратегічної екологічної оцінки включає наступні етапи (згідно ст. 9 ЗУ 
«Про стратегічну екологічну оцінку»): 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 
складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 
проведення громадського обговорення (в разі необхідності) та консультацій; 
врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обго-

ворення та консультацій; 
інформування про затвердження документа державного планування; 
моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля та 

здоров'я населення. 
26.12.2021 року на сайті Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської 

області опубліковано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проек-
ту «Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року». 

Одночасно відповідні оголошення розміщені в друкованих засобах масової інфор-
мації: 

Смілянська районна газета «Смілянські Обрії» від 22.12.2021; 
Смілянська регіональна газета «Сміла» №51-52 (1303-1304) від 22.12.2021. 
Копії оголошень додаються. 
Проте за результатами публікації зауваження та пропозиції до обсягу досліджень не 

надходили. 
В рамках процедури СЕО Смілянською міською радою було направлено заяву про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування 
Управлінню охорони здоров'я Черкаської ОДА та до Управління екології та природних 
ресурсів Черкаської ОДА. 

За результатом розгляду заяви Управлінням охорони здоров'я Черкаської ОДА ли-
стом від 29.12.2021р. № 5037/02/12-01-18 та Управлінням екології та природних ресурсів 
Черкаської ОДА листом від 14.01.2022р. № 02/10-02-16/30/02/10-02-16/1055 направлено 
рекомендації, які враховані в процесі підготовки звіту (лист додається). 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку на виконання вимог Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» направлено до розгляду Управлінню охорони здоров'я 
Черкаської ОДА, Управлінню екології та природних ресурсів Черкаської ОДА, Міністер-
ству охорони здоров’я України та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 
України. За результатами розгляду звернень отримано рекомендації від Управління охо-
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рони здоров'я Черкаської ОДА та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України за №25/4-21/9340-22 від 20.07.2022. Зазначені рекомендації викладені в довідці 
про консультації та враховані відповідно до п.9 ст.12 Закону. 

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

іншими документами державного планування 
Документ державного планування «Стратегія розвитку Смілянської міської терито-

ріальної громади до 2027 року» (далі - Стратегія розвитку) є узагальненою довгостроко-
вою програмою досягнення поставлених завдань, спрямованих на стабільне поліпшення 
якості життя усіх жителів, підвищення рівня життя населення шляхом стимулювання со-
ціально-економічного розвитку за допомогою посилення спільної діяльності усіх зацікав-
лених сторін у державному і приватному секторах щодо інвестування в пріоритетні галузі 
економіки, розвитку малого підприємництва, розширення співробітництва з європейськи-
ми 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 належ-
них 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 розви-
тку України», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвер-
дження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалі-
зації, 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 Пре-
зидента 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 фор-
муванні та реалізації державної політики». Основною метою розроблення Стратегії розви-
тку 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 підготов-
ки нового стратегічного документу, розробленого за європейськими стандартами. 

Розпорядженням міського голови було створено Робочу групу, на засіданнях якої 
були презентовані та обговорювались усі напрями роботи, ухвалювались відповідні рі-
шення. Склад Робочої групи сформований із представників громадськості, депутатів місь-
кої ради, керівників підприємств і установ, підприємців, представників управлінь і відді-
лів міськвиконкому. 

Соціально-економічний аналіз розвитку громади показує, що незважаючи на існую-
чий економічний потенціал, за окремими показниками соціальної та економічної сфери, 
які суттєво впливають на якість життя громадян, ситуація в повною    мірою    не    задоволь-
няє     мешканців.    Відтак,    оскільки     головним    об‘єктом 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 2027 року: 
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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 бачен-
ня. 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. 
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2. Характеристика    поточного    стану    довкілля,    у    тому    числі    здоров’я 
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного плану-

вання не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформаці-
єю та результатами досліджень). 

Для підготовки зазначеного Розділу використовувались дані Регіональної доповіді 
про стан навколишнього природного середовища Черкаської області 2020 року та Ста-
тистичний Збірник Довкілля України за 2018 рік, підготовлений Державною службою 

статистики України. 
2.1. Місцеположення. 
Черкаська область утворена 7 січня 1954 року. До її складу увійшли три міста об-

ласного підпорядкування – Черкаси, Сміла, Умань і 30 районів Вінницької, Київської, 
Кіровоградської та Полтавської областей.  

На даний час відповідно до адміністративно-територіального поділу область 
складається з 4 районів (Звенигородський, Золотоніський, Уманський, Черкаський) та 66 
територіальних громад:  

16 – міських (Ватутінська, Городищенська, Жашківська, Звенигородська, Золо-
тоніська, Камʼянська, Канівська, КорсуньШевченківська, Монастирищенська, Смілянська, 
Тальнівська, Уманська, Христинівська, Шполянська, Черкаська, Чигиринська);  

10 – селищних (Бабанська, Буцька, Вільшанська, Драбівська, Єрківська, Катери-
нопільська, Лисянська, Маньківська, Стеблівська, Чорнобаївська);  

40 – сільських (Балаклеївська, Баштечківська, Березняківська, Білозірська, Боб-
рицька, Будищенська, Бужанська, Великохутірська, Вознесенська, Виноградська, Водя-
ницька, Гельмязівська, Дмитрушківська, Зорівська, Іваньківська, Іркліївська, Ладижинсь-
ка, Леськівська, Ліплявська, Лип’янська, Матусівська, Медведівська, Михайлівська, 
Мліївська, Мокрокалигірська, Мошнівська, Набутівська, Новодмитрівська, Паланська, 
Піщанська, Ротмістрівська, Руськополянська, Сагунівська, Селищенська, Степанецька, 
Степанківська, Тернівська, Шевченківська, Шрамківська, Червонослобідська).  

Черкаський район утворено 7 березня 1923 року. Укрупнення району відбулося 25 
жовтня 2020 року згідно із Постановою Верховної Ради України № 807-ІХ від 17 липня 
2020 року в рамках Адміністративно - територіальної реформи в Україні. До його складу 
увійшли: Городищенська, Кам'янська, Канівська, Корсунь-Шевченківська, Смілянська, 
Черкаська, Чигиринська міська, Балаклеївська, Березняківська, Білозірська, Бобрицька, 
Будищенська, Леськівська, Ліплявська, Медведівська, Михайлівська, Мліївська, 
Мошнівська, Набутівська, Ротмістрівська, Руськополянська, Сагунівська, Степанецька, 
Степанківська, Тернівська, Червонослобідська сільські територіальні громади. 

Найбільшими населеними пунктами за чисельністю в межах області є міста: Чер-
каси, Умань, Сміла, Ватутіне та Канів. 

Місто Сміла Черкаського району Черкаської області є адміністративним центром 
Смілянської міської територіальної громади, до якої входить також село Ірдинівка. Місто 
Сміла знаходиться на відстані 30,4 км від адміністративного центру районної та обласної 
ради. В місті розташований найбільший залізничний вузол Черкаської області: станції 
«імені Тараса Шевченка», «Сміла». Також місто забезпечено автомобільним транспортом 
- станції «АС-1», «АС-2». 

Смілянська міська громада — територіальна громада в Україні, в Черкаській області. 
Утворена 17 липня 2020 року постановою Верховної Ради України № 807-ІХ. Перші вибо-
ри відбулись 25 жовтня 2020 року. 

КАТОТТГ: UA71080390000078978 
Адміністративний центр — місто Сміла. Населення громади становить 65,7 тис осіб. 

Кількість населених пунктів: 2. До підпорядкування Смілянської міськради входить сели-
ще Ірдинівка. Площа територіальної громади: 39,8 км². 

Вулична мережа являє собою складну структуру, розташування вулиць обумовлено 
рельєфом місцевості та сформованою забудовою. 

Територія Смілянської міської ради розташована в південній частині району. 
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Зовнішні транспортні зв'язки здійснюються по автодорогах національного, облас-
ного та місцевого значення, внутрішні - по автодорогах внутрішньогосподарського зна-
чення. 

Згідно із класифікацією ДБН Б.2.2-12:2019, місто Сміла відноситься до групи се-
редніх міст. 

Рельєф території міста рівнинний та відноситься до Придніпровської височини. 
Ґрунти придатні для будівництва та висадки зелених насаджень. 
В суху пору року територія населеного пункту не затоплюється, заболоченість 

відсутня. 
 

 
 
Рисунок 1 Географічне розташування громади. 
 
2.2. Фізико-географічні умови. 

Черкащина в цілому рівнинна і умовно поділяється на дві частини – правобережну і 
лівобережну. Переважна частина правобережжя розміщена в межах Придніпровської ви-
сочини з найвищою точкою області, що має абсолютну висоту 275 метрів над рівнем моря 
(поблизу м. Монастирище). 

Географічно громада розташована на Придніпровській височині, над річкою Тясмин. 
Тясмин — річка в Кіровоградській та Черкаській областях України, права притока Дніпра. 
Річка бере початок у північній частині села Любомирка Олександрійського району. Спо-
чатку 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. 

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. 

 
2.3. Ґрунти 

Комплексне геохімічне обстеження території міста не проводилось. Міська СЕС 
(нині не діюча) вибірково проводила раніше дослідження ґрунтів по хімічним, бак-
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теріологічним показникам та проби на гельмінти (у місцях транспортних магістралей, 
звалищ, в житлових районах, громадських закладах, у т.ч. в дитячих садках, в зоні 
пляжів). Фіксувалися незначні відхилення по бактеріологічних показниках на 
полігоні/звалищі ТПВ, де малий процент проб на гельмінти не відповідав нормам, а та-
кож у житлових масивах, зоні пляжів. 

СЕС Шевченківської дільниці Одеської залізниці проводила контроль стану ґрунтів 
на території промпідприємств (ПАТ НВП «СЕМЗ»), а також уздовж залізничної колії та 
ЗСО джерел централізованого господарсько-питного і технічного водопостачання - на 
хімічні дослідження. Проводився контроль в зоні впливу промпідприємств, на дитячих 
майданчиках, в зоні пляжів - на гельмінти. Відхилень від норм не було зафіксовано. 

Потенційними територіями, де можливе забруднення ґрунтів з перевищенням нор-
мативних гранично-допустимих розрахунків по бактеріологічних та хімічних показни-
ках, є міський полігон/сміттєзвалище ТПВ і несанкціоновані звалища, закинуті відстій-
ники цукрового заводу, комунальні каналізаційні очисні споруди, виробнича ділянка 
ТОВ «Смілянський асфальтний завод», нафтобаза, під'їзні колії до цехів (територія Ло-
комотивного депо ім. Т. Шевченка), ділянка тимчасового полігону з накопичення галь-
ванічних шлаків на території ВО «Орізон». 

Деградації і ерозії ґрунтів, пиловим буревіям також сприяє значна розореність зе-
мель міста і передмістя, які використовуються під ріллю і городи населення, наявність 
ярів і крутосхилів. 

 
2.4. Надра 
Ресурсно-сировинний потенціал міста представлений нерудними корисними копа-

линами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади граніту, темно-сірий гранодіо-
рит, сієніт, гіпс, каолінові глини, графіт, фосфорити та осадові залізні руди. 

 
2.5. Водний басейн. 
Смілянське водосховище розташовано в центральній частині м. Сміла та служить 

джерелом водопостачання промислових підприємств та місцем відпочинку мешканців мі-
ста. Наповнення водосховища здійснюється верхньою течією р.Тясмин, зливовими та та-
лими   водами. Водосховище побудовано в 1956 році. Наповнення водосховища до нор-
мального підпірного рівня (НПР) здійснювалося з літа 1957 року до весни 1958 року. 
Безпосередньо у водосховище впадає річка Серебрянка, а на відстані – 5 км. від верхів’я 
водосховища в річку Тясмин впадає його лівобережна притока р. Гнилий Ташлик.  

Призначення і використання Смілянського водосховища пов’язане з акумуляцією 
поверхневого стоку річок Тясмин, Гнилий Ташлик і Серебрянка та є багатоцільовим: для 
виробничого водопостачання промислових підприємств; рекреаційних потреб населення 
м. Сміла (місце масового відпочинку населення); рибовідтворення аборигенних видів риб; 
поливу зелених насаджень міста; водопостачання сільськогосподарських підприємств.   

За даними проекту інституту «Мостранстехпроект» і Водогосподарського паспорта 
станом на 1989 рік Смілянське водосховище характеризувалося наступними даними: поз-
начка нормального підпірного рівня (НПР) води 85,5 м Бс, позначка форсованого підпір-
ного рівня (ФПР) води 87,47 м Бс, площа водного дзеркала при НПР 320,0 га., об’єм водо-
сховища при НПР повний 4,40 млн.м3, корисний 0,4 млн.м3, глибина води при НПР сере-
дня 1,4 м, довжина 3,50 км, ширина найбільша 1,8 км і середня 0,90 км.  

У паспорті потенційно небезпечного гідротехнічного об’єкта – Смілянське міське 
водосховище на р. Тясмин, розробленому в 2001 році, наведена наступна характеристика 
водосховища: введення об’єкта в експлуатацію 1957 рік; довжина водосховища 3,0 км; 
максимальна ширина 0,8 км; середня ширина 0,5 км; максимальна глибина 2,8 м; середня 
глибина 0,85 м; площа водного дзеркала 318,0 га; об’єм води 2,703 млн.м3;                                  
ФПР 87,11 м Бс; НПР 85,39 м Бс. 

Аналіз даних з різних технічних документів, показує, що частина показників змен-
шилася: позначка нормального підпірного рівня води на 0,11 м (з 85,50 до 85,39 м Бс); по-
значка форсованого підпірного рівня води на 0,36 м  (з 87,47 до 87,11 м Бс); площа водно-
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го дзеркала на 2,0 га (з 320,0 до 318,0 га); середня глибина води при НПР на 0,55 м (з 1,40 
до 0,85 м); об’єм води у водосховище при НПР на 1,697 млн.м3 (з 4,400 до 2,703 млн.м3); 
середня ширина на 0,1 км (з 0,9 до 0,8 км); довжина водосховища 0,5 км (з 3,50 до 3,00 
км). 

Такі зміни параметрів пояснюються тим, що за 44 роки його експлуатації твердий 
стік (наноси) трьох річок Тясмин, Гнилий Ташлик і Серебрянка акумулювалися у вигляді 
мулових відкладень по всій довжині Смілянського водосховища, в якому швидкості води 
різко зменшуються, а завислі тверді частинки випадали в осадок як у відстійник; зокрема 
товщина мулових відкладень становила 1,00 до 1,25 см/рік. Мули являють собою суглини-
сті і супіщані  грунти чорного і темно-сірого  кольору. В мулі накопичились хімічні еле-
менти, вміст яких перевищує гранично допустимі концентрації по нітритах в 23 рази, по 
солям металів в 31 раз, по іншим хімічним сполукам від 17 до 50 разів.  

Замулення викликає швидке прогрівання води, внаслідок зменшення глибини та не-
достачі кисню може відбуватися мор риби, іхтіологія погіршується. З метою збереження, 
відтворення й охорони рибних ресурсів доцільним є проведення очистки водосховища. 

Смілянське водосховище є місцем масового відпочинку мешканців міста. В літній 
період вода в водосховищі нагрівається до 22-25 градусів. Мул і залишки водорослів шу-
мують. У воді відбуваються небезпечні біологічні процеси, які обумовлюють можливі епі-
демічні захворювання.  

Грунтові води не розвантажуються, так як, мул створює бар'єр на їх шляху, внаслі-
док цього відбувається підняття рівня грунтових вод по периметру (навколо) водосхови-
ща, перезволоження грунту, що призводить до підтоплення прилеглої території.  

Крім того, внаслідок зменшення глибини водосховища, на мілководді розвиваються 
та розмножуються малярійні комарі. 

Основною причиною погіршення екологічного стану річки є неефективна робота 
очисних споруд міст Кам'янка, Сміла, Чигирин. 

Каналізаційні очисні споруди міста збудовані в кінці 60-х років минулого століття. 
Вони складаються з двох ліній загальною потужністю 16,2 тис. м3/добу. Очистка стічних 
вод відбувається по наступним етапам: механічна, біологічна очистка та знезараження. 

 На даний час очистка стічних вод здійснюється в об’ємі 4000-5000 м3/добу. 
 Технологія очищення стічних вод, яка застосовується на очисних спорудах ро-

зрахована на концентрацію стоків, які надходять від абонентів в розмірі: 
- Азот амонійний – до 20 мг/дм3; 
- БСК – 5 – 14,5 мг/дм3; 
- Завислі речовини – 24,6 мг/дм3. 
Фактичні показники становлять: 
- Азот амонійний – більше 50 мг/дм3; 
- БСК – 5 – 180 мг/дм3; 
- Завислі речовини – 140 мг/дм3; 
- Фосфати – 15 мг/дм3. 
Склад стічних вод змінився у співвідношенні: побутові стоки – 65 %, промислові – 

35%. Технологічна схема очистки не відповідає сучасним вимогам енергозбереження і 
якості показників очистки. 

Основні проблемні питання, з якими стикається КП «ВодГео» при експлуатації ка-
налізаційних очисних споруд: 

- висока концентрація забруднюючих речовин в стічних водах, які надходять на 
КОС; 

- зношеність гідротехнічних споруд, трубопроводів, запірної арматури та насос-
ного обладнання; 

- залпові подачі стічних вод з КНС  - 10. 
Для доведення якості очистки стоків до нормативів ГДС КП «ВодГео» на протязі ба-

гатьох років зверталося до міського голови, в Черкаську ОДА, управління екології Цент-
рального округу, депутатам обласної та державної ради з вимогою про необхідність фі-
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нансування робіт по розробці робочого проекту з реконструкції каналізаційних очисних 
споруд. 

У 2020 році при співфінансуванні обласного та міського бюджетів між департамен-
том будівництва Черкаської ОДА та ФОП Максимовим А.С. укладений договір на вигото-
влення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція каналізаційних 
очисних споруд міста Сміла, Черкаської області». 

Постійний контакт із агресивним середовищем, збільшення концентрації стічних 
вод, призвели до значного зносу елементів гідротехнічних споруд та енергетичного обла-
днання і як наслідок погіршення якості очистки стічних вод. Для виправлення даної ситу-
ації необхідно провести реконструкцію каналізаційних очисних споруд, що потребує зна-
чних коштів.  

 
2.6. Природні об’єкти та збереження   біорізноманіття. 
На території району наявні 179 природоохоронних об'єкта площею 14906 га з них: 31 

об'єктів загальнодержавного значення площею 10740 га та 148 об'єктів місцевого значення 
загальною площею 4166 га. 

На території міста Сміла нараховується 4 об'єкти природно-заповідного фонду: 
1. Гідрологічний заказник місцевого значення  «Ірдинське болото» (тип –заказник 

місцевого значення), площа - 0,9211 га. Рішення міської ради від 13.11.2009 № 42-96/V 
«Про організацію та встановлення меж території гідрологічного заказника місцевого зна-
чення «Ірдинське болото». 

2. Міський парк культури та відпочинку - пам'ятка садово-паркового мистецтва міс-
цевого значення (парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення), площа -
33,2015 га. Рішення міської ради від 03.03.2008 № 24-51/V «Про затвердження проекту 
землеустрою з організації та встановлення меж території міського парку культури та від-
починку». 

3. Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело» (Пам'ятка природи 
місцевого значення), площа – 0,03 га. Рішення міської ради від 26.07.2007 № 16-15/V «Про 
створення об’єкту природно-заповідного фонду – гідрологічної пам’ятки природи місце-
вого значення «Джерело». 

4. Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення (пам'ятки природи місцевого зна-
чення): Багатовікові дерева дуба звичайного, Графський дуб-красень,  Віковий дуб імені 
Якова Водяного,  Софіївські дуби. Рішення міської ради від 05.07.2018 № 73-7/VII «Про 
оголошення природних об’єктів ботанічними пам'ятками природи місцевого значення у                  
м. Сміла». 

Крім того, рішенням виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депу-
татів від 21.11.1984 №354 оголошений гідрологічний заказник місцевого значення «Ірдин-
ське болото» загальною площею 857,5 га, з яких 484,6 га- на території ДП «Черкаське лі-
сове господарство», 246,9 га- на території ДП «Смілянське лісове господарство» та 126,0 
гп- на території Костянтинівської сільської ради Смілянського району та околиці м.Сміла. 

Рішенням Черкаської обласної ради від 27.12.2002 №5-7 встановлено охоронну зону 
в розмірі 50 м від Заказника в адмінмежах Констятнинівської сільської ради Смілянського 
району. 

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 міс-
та шляхом віднесення частини земель господарського використання до категорій, що під-
лягають 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 



     2022 Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія роз-
витку Смілянської міської територіальної громади до 

2027 року» 

Аркуш 

      
14 

Змін К-сть Аркуш Док Підпис Дата 
 

- 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 копа-
линами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади граніту, темно-сірий гранодіорит, 
сієніт, гіпс, каолінові глини, графіт, фосфорити та осадові залізні руди. 

 
2.7. Залізничні та авто- шляхи. 

Магістральні залізничні та шосейні дороги мають вихід до Києва, Одеси, Дніпра, 
Львова. 

Транспортна система: 
- залізнична станція «ім. Т. Шевченка»; 
- залізнична станція «СМІЛА»; 
- автостанція «АС – 1»; 
- автостанція «АС – 2». 
Залізнична станція ім. Т. 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, Коното-
пу, Одеси, Миколаєва та Херсону. З північного вокзалу – Києва, Львову, Житомира, Кове-
лю. На станції зупиняються всі пасажирські та міжміські потяги. 

Автотранспортним сполученням забезпечено всі райони міста, функціонує 15 авто-
бусних маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування здійснюють 3 суб’єкти підприємницької діяльності. 

Загальна протяжність міської дорожньої мережі становить 220,4 км, у тому числі до-
роги 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 облас-
ного значення   – 17,7 км. 

 
2.8. Інженерне обладнання 

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 об-
ліку 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 працю-

ють на паливі - природний газ і деревна тріска. Це дає змогу цілий рік виробляти електро-
енергію за "зеленим" тарифом, що на 30% дешевша від теплоенергії, виробленої та відпу-
щеної з котлів із використанням у якості палива природного газу. 

Протяжність теплових мереж складає 20,94 км в двохтрубному вимірі. Втрати в ма-
гістральних 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 ме-
режах 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 
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забір, транспортування та очистку стічних вод на власних каналізаційних очисних спору-
дах. 

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. 

 
2.9. Утворення та накопичення відходів 
  Технічна характеристика полігону/звалища побутових відходів: 
Розташування – північно-східна околиця м. Сміла Черкаської обл. межування з зем-

лями Залевківської сільської ради. Відстань від села Залевки - 2,5 км., від автомагістралі 
Київ-Дніпропетровськ – 2,5 км., від автошляху Сміла-Сунки – 1 км. 

Рік введення в експлуатацію – 1989 
Площа полігону/звалища - 4 га;  
Проектна потужність – 575000 тонн; 
Землекористувач - з 05.11.2015 СКП «Комунальник. Договір оренди землі між СКП 

«Комунальник» та Смілянською райдержадміністрацією від 05.11.15 р. на підставі розпо-
рядження Черкаської ОДА № 484 від 25.09.15р.  

Власник відходів, експлуатація та утримання – СКП «Комунальник»; 
Фактичне накопичення відходів: 
- у 2018 році – 90175,57 м. куб., 20740,38 тонн; 
- у 2019 році – 100344,8 м. куб., 23079,3 тонн; 
- у 2020 році – 116640,1 м. куб., 26914,3 тонн. 
Відсоток заповнюваності – 102,8%. 
У кошторисі доходів та видатків міського фонду ОНПС, відповідно до      п. 74-1 по-

станови КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що на-
лежать до природоохоронних заходів» заплановано видатки на природоохоронний захід: 
«Забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 
видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у т.ч. 
непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин». 

Розпорядженням виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018                 № 194р 
«Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами» 
утворено постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами та за-
тверджено Порядок роботи комісії. На підставі ст. 12 Закону України від 05.03.1998 № 
187/98-ВР «Про відходи» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1217 
«Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів» підставами для 
здійснення процедур визначення відходів безхазяйними та наступного їх обліку можуть 
бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової 
інформації, результати перевірок територіальних органів Держекоінспекції, Держпрод-
споживслужби тощо. У разі отримання звернення (повідомлення) органи місцевого само-
врядування зобов'язані визначити кількість, склад, властивості, вартість відходів, рівень їх 
небезпеки для навколишнього середовища і здоров'я людини та вжити заходів для визна-
чення власника відходів.  

У випадку виявлення несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів спеці-
алістами управління житлово-комунального господарства проводяться співбесіди із голо-
вами квартальних комітетів та доводиться інформація щодо притягнення до відповідаль-
ності передбаченої ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за по-
рушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, 
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Правил благоустрою території м. Сміла, із складанням приписів та протоколів про адміні-
стративні правопорушення.   

Підприємством СКП «Комунальник» постійно здійснюються роботи по санітарному 
очищенню міста, ліквідації сміттєвих навалів, які щоденно утворюються на території міс-
та. Інвентаризація стихійних сміттєзвалищ не проводилась із-за відсутності фінансування. 

На сьогоднішній день збір ТПВ, які потім потрапляють на полігон, в даний час вало-
вий, тобто, без розділення на окремі складові. На полігоні ТПВ м. Сміла тверді побутові 
відходи також не розділяються. На полігоні виконуються такі основні види робіт - прий-
мання, 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 тор-
гівельними закладами міста і підприємствами, переробниками вторсировини щодо прий-
мання  паперових відходів різного типу, а також пакувальної тари. Діяльність щодо зби-
рання, перевезення для подальшої утилізації пластику, ПЕТ-пляшок в населеному пункті 
здійснюють два підприємства -                                ТОВ «Смілавторресурси»; ПП Шалахов 
В.В. Збір запроваджено в 2008 році і проводиться у спеціальні контейнери, які розміщені 
на території міста. Кількість контейнерів для збору ПЕТ-пляшок – 130.  

Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим 
чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси міста, здоров'я людей. 

Масові накопичення побутового сміття в ярах та схилах, вздовж автомобільних 
доріг, поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови - є одним із потенційних джерел 
забруднення довкілля, і являють собою велику загрозу навколишньому природному 
середовищу та підлягають утилізації. 

Основними завданнями по напрямку раціональне використання і зберігання від-
ходів виробництва, побутових відходів є: 

- будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження 
установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешко-
дження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів ви-
робництва, кубових залишків; 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброб-
лення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хі-
мічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин. 

 
2.10. 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 в 3,5рази (на період 2021 року орієнтов-

но на 71%); 
- з 2017 року відбувається міграційний відтік працездатного населення. 
Соціальна інфраструктура Сфера освіти міста: 
- 12 загальноосвітніх закладів; 
- 16 дошкільних закладів; 
- 3 професійно-технічні освітні заклади; 
- 2 позашкільних заклади. 
Сфера охорони здоров’я міста: 
- КНП «Смілянська міська лікарня»; 
- КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка»; 
- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Смілянської міської ради». 
Об’єкти культури міста: 
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- міський будинок культури; 
- будинок культури ім. Т.Г. Шевченка; 
- клуб М. Яблунівки; 
- клуб Гречківки; 
- міський краєзнавчий музей; 
- кінотеатр; 
- 2 бібліотеки з філіями. 
Завдяки історичній спадщині, економіко географічному розташуванню і підприємли-

вості 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: 
- ТОВ  Смілянський  електромеханічний  завод»   -  виготовлення  та  ремонт елект-

ричних машин тягового рухомого складу 
- ТОВ «фірма Технокомплекс» -виробництво нетканих матеріалів і виробів із них 
- ПрАТ   «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 про-

мислової продукції (товарів, послуг) серед   6-ти міст Черкаської області. 
Актуальним проблемним питанням щодо впливу на довкілля є наразі високий сту-

пінь зношеності основних фондів підприємств, що здійснюють свою діяльність на терито-
рії міста. Тому для оновлення основних засобів підприємств необхідні капітальні інвести-
ції. Такі вкладення спрямовані на зростання виробничих потужностей на новій технологі-
чній основі і відповідно – підвищення продуктивності праці. 

 
    2.11. Атмосферне середовище та повітря 

За даними «Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища у 
Черкаській області - 2020» Основними забруднювачами атмосферного повітря області у 
2020 році були:  

- ПрАТ "Черкаське хімволокно" ВП "Черкаська ТЕЦ" з валовим викидом 13,9 тис. т, 
що на 2,2 тис. т менше у порівнянні з 2019 роком;  

- ПрАТ "Уманьгаз" – 7,6 тис. т, що на 4,8 тис. т більше ніж у 2019 році;  
- ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 6,4 тис. т – на рівні 2019 року;  
- ПрАТ "Азот" – 3,8 тис. т, що на 0,2 тис. т менше.  
Загальні викиди від основних підприємств забруднювачів у 2020 році становили 31,7 

тис. т. (62% від викидів стаціонарних джерел області). 
 Інформація щодо основних забруднювачів атмосферного повітря відповідно до да-

них, наведених суб’єктами господарювання, надана в таблиці: 
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Інформація про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонар-

них джерел забруднення за даними Головного управління статистики у Черкаські області 
за видами економічної діяльності у 2020 році зведена в таблицю: 
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Інформація про викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в ат-
мосферне повітря по м. Сміла в 2018-2020 роках від стаціонарних джерел забруднення (за 
даними Головного управління статистики у Черкаській області) та їх потенціали глобаль-
ного потепління (далі – ПГП): 
 Потенціали 

глобально-
го по-

тепління* 

2018 2019 2020 
Обсяг 

ви-
кидів, т 

Ефект 
глобально-

го 
потепління  

Обсяг 
ви-

кидів, т 

Ефект 
глобально-

го 
потепління 

Обсяг 
ви-

кидів, т 

Ефект 
глобаль-

ного 
потеплін-

ня 
Діоксид 
ву-
глецю 

1 114,884 114,884 182,797 182,797 164,350 164,350 

Метан 21 6,149 129,129 9,028 189,588 8,883 186,543 
Діазоту 
оксид 

310 - - 2,379 737,49 2,295 711,45 

Разом  121,033 244,013 194,204 1109,875 175,528 1062,343 
*-  коефіцієнт, що визначає ступінь впливу різних парникових газів на глобальне по-

тепління. Як еталонний газ узятий діоксид вуглецю (CO2), чий ПГП дорівнює 1. 
Коефіцієнт ПГП був введений в 1997 році в Кіотському протоколі. 
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Виходячи з діаграми видно, що сполуки діазоту оксид з найменшим обсягом викиду 

серед досліджуваних забруднюючих речовин при коефіцієнті ПГП 310 утворюють найбі-
льший ефект глобального потепління. 

Постійні спостереження за станом атмосферного повітря здійснюються Черкаським 
обласним центром з гідрометеорології тільки в м. Черкаси. 

 За даними регіональної доповіді Черкаської області 2020 року лабораторією спосте-
режень за забрудненням атмосферного повітря Черкаського обласного центру гідрометео-
рології, який має 3 пости спостереження у м. Черкаси, у минулому році контролювалось 4 
основних і 13 специфічних забруднюючих речовин, включаючи 8 важких металів та 
бенз/а/пірен. У 2020 році лабораторією проаналізовано 17852 проб повітря, у тому числі 
по основних інгредієнтах – 9012 (50,4%), та по специфічних – 8840 (50% ). 

За даними постійних спостережень у 2020 році максимальні концентрації в 
порівнянні з 2019 роком зменшилися по діоксиду азоту на ПСЗ № 2, 3 відповідно у 1,5 та 
2 рази, по аміаку на ПСЗ № 3, 4 у 1,04 та 1,07 рази, по сірководню на ПСЗ № 2, 3 у 1,25 та 



     2022 Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія роз-
витку Смілянської міської територіальної громади до 

2027 року» 

Аркуш 

      
20 

Змін К-сть Аркуш Док Підпис Дата 
 

1,17 рази, по формальдегіду на ПСЗ № 3 у 1,06 рази.  
Зменшилися середньорічні концентрації в порівнянні з 2019 роком по пилу на ПСЗ 

№ 3 майже вдвічі, по діоксиду азоту на всіх постах. Збільшилися по аміаку на всіх постах 
та по сірководню на ПСЗ № 3 вдвічі. 

Вміст інших домішок залишився майже без змін. Високе забруднення (вище 5 ГДК 
м. р.) у 2020 році у місті не зафіксовано. Тенденція зміни середнього рівня забруднення 
атмосферного повітря за останні 5 років характеризувалася збільшенням по діоксиду та 
оксиду азоту, аміаку та формальдегіду. По іншим домішкам рівень забруднення не 
змінився. По важким металам зменшення спостерігалося тільки по нікелю та хрому. 

За даними Державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністер-
ства охорони здоров'я України" з метою здійснення моніторингу забруднення атмосфер-
ного повітря лабораторним центром у 2020 році досліджено 5869 проб атмосферного по-
вітря. Перевищення граничнодопустимих максимально-разових концентрацій забрудню-
ючих речовин виявлено в 75 (1,3 %) випадках. Згідно інформації Головного управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській області впродовж 2020 року при розгляді звернень 
громадян проведено лабораторно-інструментальні дослідження 1023 проб атмосферного 
повітря, відібраних на межі санітарно-захисної зони та в житловій забудові, в зоні впливу 
підприємств з метою встановлення негативних факторів середовища життєдіяльності 
населення. За їх результатами вміст забруднюючих речовин (аміак, сірководень, пил, 
діоксид азоту, діоксид сірки, вуглецю оксид, сірчистий ангідрид, ксилол, бензол, толуол, 
етилбензол) не перевищував гранично-допустимі максимально-разові концентрації. 

Природними джерелами надходження оксиду азоту в навколишнє середовище: роз-
ряди блискавки, виверження вулканів. Джерелами надходження оксиду азоту в атмосферу 
є підприємства хімічної промисловості, виробництво мінеральних добрив, вибухових ре-
човин, нітратної кислоти, бактеріальний розклад силосу та ін. Найбільші обсяги викидів 
оксиду азоту в атмосферу - від автомобільного транспорту. Динаміка концентрацій оксиду 
азоту у міське повітря протягом доби тісно пов’язана з інтенсивністю руху транспорту й 
сонячного випромінювання . Так, у світловий час доби накопичення в атмосфері оксиду 
азоту зростає внаслідок фотохімічного окиснення цього газу. Оксид азоту – небезпечний 
забруднювач через його високу токсичність і несприятливу зміну атмосфері, які він спри-
чиняє (опади кислотні, смог).  

Отже, для зменшення обсягу викидів діазоту оксид в навколишнє середовище шля-
хом використання автомобільного транспорту перш за все необхідно: 

-Проводити постійний контроль за технічним станом автомобілів.  
– Вдосконалити конструкції паливної системи двигуна.  
- Використовувати більш якісні паливно-мастильні речовини, що мають меншу кон-

центрацію домішок. 
Найкращий варіант для запобігання викидів в атмосферу будь-яких забруднюючих 

речовин автомобільним транспортом – перехід на використання електромобілів. 
 
2.12. Клімат та його зміни. 

Клімат Черкащини помірно-континентальний і континентальність зростає із заходу 
на схід. Найхолоднішим місяцем року вважається січень з середньою температурою - 5,9 
оС, а най- теплішим - липень з середньою температурою - 20,1 оС. Середня річна темпера-
тура повітря становить +7,3 оС. Середня річна кількість опадів становить 633 мм. 

Потепління клімату в області чітко прослідковується з 1988 року. У порівнянні з 
останньою кліматичною нормою (1961-1990) середня річна температура повітря, в біль-
шості випадків, вища на 1-2о. Зима та весна потеплішали на 2о, літо - на 1,1о, осінь - на 0,6-
1оС. Зими стали малосніжними. Весни гірше забезпечені опадами. Влітку опадів стало 
більше на початку сезону та менше - всередині. Восени опадів стало більше, особливо на 
початку сезону. 2019 рік відрізнявся значною позитивною аномалією та дефіцитом опадів. 

Проблема кліматичних змін є однією із найглобальніших проблем людства. На ме-
теостанціях світу з року в рік фіксуються відхилення термічних показників від багаторіч-
ної норми в бік зростання температурного фону. 
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Однак зміна клімату відбувається не лише на планетарному, але й на регіональному 
рівні - трансформація поля температур помітна скрізь, у т.ч. і у Північно-Східному регіоні 
України. 

Відділ гідрометзабезпечення Черкаського обласного центру з гідрометеорології 
складає та доводить до споживачів метеорологічні, агрометеорологічні прогнози, попере-
дження та оперативні інформації про загрозу виникнення небезпечних та стихійних 
гідрометеорологічних явищ, різку зміну погоди, поширення небезпечних та стихійних 
гідрометеорологічних явищ, забезпечує доведення до споживачів гідрометеорологічних 
прогнозів і попереджень, у т.ч. одержаних від УкрГМЦ та інших прогностичних гідроме-
теорологічних організацій і підприємств. Проводить аналіз небезпечних і стихійних 
гідрометеорологічних явищ, бере участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу. 

Згідно з проведеним Черкаським обласним центром з гідрометеорології аналізом да-
них спостережень метеостанцій області, в останні роки на Черкащині клімат змінюється. 
Зміну клімату прийнято характеризувати за допомогою річної температури повітря. 

Середня температура повітря за рік становила 10,2-10,8°, що на 2-3° вище кліматич-
ної норми та на 0,1-0,5° перевищила попередній рекорд, що був зафіксований на більшості 
площ у 2007 р., місцями (Жашків та Звенигородка) - у 2015 р. При цьому, позитивна ано-
малія температури спостерігалася у всі місяці, а найвищі відхилення від норми на 4-5° 
спостерігались у лютому, березні, червні та грудні. 

Найхолоднішим місяцем року із середньомісячною температурою повітря 4,6-5,4° 
морозу (на 0,3-1,0° вище норми) був січень. Абсолютний мінімум температури повітря - 
25,8° морозу, зафіксовано 22 січня метеостанцією Черкаси. На решті території області 
найнижча температура спостерігалась в період 20-25 січня і становила 16,6-24,0° морозу. 

Найтеплішим місяцем року був червень із середньою місячною температурою по-
вітря 22,4-23,6° (на 4,5-5,1° вище норми). Абсолютний максимум температури повітря 
+36,4° було за - фіксовано 14 серпня метеостанцією Черкаси. На решті території області 
найвища температура становила +34,4-+35,8° і спостерігалась здебільшого в середині сер-
пня, в районах південного сходу 22 червня. Надзвичайно високими були максимальні 
температури повітря й на початку вересня і становили +32-+34°. 

За період квітень-жовтень кількість днів із максимальною температурою повітря 
вище +30° була значною і становила на більшості площ від 23 до 31 днів, в окремих цен-
тральних районах (найбільш посушливих Смілянському та Черкаського) - 34-40 днів, що в 
2-3 рази більше середніх багаторічних показників. Найбільше їх було в "гарячому" червні 
- від 8 до 15 днів, при нормі 2. 

Режим випадіння опадів, що не традиційно для останніх років, у більшості часу ха-
рактеризувався значним дефіцитом опадів та тривалими періодами бездощів'я по всій те-
риторії. З кількістю опадів більше норми по всій області був лише січень. Найбільш по-
сушливим був серпень. Взагалі дефіцит опадів спостерігався упродовж 8-11 місяців і 
найбільший – розпочинаючи з лютого відмічався в Смілянському районі. З початку веге-
таційного періоду спостерігалося 5-6 бездощових періодів, найбільша тривалість - від 28 
до 69 днів відмічалася в період з червня до початку жовтня. 

Кількість опадів за рік по області становила 290-412 мм, що менше кліматичної нор-
ми (50-70 % норми). Найменше опадів випало в Черкасах та Смілі, найбільше - в Чигирині 
та Жашкові. До цього року на більшості площ найменша кількість опадів була у 1975 р. 
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Рис. 1. Динаміка температури повітря і опадів по місяцях в 2019 році за даними спо-
стережень метеостанції м.Черкаси. 

 
За останні 20 років наслідки зміни клімату в Україні стають все відчутнішими. 

Відтак, за цей період середньорічна температура зросла на 0,8°С, а середня температура 
січня та лютого - на 1-2°С, що призвело до змін у ритмі сезонних явищ: смерчів, весняних 
паводків, посухи, тощо. Такі темпи глобального потепління у майбутньому можуть спри-
чинити серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою зникнення. 

Причиною зміни клімату є динамічні процеси на Землі, зумовлені природними та ан-
тропогенними чинниками. Крім збільшення концентрації парникових газів (далі – ПГ) та 
аерозольних частинок в атмосфері, антропогенний вплив на клімат здійснюється в резуль-
таті вирубки лісів, внаслідок урбанізації (забудови) територій, створення значної кількості 
сміттєзвалищ. 

Парниковий газ – газ, який поглинає в атмосфері інфрачервоне випромінювання 
Землі, що призводить до глобального потепління на планеті. Шість газів прямої дії регу-
люються Кіотським протоколом до РКЗК ООН: діоксид вуглецю (СО2), метан (СН4), 
діазоту оксид (N2O), ГФВ, ПФВ та гексафторид сірки (SF). 

Клімат помірно-континентальний. Зима м'яка, з частими відлигами, літо тепле, іноді 
посушливе. Період з температурою +10 градусів становить 160–170 днів. Річна кількість 
опадів 450–520 мм. Через місто протікає ріка — Тясмин, притока Дніпра. 

Середньорічна температура повітря складає 7,7 °С, найбільш низька вона у січні (мі-
нус 5,9 °С), найбільш висока – в липні (19,8 °С). 

В останні 100–120 років температура повітря в Смілі має тенденцію до підвищення. 
На протязі цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася на 1,0 °С. 

Територія міста, за показниками техногенного навантаження на навколишнє приро-
дне середовище, складає 39,8 км2 з наявним населенням 65,7 тис.осіб.  

 
2.13. Здоров'я населення. 

Загальна тенденція захворюваності в місті береться відповідно до зведених показни-
ків у Черкаській області згідно з аналізу роботи сфери охорони здоров'я Черкаської облас-
ті у 2019 році, заходи щодо подальшої її оптимізації, реформування та поліпшення стану 
здоров'я населення. 

Загальна захворюваність населення області зберігає тенденцію до подальшого зни-
ження. 
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У 2019 році показник загальної захворюваності всього населення становить 16146,6 

на 10 тис. всього населення (2018 – 16676,8) (Україна 2017 – 17137,7). Відмічається 
зниження показника на 3,18%. 

Показник первинної захворюваності за 2019 рік становить 6183,4 на 10 тис. всього 
населення (2018 – 6226,0) (Україна 2017 – 6274,8), показник знизився на 3,5%. 

Структура перших п’яти місць загальної захворюваності всього населення у 2019 
році не змінилась: перше рангове місце стало займають хвороби системи кровообігу, дру-
ге – хвороби органів дихання, третє – хвороби органів травлення. 

 
Структура загальної захворюваності всього населення 

Найменування 
класів окремих хвороб 

Зареєстровано Питома 
вага се-
ред всіх 
захво-

Рангове 
місце 

абсолютні на 10 тис 
населення 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Всього 2029118 1941983 16676,8 6146,6 100% 100

Хв. системи кровообігу 595751 560801 4896,3 4662,8 29,4 28,9 1 1 
Хв. органів дихання 379131 379858 3116,0 3158,3 18,7 19,6 

2 2 
Хв. органів травлення 189228 179285 1555,2 1490,7 9,3 9,2 3 3 

Хв. Кістково-м’язової с-
ми 

132904 132/81 1092,3 1104,0 6,6 6,8 4 4 

Хв. сечостатевої с-ми 117840 114112 968,5 948,8 5,8 5,9 5 5 

Структура первинної захворюваності всього населення в порівнянні з 2018 роком 
також не змінилася. 

Перше рангове місце, як і в попередньому році, посідають хвороби органів дихан-
ня, на другому - травми та отруєння, хвороби сечостатевої системи на третьому місці, на 
четвертому місці - хвороби шкіри та підшкірної клітковини, нап’ятому місці - хвороби ока 
та його придаткового апарату. 
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Структура первинної захворюваності всього населення 
Найменування 

класів і окремих 
хвороб 

Зареєстровано захворювань Питома вага 
серед всіх за-
хворювань 

Рангове 
місце 

абсолютні 
дані 

на 10 тис. 
населення 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Всього 75753 74369 6226,0 6183,4 100% 100%   
Хв. органів 

дихання 
326809 328701 2686,0 2733,0  40 1 1 

Травми та отруєння 57787 56523 474,9 470,0 7,6 7,6 2 2 

Хв. сечостатевої с-
ми 

55635 54420 457,2 435,8 7,3 7,0 3 3 

Хв. шкіри та підш-
кірної клітковини 

50982 49780 419,0 413,9 6,7 6,7 4 4 

Хвороби ока та йо-
го придаткового 
апарату 

46642 44023 383,3 366,0 6,2 5,9 5 5 

Питання здоров'я населення в м. Сміла тісно пов'язані із соціальними факторами. У 
структурі основних причин смерті населення в 2017 р. хвороби системи кровообігу 
посідали 1 місце і складали 71,7%, новоутворення - 12,2%, травми - 5,9%. Хворобами си-
стеми кровообігу страждає більша половина дорослого населення. Погіршилась епідеміч-
на ситуація з туберкульозу, рівень якої виріс на 45%. Рівень первинної захворюваності на 
злоякісні новоутворення залишався стабільним. 

Інтенсивне забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин є 
суттєвим фактором ризику виникнення та ускладнення перебігу у населення гострих та 
хронічних захворювань дихальних шляхів, бронхолегеневої системи, алергічних станів, 
тощо. Доведено прямий зв'язок між інтенсивністю забруднення повітря і станом здоров'я, 
а також зростанням хронічних неспецифічних захворювань, зокрема таких, як атероскле-
роз, хвороби серця, рак легенів тощо. Забруднене повітря значно знижує імунітет. Нега-
тивно впливає на стан здоров’я людини смог, що утворюється в повітрі міст в результаті 
фотохімічних реакцій забруднюючих речовин, спричинених викидами підприємств та ав-
тотранспорту. Він спричиняє сльозотечу, різь в очах, сухий кашель, нудоту, головний 
біль, стискання в грудях, задишку, загальну слабкість, є причиною розладів функцій ор-
ганів дихання. Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки частіше призводить до 
виникнення таких захворювань, як хронічний і астматичний бронхіт, бронхіальна астма, 
емфізема легенів. Учені виявили збільшення частоти інфекційних захворювань дихальних 
шляхів у дітей, що мешкають в умовах забрудненого атмосферного повітря. Дуже неспри-
ятливо діє на організм оксид вуглецю. Наявність оксиду вуглецю в організмі стає причи-
ною скарг (особливо у регулювальників руху) на головний біль, запаморочення, порушен-
ня сну, зниження пам'яті й уваги, задишку, біль у ділянці серця тощо. В атмосферному по-
вітрі м. Черкаси спостерігаються перевищення середньорічних ГДК по аміаку та фор-
мальдегіду. Дія аміаку на організм людини проявляється у пошкодженні органів дихання, 
очей, слизових оболонок та шкіри. Людина скаржиться на свербіж та почервоніння, опіки 
шкіри, різі в очах та сльозотечу, задуху, сильний кашель. У випадку попадання рідкого 
аміаку і його розчинів на шкіру можливе обмороження. При високих концентраціях парів 
аміаку – судоми. 

За даними Комунального закладу "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики" у зв'язку із відміною відповідно до наказів Міністерства охо-
рони здоров'я України первинної облікової документації стосовно обліку захворюваності 
населення інформація щодо рівня захворюваності населення офіційно відсутня.  

Забруднення атмосферного повітря також негативно впливає на живі організми - во-
ни уражаються як прямо, так і опосередковано, наприклад, коли забруднювальні речовини 
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попадають в організми тварин і людей із рослинною їжею. Оксиди сірки й азоту, що вики-
даються в атмосферу внаслідок роботи теплових електростанцій і автомобільних двигунів, 
сполучаються з атмосферною вологою і утворюють дрібні крапельки сірчаної та азотної 
кислот, які переносяться вітрами у вигляді кислотного туману та випадають на Землю 
кислотними дощами. Кислотні дощі виникають в результаті поєднання двоокису сірки та 
оксидів азоту з атмосферним киснем. 

 
Стратегія розвитку передбачає здійснення вкладу в розвиток територіальної грома-

ди, зокрема, шляхом вирішення і соціально-екологічних та санітарних проблем (санітарне 
очищення територій, їх інженерне облаштування, водопостачання і водовідведення, впро-
вадження заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
суб’єктами господарювання; впровадження системи роздільного збирання відходів (прид-
бання спеціалізованої техніки та контейнерів для збору, танпортування, зберігання побу-
тових відходів); реконструкція полігону, створення підприємств по роздільному збору та 
переробці сміття; встановлення меж прибережних захисних смуг, відтворення лісів, ство-
рення нових та реконструкції існуючих полезахисних лісових смуг та інших захисних нас-
аджень; створення нових та збереження існуючих територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, а також територій смарагдової мережі;  формування екомережі тощо, 
що буде сприяти покращенню здоров'я населення. 

 
Ймовірний майбутній розвиток, якщо Стратегія розвитку не буде затвер-

джена: 
У випадку, якщо Стратегія розвитку не буде затверджена, дані стратегічні цілі не 

будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження якості екологічних показників 
стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення. У майбутньому, 
мешканці населеного пункту не матимуть змогу для розвитку промисловості, малого і се-
реднього підприємництва, туристично-рекреаційної сфери, транспортної інфраструктури, 
а також не здійснюватиметься ефективне публічне управління. Головним чином, якщо да-
на Стратегія розвитку не братиметься до уваги, не зможуть здійснитись заходи, що 
направлені на підвищення якості життя населення, а саме розвиток освіти, молоді та спор-
ту, охорони здоров'я, культури, сімейної та молодіжної політики, зайнятості та соціально-
го захисту населення, розвитку підприємницької те економічної діяльності, збереження 
об'єктів природного фонду, охорони навколишнього середовища та іншого.  

 
3. Характеристика   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 ме-
шкає і отримує різноманітні послуги; виробничі, де знаходяться основні місця прикладен-
ня 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 перед-
бачається суттєве покращення умов проживання. 

Виробничі території, як промислові,, де проходить основна виробнича діяльність, так і 
комунально-складські, підлягають санітарній класифікації за ступенем шкідливості для оточен-
ня – залежно від виду діяльності і виробляємої продукції, і відповідними вимогами до встанов-
лення санітарно-захисних зон (СЗЗ). За державними санітарними правилами планування і забу-
дови 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. 
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Виробничі підприємства на території міста переважно групуються в 5-ти виробничих 
зонах: 

- Південно-західна – це переважно територія непрацюючого радіоприладного за-
воду «Оризон», де ще є територіальний резерв для розміщення нових об’єктів та вже роз-
містилися сучасні виробництва, організовані на базі його цехів з виробництва навігацій-
них пристроїв, та інші підприємства. 

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

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

- Зона колишнього «Смілянського цукрового комбінату». 
- Північно-східна зона з розміщеними тут каналізаційних очисних споруд, асфа-

льтовим заводом, заводом гранітних виробів, газовим господарством, виробничою терито-
рією КП «Комунальник», міським полігоном ТПВ. 

В громаді є значні можливості для відпочинку на воді, це в першу чергу Смілянське во-
досховище, річка Тясмин та інші водойми. Але водойми поступово замулюються, заростають 
і заболочуються, стають анафелогенними (заражені личинками комах – джерел малярії). Прак-
тично відсутня прибережна захисна смуга на західному боці водосховища в центральній частині 
міста, не впорядковані і інші прибережні території, що призводить до їх не санкціонованого ви-
користання (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 розвитку передбачено суттєве збільшення зелених 
насаджень, що в свою чергу буде сприяти зменшенню пилового та шумового забруднення, 
підвищення спроможності щодо адаптації до змін клімату. 

 
Відповідно до реалізації передбачено наступні стратегічні цілі та завдання: 
СТРАТЕГІНИЙ НАПРЯМ А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами 

для інвестування. 
Сталий економічний розвиток громади Сміла залежить від виробничої діяльності 

підприємств, які працюють на території громади і представлені традиційними галузями 
економіки Смілянського індустріального центру багатопрофільної економіки, а саме, ви-
робництвом готових металевих виробів, машинобудування, виробництва меблів, іншої 
продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування. 

Продовження роботи підприємств щодо нарощування обсягів промислового вироб-
ництва 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 промис-
лових підприємств шляхом сприяння упровадження нових проектів, спрямованих на реко-
нструкцію і технічне переозброєння виробничих потужностей, розширення та започатку-
вання нових виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та формування екс-
портного 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 ро-
бочої сили, активного залучення інвестицій, отримання необхідної інформації щодо ресур-
сів 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 підт-
римки підприємництва значно покращить бізнес-клімат у місті. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.1. 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ 
БІЗНЕСУ 

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 
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 по-
тенціалу міста 

Інституційне супроводження залучення інвестицій. Оцінка інвес-
тиційної привабливості міста та її презентація. Проведення інфо-
рмаційних кампаній щодо інформування про можливості інвес-
тування на території міста. 

 
 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.2. 

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ТА УМОВ ДЛЯ ПРОСУ-
ВАННЯ ПРОДУКЦІЇ МІСЦЕВОГО ВИРОБНИКА 
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ                    ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

 А.2.1. Просування продукції міс-
цевих 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 підп-
риємців з можливістю отримання переліку всіх необ-
хідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів 
бізнесу (віртуальний бізнес-центр) 

 



     2022 Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія роз-
витку Смілянської міської територіальної громади до 

2027 року» 

Аркуш 

      
28 

Змін К-сть Аркуш Док Підпис Дата 
 

 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А.3 
РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ                ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

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 розви-
тку бізнес здібностей серед мо-
лоді 

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 
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ         ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

 
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 ту-
ристичних продуктів 

Створення туристичних 
об’єктів. Розвиток зеленого 
туризму. 

А.4.3. Маркетинг та просуван-
ня 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. 

 
СТРАТЕГІНИЙ НАПРЯМ В. 
Місто енергоефективної та екобезпечної інфраструктури.  
 
Запобігання ключовим глобальним викликам, забезпечення розвитку основних галу-

зей економіки та збереження і розвиток населення стануть основою філософії розвитку 
системи життєзабезпечення міста, що представлено в стратегічному напрямі В. Місто ене-
ргоефекивної та екобезпечної інфрасруктури. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В.1. 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

В.1.1. Забезпечення ефек-
тивної енергетичної полі-
тики 

Забезпечення повного циклу енергомоніторингу. Забез-
печення ефективного муніципального енергоменедж-
менту. 

В.1.2. Підвищення 
енергоефективості 
будівель бюджетної 
сфери та об’єктів 
комунального госпо-
дарства 

Формування системи енергоаудиту. 
Термомодернізація будівель установ бюджетної сфери. Обла-
штування будинків сонячними колекторами для підігріву во-
ди. 

В.1.3. Підвищення енер-
гоощадності систем теп-
лопостачання 

Підвищення енергоефективності об’єктів теп-
лопостачання. 
Реконструкція та модернізація систем теплоза-
безпечення. 

В.1.4. Сучасна та ресур-
соефективна система во-
допостачання та водовід-
ведення міста 

Реконструкція та оптимізація системи водопостачання та 
водовідведення. 
Встановлення ресурсоефективного та енергоощадного 
обладнання для підйому, розподілу води, водовідведення 
та водопостачання. Реконструкція очисних споруд міста. 
Реконструкція станції знезалізнення. 
Оновлення  парку автотранспорту. 

В.1.5. Створення ефек-
тивної системи вулич-
ного освітлення 

Розбудова системи міського освітлення із застосуванням 
світлодіодних світильників. 
Впровадження «§тагі»-системи управління освітленням 
міста. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В.2. ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕ-
КИ МІСТА  
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ            ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

В 2.2. Створення ефек-
тивної системи управ-
ління відходами 

Формування сучасної та ефективної міської політики пово-
дження з ТПВ. 
Створення підприємств по роздільному збору та переробці 
сміття. 
Впровадження заходів по скороченню викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарю-
вання. 

В.2.3. Підвищення еко-
логічної свідомості ме-
шканців міста 

Інтеграція екологічної та кліматичної складової в 
освітній простір міста. 
Екоосвіта, екологічні акції та заходи з залученням громадських 
організацій та громадськості. 
Проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення, 
особливо дітей молодшого віку, учнів і молоді, щодо енергозбе-
реження та запобігання змінам клімату. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В.3. ПРИВАБЛИВИЙ, СУЧАСНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ МІСЬКИЙ ПРОСТІР 
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ            ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

В.3.1. Створення сучасних 
зон дозвілля та відпочинку 

Ревіталізація публічних просторів шляхом створення тематич-
них, мистецьких, клубних публічних просторів, адаптація депре-
сивних територій міста та незатребуваних промислових зон. 
Розширення мережі спортивних майданчиків з обладнанням, ста-
діонів. 

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, тротуарів, у тому числі з 
удосконаленням покриття. 

В.3.3. Створення муні-
ципальної системи охо-
рони правопорядку 

Організовано охорону об’єктів муніципальної власності, 
співпраця із поліцією в охороні соціально важливих 
об’єктів. 
Розширено систему відео спостереження та ін. технічних 
інструментів, забезпечення громадського порядку. 

В.3.4. Залучення 
громадськості до 
забезпечення пра-
вопорядку 

Впровадження безпекової діалогової програми на базі 
партнерства міської ради, поліції, громадськості. 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ С. Місто ефективного врядування та сучасних публіч-
них послуг. 

 
Місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг передбачає поліпшен-

ня 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 грома-
ди, 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  категорій громадян і відпові-
дність принципу верховенства прав. Ефективне врядування передбачає, що погляди мен-
шості враховано та голоси найбільш незахищених верств суспільства почуто при прийнят-
ті рішень. 

Демократизація процесів управління громадою сприятиме подальшому створенню 
сучасних публічних просторів партнерства громади, бізнесу та влади. Такі простори необ-
хідно створювати на базі енергоефективних будівель із сучасним обладнанням, що забез-
печать якісні електронні сервіси надання послуг на базі відкритих інформаційних просто-
рів 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. 
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Створення сучасного культурно-спортивного простору стимулюватиме розвиток 
конкурентоспроможного спортивного та мистецького ринку із рівними стартовими умо-
вами для культурних та спортивних організацій незалежно від форм власності з метою за-
доволення попиту представників міжкультурного середовища міста на культурний про-
дукт або послугу за місцем проживання. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.1. 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.1. 
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТНЕРСТВА В 
МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ЗАВДАННЯ ТА СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

С.1.1.Формування сучас-
ної управлінської струк-
тури 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 тери-
торіальних партнерств 
для забезпечення стало-
го розвитку 

Визначення та реалізація спільних з сусідніми на-
селеними пунктами проектів розвитку, міжмуні-
ципальне співробітництво. 

С.1.3. Прозоре формування 
сучасної просторово-
планувальної документації 

Розробка та оновлення планувальної документації. Змі-
на зовнішнього вигляду існуючих будівель. 

С.1.4. Залучення гро-
мадськості до управ-
ління містом, зокрема 
молоді 

Створення системи комунікації з громадою (комунікаційна 
стратегія, електронні стрічки, стенди, громадські обговорення, 
платформи публічного діалогу). Підтримка громадських та мо-
лодіжних ініціатив на конкурсній основі. 
Підтримка та адаптація членів громади, що зазнали стресів, 
соціальна адаптація та інтеграція з громадою вимушених пере-
селенців та учасників АТО/ООС та їх сімей. Запровадження 
інструментів відкритого врядування. 

  С.1.5. Підвищення 
якості та доступності 
адміністративних по-
слуг 

Розбудова інфраструктури надання соціальних послуг. Визна-
чення стратегії розвитку системи соціальних послуг згідно з 
потребами населення. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ            ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

С.2.1. Створення ефе-
ктивної системи на-
дання первинної ме-
дичної допомоги 

Створення ефективної системи надання первинної 
медичної допомоги. 
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С.2.2. Розбудова 
ефективної мережі 
вторинної ланки ме-
дицини 

Розбудова багатопрофільної лікарні з поліклінічним відділен-
ням. 
 Збільшення видів надання амбулаторно-поліклінічної та стаці-
онарних послуг. 
 Впровадження сучасного електронного управління закладами 
вторинної ланки медичної допомоги. 
 Забезпечення сучасною матеріально-технічною базою мережі 
закладів охорони здоров’я міста Сміла. 
 Забезпечення кваліфікованими медичними кадрами закладів 
охорони здоров’я. 
 Здійснення заходів щодо енергозбереження закладами охорони 
здоров’я. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С.3. 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ОСВІТНЬОГО 
ТА СПОРТИВНОГО ПРОСТОРІВ МІСТА 
 
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ            ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

С.3.1. Розбудова інфрастру-
ктури вражень 

Розвиток фестивального туризму – проведення музичних, тан-
цювальних, художніх, творчих фестивалів. Створення театра-
льного простору з літньою концертною залою. 

С.3.2. Підвищення ефе-
ктивності мережі за-
кладів 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 

 
 
 

технікою, програмним забезпеченням, осучаснення 
комп’ютерних мереж у відповідності до вимог інноваційного 
освітнього простору. 

С.3.3. Місто спортив-
них досягнень 

Проведення міських, районних та обласних змагань. Створення 
сучасних спортивних просторів, реконструкція стадіо-
нів,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. 
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4. Екологічні     проблеми,     у     тому     числі     ризики     впливу     на     здоров’я 
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо тери-
торій 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: 

Напрямки впливу на довкілля та здоров’я населення 
Напрямки впливу 

Атмосферне середовище та повітря 

Водне середовище 

Геологічне середовище та ландшафти 

Грунтове середовище та грунти 

Життєва та господарська діяльність 

Акустичне середовище, електромагнітне поле та вібрація 

Біорізноманяття та рекреаційні ресурси 

Здоров'я та організм людини 

Суміжна інфраструктура 

Екологічне управління та моніторинг 

Для виявлення екологічних проблем було проведено соціологічне дослідження на-
прямків ризику впливу на довкілля та здоров’я населення, за допомогою якого вдалось 
зясувати наступне: 

Виявлені проблеми шляхом соціологічних досліджень відносно напрямків впливу  

Номер та напрям 
впливу 

Проблемна ситуація 

1. Атмосферне 
середовище та 
повітря 
 

Забруднення повітря м. Сміла 

Забрудненість повітря промисловими обєктами, ТЕЦ 

 
 

Забруднення повітря автотранспортом 

 
 

Забруднення повітря транспортними засобами 

2. Водне середовище Незадовільна охорона водних обєктів 

 
 

Забрубнення прибережної зони 

 
 

Забруднення водойм на території громади 

 
 

Забруднення водних обєктів громади 

 Забруднення річки Тясмин 

 
 

Замулення русла річки Тясмин 
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Захаращення та засмічення прибережної зони 

 
 

Незадовільний стан очисних споруд 

 
 

Погана якість питної води 

3. 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. Біорізноманяття та 
рекреаційні ресурси 

Знищення лісових насаджень (вирубка) 

5. Суміжна ін-
фраструктура 
 
 

Занедбані дитячі майданчики 

Незадовільний стан асфальтового покриття проїзджої частини 
переферійних доріг м.Сміла 

 
 

Незадовільний стан доріг 

 
 

Незадовільний стан тротуарів 

Шляхом        камерального        дослідження        було        виявлено        наступну проблематику: 
Виявлені проблеми шляхом камеральних досліджень відносно напрямків впливу 
 

Напрямки впливу Проблеми 

Атмосферне се-
редовище та по-
вітря 

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 по-
верхневого стоку, що формується на території 

Геологічне сере-
довище та 
ландшафти 

Незначні порушення ландшафтів суб`єктами господар-
ської діяльності внаслідок проведення планованої діяль-
ності та проектів розвитку 

Грунтове середовище та 
грунти 

Негативний вплив за рахунок неконтрольованості агротехні-
чних заходів, вплив за рахунок стихійних сміттєзвалищ 

Життєва та 
господарська 
діяльність 

Відсутність ефективної   системи поводження з ТПВ 
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Акустичне середовище, 
електромагнітне поле та 
вібрація 

Негативний вплив інфраструктури залізничного транс-
порту 

Біорізноманяття та ре-
креаційні ресурси 

Недостатній рівень забезпечення населення насадженнями зага-
льного користування відповідно до діючих норм 

Здоров'я та організм 
людини 

Відзначається локальний вплив на серцево-судинні систему 
та органи дихання. 

Суміжна інфра-
структура 

Погана якість дорожнього покриття, що в свою чергу призво-
дить до надмірних викидів автотранспорту. 

Екологічне уп-
равління та мо-
ніторинг 

Відсутність системи всеохоплюючого екологічного моніто-
рингу 

Також, з метою  вирішення, зокрема, екологічних проблем робочою групою зі стра-
тегічного планування було проведено ряд досліджень стану розвитку міста. На основі 
отриманих даних був проведений SWOT – аналіз та визначено стратегічне бачення міста 
Сміла. 

SWOT – аналіз міста Сміла 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
 вигідне географічне розташування міста –

в центрі України, розвинута логістична 
розв`язка транспортного та залізничного 
сполучення; 

 залізнична станція – великий транспорт-
ний вузол південно-західного напрямку 
українських залізничних доріг; 

 наявність діючих  промислових підпри-
ємств, які мають ринки збуту по всій Укра-
їні та за її межами; 

 наявність вільних промислових зон, земе-
льних ділянок, приміщень для розвитку бі-
знесу; 

 наявність  банківських установ, кредитних 
спілок, центру надання адміністративних 
послуг для розвитку бізнесу; 

 наявність сучасних комунікаційних систем 
і мереж (інтернет, зв’язок); 

 розвинута сфера торгівлі, громадського ха-
рчування та обслуговування; 

 наявність медичних закладів(в т.ч. опор-
них); 

 розвинута мережа освітніх та дошкільних 
закладів; 

 наявність профільних навчальних закладів 
для підготовки кадрів, діючого молодіжно-
го центру; 

 наявність спортивної інфраструктури; 
 наявність об’єктів історико-культурної спа-

дщини та рекреаційних територій. 
 

 низький рівень залучення інвестиційних 
ресурсів для розвитку економіки міста; 

 висока ступінь зношеності матеріально-
технічної бази підприємств; 

 низька інноваційна активність господар-
ського комплексу; 

 зменшення чисельності населення міста, 
трудова міграція кваліфікованих кадрів; 

 ринок праці характеризується перевищен-
ням попиту над пропозицією робочої си-
ли; 

 низька платоспроможність населення; 
 відсутні фінансові стимули та недосконала 

інфраструктура підтримки бізнесу; 
 відсутність ефективної системи пово-

дження з ТПВ та сучасного полігону; 
 низький рівень екологічного виховання 

населення; 
 зношеність об`єктів житлово-

комунального господарства та соціальної 
сфери; 

 низький рівень упровадження проектів 
енергоефективності та  новітніх техноло-
гій в житлово-комунальній сфері міста; 

 незадовільний стан мережі автомобільних 
доріг (дорожнє покриття, знаки та розміт-
ка); 

 замулення та заростання русла річки Тяс-
мин; 

 нерозвинена інфраструктура для культурно-
го та змістовного дозвілля населення (пуб-
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лічні простори, зелені зони, місце для роз-
ваг); 

 незадовільний стан об’єктів спортивної, іс-
торико-культурної інфраструктури. 

Можливості Загрози 
 покращення бізнес – клімату в Україні за 

рахунок впровадження реформ; 
 підвищення інвестиційної привабливості 

України та Черкаського регіону; 
 зростання світового попиту на продоволь-

ство; 
 розвиток альтернативної енергетики у сві-

ті; 
 покращення умов ведення бізнесу в Укра-

їні; 
 розвиток логістичної інфраструктури ре-

гіону; 
 діяльність проектів міжнародної допомо-

ги, які підтримують реформи в Україні; 
 зростання популярності туризму в Україні 

(зокрема зеленого туризму та активного 
відпочинку); 

 підтримка держави в забезпеченні еколо-
гічної безпеки (очищення води, переробка 
сміття). 

 коливання цін на світових енергетичних 
ринках; 

 нестабільність курсу національної 
    валюти та інфляція;  
 висока вартість позичкових коштів в Укра-

їні; 
 погіршення інвестиційної привабливості 

через політичну нестабільність та продов-
ження воєнного стану на території Украї-
ни; 

 міграція населення (в т.ч. за кордон); 
 погіршення кліматичної та екологічної си-

туації в світі; 
 поглиблення тіньового сектору економіки; 
 поглиблення міжнародної економічної 

кризи внаслідок світової пандемії/епідемії. 
 
 

 
Як зазначено у наведених вище таблицях, декілька екологічних ризиків мають ком-

плексний вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров'я населен-
ня. 

Серед важливих проблем можна виділити наступні: 
- забруднення повітря відбувається за рахунок викидів від стаціонарних і пере-

сувних джерел. Забруднення повітря від стаціонарних джерел відбувається в межах СЗЗ 
від промислово-комунальних ділянок, які знаходяться в межах територіальної громади і 
визначені для територій виробничих підприємств різних класів шкідливості. Також 
значним є забруднення від транспорту. 

- відсутність ефективної системи поводження з ТПВ (роздільний збір ТПВ, ная-
вність розвинутої мережі приймальних пунктів вторинної сировини, переробка вторинних 
ресурсів) створюють передумови утворенню стихійних смітників, що негативно впливає 
на ґрунтове середовище, погіршує санітарно-гігієнічні умови навколишнього середовища. 

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан здоров'я населення. 
 

5. Зобов’язання    у    сфері    охорони    довкілля,    у    тому    числі    пов’язані    із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнарод-
ному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного плануван-
ня, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа дер-

жавного 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 при-
родного середовища належить: 

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, форму-
вання, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та 
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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 середови-
ща; 

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 підпри-
ємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (крім природних ре-
сурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів зага-
льнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної 
території); 

д) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, вики-
ди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання 
природних ресурсів відповідно до законодавства; 

д-1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до за-
конодавства про стратегічну екологічну оцінку; 

е) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища відповідно до закону. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні заса-
ди (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (від 
28.02.2019 № 2697-VIII). Закон передбачає інтегрування екологічних вимог під час розро-
блення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), 
регіонального та місцевого розвитку. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на пе-
ріод до 2030 року» (від 30.09.2019 № 722/2019) має бути забезпечено дотримання Цілей 
сталого розвитку України на період до 2030 року. 

Також, на загальнодержавному та місцевому рівнях можно відзначити такі докумен-
ти, за якими встановлюються зобов’язання та заходи у сфері охорони довкіння та сталого 
використання природних ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях: 

- Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на пері-
од до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 №443-р); 

- Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання (ро-
зпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №271-р; постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.12.2019 №1065 термін виконання заходів НПД продовжено до 
2025 року); 

- План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері змі-
ни клімату на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.12.2017 №932-р); 

- Закон України «Про засади державної регіональної політики» (від 05.02.2015 
№156-VIII); 

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету 
Міністрів України від 5 серпня 2020р. №695); 

- Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки (рішення Черкась-
кої обласної ради від 11.09.2020 №38-9/VII); 

- План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки 
(рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2021 №5-17/VIII, зі змінами).  

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стра-
тегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навко-
лишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верхо-
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вною Радою України (від 01.07.2015 № 562-VIII), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку 
впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передба-
чена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення СЕО регламенту-
ється Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» (від 20.03.2018 № 2354-VIII). 

Інші документи міжнародного рівня: 
-Директива №2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про 

сканування Директиви №90/313/ЄС; 
- Директива №2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 

року про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтоварист-
ва та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС зі змінами і доповненнями, 
внесеними Директивою 2004/101/ЄС; 

- Директива №2010/75/ЄС про промислові викиди; 
- Директива №2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для 

Європи; 
- Директива №98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі 

змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) №1882/2003 і Регламентом (ЄС) 
596/2009; 

- Конвенція про біологічне різноманіття, підписану від імені України 11 червня 1992 
року у м.Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і ратифіковано Верховною радою України 29 лиспо-
пада 1994 року. 

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги в галузі охорони 
атмосферного повітря регулюються Законом України «Про охорону атмосферного повіт-
ря», 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 розроб-
лені для забезпечення збереження, збалансованого й науково обґрунтованого використан-
ня 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 Вод-
ного кодексу України в частині процедури отримання дозволів на спеціальне водокорис-
тування. 

Основне чинне екологічне законодавство та норми у сфері користування водними 
ресурсами: 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі до-
зволів на спеціальне водокористування» (від 13.03.2002 № 321, зі змінами); постанова Ка-
бінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, ски-
дання 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 допусти-
мих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами» постанова Кабінету Мі-
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ністрів 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), Національною стратегією усправління відхо-
дами в  Україні до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 
№820), Національним планом управління відходами до 2030 року (розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України від 28.05.2019 №195) та іншими законодавчими актами, що були ро-
зроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи мінімізації утворення відхо-
дів, зберігання й поводження з ними, запобігання та зменшення негативних наслідків для 
довкілля і здоров’я людини від утворення, зберігання та поводження з відходами. Повно-
важення 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 діяльно-
сті. Так, Законом України «Про інвестиційну діяльність» (від 18.09.1991 № 1560-ХП) 
встановлюється заборона інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відпо-
відає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших 
норм, встановлених законодавством України (ст. 4). В разі порушення екологічних, сані-
тарно-гігієнічних та архітектурних норм державний орган може прийняти рішення про зу-
пинення 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 по-
рядку, 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 пе-
ріод з 2017-2022 роки; 

 
 

6. Опис  наслідків  для  довкілля,  у  тому  числі  для  здоров’я  населення,  у 
тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та дов-

гострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постій-
них 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 насе-
лення - це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, грунту, клімату, 
повітря, води, ландшафту (включаючи техногенний), природних територій та об'єктів, без-
пеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об'єктів культур-
ної 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 ан-
тропогенної 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 одночас-
но протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть 
викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антро-
погенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу переве-
ршують її можливість їх асиміляції або трансформації. 
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При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних 
заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумуля-
тивного впливу який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понад-
нормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. 

Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскіль-
ки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти та парникових га-
зів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів плано-
ваної 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 будівель-
них робіт вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний 
та локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та 
механізмів. 

Умовно постійними (сезонними) наслідками для довкілля будуть викиди автотранс-
порту з двигунами внутрішнього згорання. Значного негативного впливу під час планова-
ної 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. 

Також, в результаті аналізу була здійснена комплексна оцінка ймовірного впливу 
Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року (негатив-
ний вплив, або пом’якшення, чи покращення ситуації) на складові довкілля, відповідно 
до контрольного переліку, наведеного в таблиці. Варто зауважити, що ступінь можли-
вих впливів визначався з урахуванням виключно у межах ділянок реалізації проєктних 
рішень з урахуванням та відносно вже існуючих рівнів впливу на ті чи інші складові до-
вкілля та враховує очікуване зростання проєктної чисельності населення. Дані оцінки 
можуть бути відкориговані на подальших стадіях проєктування.  

 
Оцінка ймовірного впливу Стратегії на довкілля відповідно до контроль- 

ного переліку 
№ Чи може реалізація Стратегії спричинити: Негативний вплив Пом’якше ння існу-

ючої ситуації Так Ймо 
вірно 

Ні 

Повітря 
1. Збільшення викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел 
 +  + 

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин 
від пересувних джерел 

 +  + 

3. Погіршення якості атмосферного повітря   + + 
4. Появу джерел неприємних запахів   +  
5. Зміни повітряних потоків, вологості, темпе-

ратури або ж будь-які локальні чи регіональні 
зміни клімату 

  +  

Водні ресурси 
6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі 

води 
 +   

7. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокре-
ма таких показників, як температура, 
розчинений кисень, прозорість, але не обме-
жуючись ними) 

  + + 

8. Значне зменшення кількості вод, що вико рис-
товуються для водопостачання населенню 

 +   
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9. Збільшення навантаження на каналізаційні сис-
теми та погіршення якості очистки стічних вод 

 +   

10. Появу загроз для людей і матеріальних 
об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких,
як паводки або підтоплення) 

  +  

11. Зміни напрямів і швидкості течії поверх- 
невих вод або зміни обсягів води будь- якого 
поверхневого водного об’єкту 

  +  

12. Порушення гідрологічного та гідрохіміного
режиму малих річок регіону 

  +  

13. Зміни напряму або швидкості потоків підзем-
них вод 

  +  

14. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору
чи скидів або ж шляхом порушення   водонос-
них горизонтів) 

  +  

15. Забруднення підземних водоносних горизон-
тів 

  +  

Відходи 
16. Збільшення кількості утворюваних твердих

побутових відходів 
  + + 

17. Збільшення кількості утворюваних чи нако-
пичених промислових відходів IV класу небез-
пеки 

  +  

18. Збільшення кількості відходів I-III класу 
небезпеки 

  +  

19. Спорудження еколого-небезпечних   +  
 об’єктів поводження з відходами     

Земельні ресурси 
20 Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару 
 +   

21. Будь-яке посилення вітрової або водної 
ерозії ґрунтів 

  +  

22. Зміни в топографії або в характеристиках 
рельєфу 

  +  

23. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, се-
леві потоки, провали землі та інші подібні за-
грози через нестабільність літогенної основи
або зміни геологічної структури 

  +  

24. Суттєві зміни в структурі земельного фонду,
чинній або планованій практиці використання
земель 

 +   

25. Виникнення конфліктів між ухваленими 
цілями стратегії та цілями місцевих громад 

  +  
 

26. Негативний вплив на об’єкти природно-
заповідного фонду (зменшення площ, початок
небезпечної діяльності у безпосередній близь-
кості або на їх території тощо) 

  + + 

27. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їх 
чисельності або територіальному 
представництві 

  + + 

28. Збільшення площ зернових культур або 
сільськогосподарських угідь в цілому 

 +   
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29. Порушення або деградацію середовищ існу-
вання диких видів тварин 

  +  

30. Будь-який вплив на кількість і якість наявних
рекреаційних можливостей 

  + + 

31. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-
культурної спадщини 

  +  

32. Інші негативні впливи на естетичні показники 
об’єктів довкілля (перепони для публічного
огляду мальовничих краєвидів, появу естетич-
но неприйнятних місць, руйнування
пам’ятників природи тощо) 

  + + 

33. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності 
та зростанні кількості населення будь-якої  те-
риторії 

 +   

34. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом
або виникнення нових потреб у житлі 

 +   

35. Суттєвий вплив на нинішню транспортну 
систему, зміни в структурі транспортних   пото-
ків 

 +   

36. Необхідність будівництва нових об’єктів 
для забезпечення транспортних сполучень 

  + + 

37. Потреби в нових або суттєвий вплив на 
наявні комунальні послуги 

 +   

38. Появу будь-яких реальних або потенційних за-
гроз для здоров’я людей 

  + + 

Екологічне управління та моніторинг 
39. Послаблення правових і економічних механіз-

мів контролю в екологічній галузі 
  + + 

40. Погіршення екологічного моніторингу   + + 
41. Усунення наявних механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування на процеси техно-
генного навантаження 

  +  

42. Стимулювання розвитку екологічно небезпеч-
них галузей виробництва 

  + + 

Інше 
43. Підвищення рівня використання будь- 

якого виду природних ресурсів 
  +  

44. Суттєве вилучення будь-якого невідновного
ресурсу 

  + + 

45. Збільшення споживання значних обсягів 
палива або енергії 

 +   

46. Суттєве порушення якості природного середо-
вища 

  +  

47. Появу можливостей досягнення коротко-
термінових цілей, які ускладнюватимуть 
досягнення довготривалих цілей у майбут-
ньому 

  + + 

48. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, 
які самі по собі будуть незначними, але у су-
купності викличуть значний негативний еко-
логічний ефект, що матиме значний негатив-
ний прямий або опосередкований вплив на 
добробут людей 

  +  
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Проведені аналізи виявили потенціал для позитивного впливу проєкту стратегічного 
розвитку на навколишнє середовище та здоров'я населення. Водночас, було виявлено ряд 
ризиків та потенційних негативних наслідків, пов'язаних з основними рішеннями щодо 
планування, прийнятими в даному проєкті. До головних ризиків відносяться: 

- необхідно провести адаптацію господарського комплексу громади до можливого 
тривалого перебування поблизу зони підвищених зовнішніх ризиків; 

- не прийняття заходів з оновлення та модернізації комунальної інженерної інфра-
структури може призвести до збільшення аварійності мереж та тривалого відключення 
споживачів від необхідних послуг, що особливо небезпечно в зимовий період. 

Зазначені ризики можливо виключити лише на стадії реалізації проєкту Стратегічно-
го розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. 

До позитивних результатів реалізації проєкту можна віднести фактори, які при реалі-
зації рішень стратегічного розвитку, таких як формування свідомості громадян щодо 
ставлення до екології, покращення стану атмосферного повітря на території громади, 
очікується позитивний вплив на здоров’я населення. 

З метою врахування питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату в документах 
державного планування всіх рівнів та при виконанні стратегічної екологічної оцінки Мі-
ністерство енергетики та захисту довкілля України надано рекомендації щодо включення 
кліматичних питань до документів державного планування, зокрема оцінки викидів пар-
никових газів від землекористування, земельного покриття, ведення лісового господарс-
тва та землеперетворень на території регіону чи громади.  

На поточний момент для оцінки викидів ПГ від земельного покриття використову-
ється методологія та оцінки реалізованих чи запланованих змін у землекористуванні. Се-
кретаріат Рамкової конвенції ООН про зміну клімату рекомендує використовувати мето-
дологічний підхід Міжурядової групи з питань зміни клімату (Intergovernmental Panel on 
Climate Change).  

Ця методологія включає наступні основні елементи: (1) необхідну класифікацію ви-
дів покриття; (2) методи обрахування викидів від кожного виду покриття; (3) методи об-
рахування викидів при перетворенні однієї категорію в іншу та (4) методи та джерела 
отримання інформації. Класифікацію видів покриття:  

1. Лісові площі (FO–Forest Lands). Ця категорія включає в себе всі землі з деревною 
рослинністю, яка відповідає пороговим критеріям, що використовуються для визначення 
лісової площі в національному кадастрі парникових газів. Вона також включає системи з 
рослинної структурою, яка в даний час не перевищує, але потенційно здатна досягти 
значень порогових критеріїв, що використовуються країною для визначення категорії лі-
сової площі. Це мінімальна площа 0,1 га; мінімальна ширина 20 м; мінімальна зімкну-
тість крон (проекція зімкнутості крон на площину) 30%.   

2. Оброблені землі (CR-Croplands). Ця категорія включає землі під культурами, в то-
му числі рисові поля і системи агролісомеліорації, в яких показники структури рослин-
них угруповань знаходяться нижче порогових критеріїв, що використовуються для кате-
горії лісових площ.  

3. Пасовища (GR-Grasslands). Ця категорія включає землі, придатні для випасу худо-
би, і пасовища, які не ідентифіковано, як оброблені землі. Вона також включає системи з 
деревною рослинністю та іншою (не трав’яною) рослинністю, такою, наприклад, як рос-
лини і чагарники, що знаходяться нижче порогових критеріїв, які використовуються для 
категорії лісових площ. Ця категорія також включає всі пасовища від цілинних земель до 
зон відпочинку, а також сільськогосподарські та лісово-пасовищні системи відповідно до 
національних визначень. До складу категорії включаються сіножаті (сільськогосподарсь-
кі угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння), до яких потрібно вклю-
чати рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю на площі до 20% ділянки 
і пасовища (сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасу 
худоби), визначені за формами №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем, а також інші землі, 
що на 25 і більше % вкриті деревною, чагарниковою чи трав’яною рослинністю та не 
включені в інші категорії землекористування.  
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4. Водно-болотні угіддя (WE-Wetlands). Ця категорія включає території торфорозро-
бок (WE2) і землі, які покриті або насичені водою протягом усього року або частини ро-
ку (наприклад, торфовища) і які не підпадають під категорії лісових площ, оброблюва-
них земель, пасовищ або поселень (WE1). Вона включає водосховища в якості керованих 
об'єктів та природні річки і озера в якості некерованих об'єктів.  

5. Поселення (SE-Settlements). Ця категорія включає всі облаштовані землі, включа-
ючи транспортну інфраструктуру і поселення будь-якого розміру, якщо тільки вони вже 
не включені в інші категорії, а також інфраструктурні і зелені об’єкти міст (парки, скве-
ри).  

6. Інші землі (ОТ–Other Lands). Ця категорія включає позбавлений рослинності гру-
нт, скельний ґрунт, лід і все земельні площі, які не входять до жодної з п'яти категорій, 
зазначених вище.  

Для оцінки щорічних викидів/поглинання ПГ від землекористування доцільно вико-
ристовувати значення останнього стовпчику Таблиці 1 додатку 6 до листа Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України № 26/1.4-11.3-5650 від 03.03.2020 року.  

Далі будуються (А) існуючий та (Б) запланований розподіл 6 категорій землекорис-
тування та здійснюється відповідна оцінка. На підставі просторового аналізу будується 
матриця запланованого перетворення (А) в (Б), яка надає відповідь на розмір та характер 
впливу запланованої дії зміни землекористування на викиди та поглинання ПГ. Тому 
бажано включати до документу державного планування такі матеріали, для можливості 
прозорого та точного оцінювання впливу проєкту на категорії землекористування, що 
дозволить порівняти категорії землекористування, у населеному пункті та інших землях. 
Якщо в ДДП заплановано зміни категорій «ліс» та «болота», то необхідно додатково оці-
нити викиди від самого перетворення (див. Таблицю 2 додатку 6 до листа Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України № 26/1.4-11.3- 5650 від 03.03.2020 року). 

 
Таблиця. Усереднені постійні характеристики типів земель в одиницях СО2 екв на 

гектар з точки зору впливу на клімат 

т СО2/га 2015 2016 2017 
Середнє за 
три роки 

1. Лісові площі FO -4.80 -4.73 -4.82 -4.78 
2. Оброблені  землі CR 1.17 1.30 1.08 1.18 
3. Пасовища GR -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 
4. Водно-болотні угіддя WE     

4.а  постійні води (ставки, озера, болота) 
WE1 0 0 0 0 

4.б  землі з видобутком торфу  WE2 19.52 24.71 20.35 21.53 
5. Поселення SE 0 0 0 0 
6. Інші землі OT 0 0 0 0 

 
Таблиця. Характер впливу запланованої дії зміни землекористування на викиди та пог-

линання ПГ 

Категорія земель 

Коефіці-
ент тон 
CO2 екв 
на 1 га 

Стан А 
площа на 
2022 рік, 

га 

Викиди 
ПГ у 

2022 році 

Стан Б 
площа 
на 2027 
рік, га 

Вики-
ди ПГ 
у 2027 
році 

Щорічна 
різниця 
викидів 
ПГ тон 

CO2 екв 
1. Лісові площі FO -4.78 170.0352 -812,7683 
2. Оброблені  землі 
CR 1.18 1274.2490 1503,6138 
3. Пасовища GR -0.03 17.0352 -0,5111 
4. Водно-болотні 
угіддя WE 287.1344 0 
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4.а  постійні води 
(ставки, озера, боло-
та) WE1 0 287,1344 0 
4.б  землі з видобут-
ком торфу  WE2 21.53 - - 
5. Поселення SE 0 1911,9462 0 
6. Інші землі OT 0 341,6352 0 
Разом 4002,6073 690,3344 

З урахуванням відсутності даних про площі землекористувань на 2027 рік (закінчен-
ня ДДП), рекомендовано по завершенню періоду реалізаціїї ДДП прорахувати викиди ПГ 
на вказаний рік та визначити статус  адміністративно-територіальної одиниці (поглинач 
чи емітент ПГ). 

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

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 
Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря, впровадження нові-

тніх технологій, пов'язаних з економією палива, встановлення на підприємствах високое-
фективного очисного обладнання дозволить зберегти та відновити природний стан атмос-
ферного повітря та створити сприятливі умови для життєдіяльності населення.  

Для скорочення викидів та забезпечення нормативного стану атмосферного повітря 
підприємствами громади мають розробляються та впроваджуються заходи по скороченню 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рахунок впровадження природо-
охоронних заходів (встановлення пилогазоочисного обладнання, що в свою чергу забезпе-
чить скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для прикладу:  

1) на ПрАТ "Черкаське хімволокно" ВП "Черкаська ТЕЦ" викиди скоротилися на 
2,2 тис. т у зв'язку із збільшенням використання природного газу та використання вугілля 
з низьким вмістом сірки в порівнянні з 2019 роком;  

2) на КС 34 Золотоніського ЛВУМГ ТОВ "ОГТС України" викиди скоротились на 
1,3 тис.т за рахунок зменшення годин напрацювання газоперекачувальних агрегатів (у 
2019 році – 9789 годин, в 2020 році – 1961 годин). 

Зазначені приклади рекомендовано для застосування на підприємствах, які передба-
чають викиди в навколишнє середовище на території Смілянської міської територіальної 
громади, зокрема: Приватне акціонерне товариство «Смілянський машинобудівний завод» 
(основна продукція: машини для цукрової, хлібопекарської і олійно-жирової промислово-
сті), Публічне АТ «Науково- виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний 
завод», Державне підприємство «Оризон-Навігація», швейна і меблева фабрики, Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю фірма «Технокомплекс», Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Смілянський ливарний завод», Приватне акціонерне товариство «Смі-
лапромбуд», Науково-виробниче приватне підприємство «ДАК – Електропром», ТОВ 
ВКП «Спектр», виробничі потужності торгівельної марки «Славна». 

Виконання документу державного планування відповідно до проведеного аналізу не 
буде мати суттєвих наслідків для довкілля. Усі заходи передбачені в Стратегії є локальни-
ми. 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 ви-
кидів: транзитним транспортом, залізницею, виробничими об’єктами, у т.ч. об’єктами те-
плоенергетики та ін.; 

- підвищення якості питної води за рахунок очищення від надлишку сполук залі-
за і пом’якшення природної жорсткості, повне забезпечення приватного сектору централі-
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зованим 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 сані-

тарного очищення громади; 
- оптимізація загальної транспортної системи громади, будівництво об’їзної ав-

тодороги; 
- будівництво нових та реконструкція існуючих вулиць, заміна дорожніх пок-

риттів; 
- 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 житло-
вої забудови; 

- створення розвиненої централізованої міської системи дощової каналізації, об-
ладнаної 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 функ-
ціонального 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 забудо-
ви, 

- збільшення озеленених територій 
- збільшення насаджень спеціального призначення в санітарно-захисних і охо-

ронних зонах; 
- розширення і благоустрій територій для короткочасного і тривалого відпочин-

ку, оздоровлення, туризму; 
- розвиток галузі рекреації і туризму, з використанням наявних природних ресу-

рсів; 
- збільшення благоустроєних територій для короткочасного і тривалого відпочи-

нку і оздоровлення; 
- покращення стану медичного обслуговування населення, забезпечення медич-

них закладів сучасним обладнанням; 
- запобігаєння пошкодженням лісових насаджень унаслідок незаконних рубок; 
- запровадження заходів щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, ін-

ших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації; 
- проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності збереження особливо 

цінних природних комплексів та об'єктів. 
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8. Обґрунтування   вибору   виправданих   альтернатив,   що   розг-

лядалися, 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 розвитку є сприяння розвитку територіальної громади 

шляхом відновлення інфраструктури та створення умов для економічного зростання, за-
безпечення 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 со-
ціальних послуг. СЕО проводилось шляхом камерального опрацювання зібраної публіч-
ної, статистичної, довідкової інформації методом експертних оцінок. На підставі зібраних 
матеріалів формувались різні варіанти та сценарії. 

Відпрацювання альтернатив полягало у виявленні 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». 

Незадовільний стан об’єктів спортивної, історико-культурної інфраструктури. 
Варіант 2. «Оптимістична» альтернатива - формування умов для позитивної динамі-

ки з темпами економічного росту значно вище загальноукраїнських, формування сприят-
ливого інвестиційного клімату за рахунок розвитку нових промислових майданчиків. Да-
ний варіант дозволяє суттєво вплинути на економічний стан в громаді, але значно вплину-
ти 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, покращен-
ня якості життя населення за рахунок розвитку сервісних послуг, «екологізації» діяльності 
промислового сектору. Даний варіант дозволяє створити позитивну динаміку у економіч-
ному розвитку громади, з одночасно оптимальним навантаженням на навколишнє приро-
дне середовище. 

 
Напрямки впливу Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 
Атмосферне середовище та повітря 2 4 3 
Водне середовище 4 5 4 

Геологічне середовище та 
ландшафти 

1 2 1 

Грунтове середовище та грунти 2 3 3 
Життєва та господарська діяльність 3 4 4 

Акустичне середовище, електрома-
гнітне поле та вібрація 

2 2 2 

Біорізноманяття та рекреаційні 
ресурси 

2 3 2 

Здоров'я та організм людини 3 4 3 
Суміжна інфраструктура 3 4 3 

Екологічне управління та 
моніторинг 

2 2 2 

Всього 24 33 27 
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Внаслідок експертного оцінювання для реалізації було обрано Варіант 3 Стратегії. 
В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки використано такі методи:  
Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість 

зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в 
отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування ви-
сококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.  

Метод експертних оцінок, який використовується при відсутності про об'єкт прогно-
зування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу. Суть 
якого полягає у визначенні майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-
експертів.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з пев-
ними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.  

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної 
території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогно-
зуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. 
Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за по-
передні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку 
у прогнозованому періоді;  

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням 
імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись пря-
мими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові про-
гнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати 
їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання 
змін довкілля під дією певних факторів.  

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки використано вищевказані методи, 
зокрема здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, вклю-
чаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та силь-
них сторін проєкту Стратегії з точки зору екологічної ситуації; проведення консультацій з 
громадськістю щодо екологічних цілей; проведення оцінки впливу Стратегії на складові 
довкілля та на стан здоров'я й добробут населення; надано рекомендації із моніторингу 
фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля.  

Серед факторів, що ускладнили проведення стратегічної екологічної оцінки можна 
виділити наступні:  

- Відсутність статистичних відомостей та інших характеристик для кожного окремо-
го населеного пункту громади та просторової прив'язки статистичних даних та рішень 
Стратегії для можливості більш цілісної їх оцінки;  

- Неповнота оцінки проблем довкілля та пріоритизації таких проблем, пов’язані з не-
достатньою взаємодією суб’єктів, прямо та опосередковано пов’язаних із територією, на 
яку розробляється Стратегія. 

 
9. Заходи, передбачені для  здійснення моніторингу наслідків виконання 

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

СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження Стратегії розвитку. За-
мовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа 
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, з метою вияв-
лення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення. Резуль-
тати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Протокол 
про СЕО встановлює необхідність здійснення моніторингу значного впливу на довкілля, у 
тому числі здоров'я населення, від реалізації затвердженого плану або програми. Результа-
ти моніторингу мають    бути доведені до відома природоохоронних органів і органів охоро-
ни здоров'я, а також громадськості. Моніторинг може бути використаний для: 

 порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію 
про реалізацію плану або програми; 
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 отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оці-
нок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

 перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами 
влади; 

 перевірки того, що план або програма виконується відповідно до затвердженого 
документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення не-
сприятливих наслідків. 

 
Моніторинг має  виконуватися у відповідності до вимог «Порядку здійснення моніто-

рингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16.12.2020р. №1272. 

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати моніто-
ринг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом моніторин-
гу, яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результа-
ти їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю і протягом якого ча-
су, коли слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення інформації 
слід використовувати. Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі сис-
теми моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені 
для цілей СЕО. Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 
(індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів та аналізі досягнення запланованих ре-
зультатів. Система запропонованих в Стратегії індикаторів включає еколого-економічні та 
екологічні індикатори: 

- збільшення частки переробки до 70 % відходів; 
- відсоток стихійних звалищ відходів, відсоток захоронених відходів; 
- співвідношення частки перероблених та утилізованих відходів до утворених; 
- скорочення/збільшення викидів в атмосферне повітря від стаціонарних та пересу-

вних джерел, т на рік; 
- показники якості атмосферного повітря; 
- зменшення обсягів використання свіжої води для виробничих потреб; 
- кількість реконструйованих мулових ставків; 
- довжина розчищених русл річок (водойм); 
- підвищення рівня інформування громадян про стан навколишнього середовища; 
- скорочення обсягу викидів СО2 до 2027 року; 
- збільшення відсотку покриття потреб у громадському транспорті електротранспо-

ртом; 
- питомий обсяг енергоспоживання мережі освітлення; 
- зниження потреби в тепловій енергії на опалення будівель бюджетної сфери; 
- протяжність побудованих та реконструйованих тротуарів та велодоріжок; 
- площа зелених зон; 
- зменшення кількості несанкціонованих звалищ; 
- зниження загальної захворюваності населення міста. 
Кількість екологічних індикаторів можна розширити шляхом використання таких    

індикаторів, для яких є моніторингові дані. 
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Екологічні індикатори для моніторингу виконання Стратегії 
№ Індикатор Періодичність Хто проводить моні-

торинг 
Забруднення повітря (Показники згідно Постанови № 827 від 14 серпня 2019 р.) 
1. Викид найпоширеніших забруднюючих речо-

вин (оксид вуглицю, пил, діоксиди азоту та сір-
ки) в атмосферне повітря - усереднений річний 
рівень пилу в атмосферному повітрі населених 
пунктів громади 

1 раз на рік Представники 
Держпродспожив-
служби 
 

Автоматичні станції 
моніторингу 2. Антропогенні викиди парникових газів та пог-

линання парникових газів об’єктами зелених 
насаджень. Одиниця вимірювання обох показ-
ників – умовні тони СО-еквіваленту. 

3. Індекс забруднення атмосфери 
4. Антропогенні викиди парникових газів та погли-

нання парникових газів водними об’єктами міс-
та. Одиниця вимірювання обох показників – 
умовні тони СО-еквіваленту 

Відповідно 
Закону 
України “Про 
засади 
моніторингу, 
звітності та 
верифікації 
викидів 
парникових 
газів” 

Статистична 
звітність згідно 
зазначеного Закону 
 
Лабораторний центр 

Водні ресурси  
5. Обсяг забору та використання свіжої води 1 раз на рік Комунальне підп-

риємство, що від-
повідає за водоза-
безпечення 
 
Статистична звіт-
ність суб’єктів гос-
подарювання 

  6. Обсяг скидання зворотних вод у водні об’єкти 
7. Обсяги скидання очищення і недостатньо 

очищених зворотних вод у водні об’єкти - част-
ка скидів забруднених (забруднених без очистки 
та недостатньо очищених) стічних вод у водні 
об’єкти у загальному обсязі скидів, % 

8. Якість води у річках (Показники Норма-
тивів_ЕБВО_від_30.07.12) 

9. Аналіз проб, взятих з централізованої мережі та 
криниць громадського користування (Показники 
згідно Д СанПіН 2.2.4-171-10) 

1 раз на рік Лабораторний центр 

Енергетика 
10. Споживання енергоресурсів установами кому-

нальної власності 
Щотижневий 
оперативний 
контроль 

Уповноважена орга-
ном місцевого само-
врядування особа 11. Споживання енергоресурсів населенням на 1 

тис.мешканців 
Відходи (Державний класифікатор відходів ДК 005-96) 
12. Обсяги утворення ТПВ на території громади  Відповідно до 

плану переві-
рок та позап-
ланово 

Державна екологічна 
інспекція; представ-
ники органів місце-
вого самоврядування 
та місцевих громад-
ських організацій 
 
Статистична 
звітність 
суб’єктів 
господарювання 
(форма 1-ТПВ) 

13. Обсяги утворення промислових відходів на те-
риторії ОТГ 

Ґрунти 
14. Площа орних земель (ріллі) та їх частка у зага-1 раз на рік Уповноважений ор-
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льній площі території ган місцевого само-
врядування 15. Площа сільськогосподарських угідь екстенсив-

ного використання (сіножатей та пасовищ) та їх 
частка у загальній площі території 

16. Площа відновлених земель та екосистем, площа 
рекультивованих земель та земель, на яких про-
водяться заходи з консервації 

17. Частка сільськогосподарських угідь під 
органічним виробництвом у загальній 
площі сільськогосподарських угідь. 

  

Екомережа 
18. Площа лісів та лісистість території 1 раз на рік Уповноважений ор-

ган місцевого само-
врядування 
 
Дані земельного ка-
дастру 
 
Дані дистанційного 
зондування землі 
(космознімки Senti-
nel 2) інформація 
про площу території 
громади 
 

19. Площа зелених насаджень території - пропорція 
озеленених територій в громаді (площа фактич-
них озеленених територій поділена на площу те-
риторії громади. Площа фактично озеленених 
територій визначається за і ндексом NDVI - густа 
багаторічна рослинність) 

20. Кількість територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, площа земель територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду та їх час-
тка у загальній площі території 

Розробка сучасної просторово-планувальної документації (генеральні плани, схема пла-
нування території громади, зоннінг ) 
21. Детальні плани територій За містобудів-

ної необхідно-
сті 

Виконавчий комітет 
органу місцевого 
самоврядування  

22. Генеральні плани територій (коригуваннч, вне-
сення змін) 

23. Комплексний план просторового розвитку те-
риторії територіальної громади 

 
Моніторинг передбачає проведення таких заходів: 
- визначення об'єкта Моніторингу; 
- збір даних,  що  забезпечують  отримання  результатів Моніторингу; 
- обробка отриманих даних в процесі Моніторингу; 
- аналіз отриманих даних в процесі Моніторингу; 
- структурування баз даних за геопросторовою інформацією Моніторингу, що за-

безпечують зберігання та оперативне використання отриманої інформації. 
В грудні 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 337-ІХ 

"Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (далі - Закон), 
який введено в дію вже з 1 січня 2021 року.  

Впровадження Закону є невід’ємною частиною кліматичної політики в Україні та пе-
редбачено Планом заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 
зміни клімату на період до 2030 року.  

Відповідно до вимог Закону визначені Урядом великі і середні промислові підприємс-
тва з 2021 року зобов’язані готувати плани з моніторингу викидів парникових газів та що-
річно звітувати про викиди.  

Запровадження системи моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів 
є важливим елементом у реалізації кліматичної політики України. Це перший крок до запу-
ску системи торгівлі викидами парникових газів – економічного інструменту стимулювання 
їх скорочення. 

Моніторинг проводиться постійно,  його результати заносяться у базу даних містобу-
дівного кадастру та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується під час 
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розроблення програм соціально-економічного розвитку та  внесення змін до документу 
державного планування. Технологічна  складова  Моніторингу встановлюється з урахуван-
ням показників інформації Моніторингу і програмно-технічних комплексів обробки інфор-
мації та виду вихідних матеріалів  з  визначенням  технологічної схеми проведення робіт 
камеральної  обробки  матеріалів  спостережень, переліком робочих операцій  збору  показ-
ників,  їх параметрів точності та формування бази даних. 

Для більш поглибленого розуміння впливу різних діяльностей на території громади на 
клімат рекомендовано на закінчення ДДП (2027 рік) прорахувати таблицю додатку 1. 

Дана таблиця рекомендована для використання при підготовці Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку Міністерством енергетики та захисту довкілля України («Рекомендації 
щодо включення кламатичних питань до документів державного планування» від 
03.03.2020 №26/1.4-11.3-5650). 

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

для здоров’я населення (за наявності) 
Враховуючи географічне положення громади та локальний рівень документу плану-

вання, 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 затвер-
дження 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 контекс-
ті»; 

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
- Закон України «Про засади державної регіональної політики». 
Стратегічна екологічна оцінка, згідно базового закону - процедура визначення, опи-

су 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 еко-
логічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій, врахування у до-
кументі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів 
громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа 
державного планування. 

Документ державного планування «Стратегія розвитку Смілянської міської терито-
ріальної громади до 2027 року» є узагальненою довгостроковою програмою досягнення 
поставлених завдань, спрямованих на стабільне поліпшення якості життя усіх жителів, 
підвищення рівня життя населення шляхом стимулювання соціально-економічного роз-
витку за допомогою посилення спільної діяльності усіх зацікавлених сторін у державно-
му і приватному секторах щодо інвестування в пріоритетні галузі економіки, розвитку 
малого підприємництва, розширення співробітництва з європейськими партнерами, під-
вищення інвестиційного і управлінського потенціалу. 
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Стратегія розвитку ставить цілі, закладає принципи їх досягнення, орієнтується на 
залучення усіх верств громади до соціально-економічних процесів, забезпечення належ-
них 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 розви-
тку України», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвер-
дження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалі-
зації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів», в рамках «Стратегії розвитку Черкаської облас-
ті 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 меш-
канців 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 бачен-
ня. 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 65,7 тис осіб. 

Кількість населених пунктів: 2. До підпорядкування Смілянської міськради входить се-
лище Ірдинівка. Площа територіальної громади: 39,8 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 зем-
лі - 117,8 га, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покри-
вом - 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 копа-
линами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади граніту, темно-сірий гранодіо-
рит, сієніт, гіпс, каолінові глини, графіт, фосфорити та осадові залізні руди. 

Магістральні залізничні та шосейні дороги мають вихід до Києва, Одеси, Дніпра, 
Львова. 

Транспортна система: 
- залізнична станція «ім. Т. Шевченка»; 
- залізнична станція «СМІЛА»; 
- автостанція «АС – 1»; 
- автостанція «АС – 2». 
        Залізнична станція ім. Т. Шевченка – великий транспортний вузол південно-

західного напрямку українських залізничних доріг. Дільнична  вузлова 
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електрофікована залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізничної доро-
ги, 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 транспорт-
них потоків по основних автомагістралях центральної частини міста; зростання рівня ав-
то- мобілізації; населення наявність залізниці, крупної залізничної станції з чотирма на-
прямками 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 че-
рез недостатнє очищення каналізаційних стоків, що призводить до забруднення поверх-
невих водойм, неможливості збільшення обсягів стоків у разі подальшого розвитку міс-
та; відсутність розвиненої централізованої дощової каналізації; природна жорсткість і 
надлишок окислів заліза і марганцю в наявних родовищах артезіанських питних вод, по-
треба в розширенні заходів очищення і знезалізнення при повному переході на водопо-
стачання міста з альтернативного водозабору. 

- Геологічне середовище та ландшафти - незначні порушення ландшафтів      
суб`єктами господарської діяльності внаслідок проведення запланованої діяльності та 
проектів розвитку 

- Грунтове середовище та грунти - негативний вплив за рахунок неконтрольова-
ності 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 
інфраструктури залізничного транспорту 

- Біорізноманіття та рекреаційні ресурси - недостатній рівень забезпечення насе-
лення 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 дорожнього покриття, що в свою чергу 
призводить до надмірних викидів автотранспорту. 

- 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 локаль-
ними. 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 ви-
кидів: транзитним транспортом, залізницею, виробничими об’єктами, у т.ч. об’єктами 
теплоенергетики та ін.; 

- підвищення якості питної води за рахунок очищення від надлишку сполук залі-
за і пом’якшення природної жорсткості, повне забезпечення приватного сектору центра-
лізованим 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 сані-

тарного очищення території громади; 
- оптимізація загальної транспортної системи громади, будівництво об’їзної ав-

тодороги; 
- будівництво нових та реконструкція існуючих вулиць, заміна дорожніх пок-

риттів 
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- 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 жит-
лової забудови; 

- створення розвиненої централізованої міської системи дощової каналізації, об-
ладнаної 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 функ-
ціонального зонування, максимальним збереженням і примноженням природних ресур-
сів, санація виробничих територій; 

- повна централізація санітарного очищення громади з роздільним збором ТПВ, 
з оптимальним графіком вивезення ТПВ спецзасобами, у т.ч. з територій садибної забу-
дови; 

- збільшення озеленених територій; 
- збільшення насаджень спеціального призначення в санітарно-захисних і охо-

ронних зонах; 
- розширення і благоустрій територій для короткочасного і тривалого відпочин-

ку, оздоровлення, туризму; 
- розвиток галузі рекреації і туризму з використанням наявних природних ресур-

сів; 
- покращення       стану       медичного       обслуговування       населення,       забезпечення 

медичних закладів сучасним обладнанням. 
Негативними наслідками впливу деяких заходів Стратегії на земельні ресурси може 

бути вилучення земель під будівництво нових інженерних мереж, нових будівель та спо-
руд. Проте, деякі з цих заходів компенсуються за рахунок їх позитивного впливу на нав-
колишнє середовище в результаті планової діяльності, зокрема, за рахунок розвитку ін-
женерних мереж. Вплив і нших об'єктів буде оцінено на подальших етапах проектування 
після конкретизації характеристики кожного окремого об'єкта. 

Потенційними джерелами впливу на ґрунти під час проведення будівельно-
демонтажних робіт є: 

- зменшення вологості ґрунтів за рахунок асфальтування території; порушення при-
родного стоку поверхневих вод за рахунок планування території, траншейної прокладки 
різних комунікаційних мереж тощо; 

- випадкові проливи паливно-мастильних матеріалів. 
Смілянська міська територіальна громада в результаті реалізації Стратегії розвитку 

має забезпечити проведення заходів щодо: 
- вирішення питання поводження з відходами, окрім передбачених Стратегією роз-

витку, провести інформаційно-просвітницьку кампанію серед населення щодо правил 
поводження із відходами та можливих наслідків для довкілля та здоров'я у разі їх недо-
тримання; розробити схему санітарного очищення території згідно ЗУ “Про відходи”, 
порядку затвердження розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очи-
щення населених пунктів наказ Мінрегіону 23.03.2017 № 57, ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та 
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зміст схеми санітарного очищення населеного пункту»; провести збір інформації щодо 
місць та стану несанкціонованих звалищ відходів та забезпечити ї х ліквідацію; 

- забезпечення заходів моніторингу стану довкілля, зокрема якості атмосферного по-
вітря та водних ресурсів громади; 

- проведення інвентаризації земель громади та розробки містобудівної документації 
зі здійсненням її стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- здійснення інвентаризації зелених насаджень на території Смілянської міської те-
риторіальної громади згідно з „Інструкцією з інвентаризації зелених насаджень у населе-
них пунктах”, затвердженою наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та 
житлової площі України у 24.12.2001 No226 (зі змінами); 

- проведення контролю дотримання режиму прибережно - захисних смуг водних 
об’єктів та санітарно-захисних зон джерел питного водопостачання; 

- впровадження системи моніторингу стану довкілля, інтегрованого з системою 
містобудівного кадастру. 

- проведення інформаційної кампанію серед населення щодо місць розташування 
об'єктів ПЗФ, призначення територій Смарагдової мережі та цінності таких територій 
для громади, особливостей їх використання. 

- проведення заходів зі сприяння розвитку неорного землеробства, інформування 
сільськогосподарських виробників про можливості і переваги ведення сталого на ділян-
ках і з частковими обмеженнями на ведення сільськогосподарської діяльності, можливо-
стями щодо екологічної сертифікації продукції, призначеної для експорту тощо. 

Крім того, необхідна розробка схеми екомережі громади, що дасть можливість 
управляти екологічними ризиками, дозволить визначити господарську цінність терито-
рій з різними режимами використання а також відкриє можливість для інвестицій в ор-
ганічне землеробство. 

Серед трьох запропонованих альтернатив було визначено - Варіант 3. «Прагматич-
на» альтернатива - формування умов для позитивної динаміки з темпами економічного 
росту значно на рівні або нижче загальноукраїнських, покращення якості життя населен-
ня за рахунок розвитку сервісних послуг, «екологізації» діяльності промислового секто-
ру. Даний варіант дозволяє створити позитивну динаміку у економічному розвитку гро-
мади, з одночасно оптимальним навантаженням на навколишнє природне середовище. 

На виконання вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (далі - Закон ), 
який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої 
на запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рі-
шень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на до-
вкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, рекомндовано ви-
значати оцінку впливу на довкілля від об’єктів підприємницької діяльності, визначени 
даним Законом, які підлягають такій оцінці (проведення ОВД). 

Вплив на довкілля – будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому 
числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров'я, флори, фауни, 
біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об'є-
ктів, історичних пам'яток та інших матеріальних об'єктів чи для сукупності цих факторів, 
а також наслідки для об'єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є 
результатом зміни цих факторів.  

Проведення ОВД майбутньої господарської та іншої діяльності на довкілля сприяє 
ухваленню екологічно грамотного управлінського рішення про реалізацію наміченої го-
сподарської і іншої діяльності за допомогою визначення можливих несприятливих дій 
оцінки екологічних наслідків, обліку громадської думки, розробки заходів зі зменшення і 
запобігання дій. Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України запро-
ваджено роботу Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр), а Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026 затверджено Порядок 
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансуван-
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ня оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля. 

Крім того, одним із дієвих шляхів вирішення екологічних проблем є ефективне пла-
нування природоохоронних заходів та раціональне використання видатків бюджетів усіх 
рівнів. 

Стратегічна екологічна оцінка не завершується після формування звіту, а продовжу-
ється у вигляді моніторингу змін стану довкілля, здоров'я населення, та умов життєді-
яльності 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'як-
шуючих заходів з чітким додержанням норм чинного законодавства. 

Реалізація Стратегії ймовірно має призвести до покращення життя та стану здоров’я 
населення. Впровадження деяких заходів ймовірно матиме непрямий позитивний вплив 
на здоров’я населення, зокрема вирішення питань щодо поводження з відходами, рекон-
струкції та будівництва мереж водопостачання, які спрямовані на покращення стану вод; 
збереження та розширення зелених насаджень, ремонту доріг; покращення якості медич-
них послуг, просування здорового способу життя серед населення, розширення мережі 
медичних закладів тощо. 

Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслі-
дковуватися під час реалізації документу державного планування, зокрема, з метою ви-
явлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення. За-
ходи з моніторингу наведено в Розділі 9 та додатку 1 даного розділу СЕО. 

Враховуючи географічне положення громади та локальний рівень документу плану-
вання, транскордонні наслідки від виконання Стратегії не передбачаються. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2022 Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія роз-
витку Смілянської міської територіальної громади до 

2027 року» 

Аркуш 

      
58 

Змін К-сть Аркуш Док Підпис Дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОДАТКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2022 Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія роз-
витку Смілянської міської територіальної громади до 

2027 року» 

Аркуш 

      
59 

Змін К-сть Аркуш Док Підпис Дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 «Таблиця для спрощеного розрахунку впливу різних дія-
льностей на клімат, до документу державного планування (далі - ДДП) 
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Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки документу державного планування «Стратегія розвитку 
Смілянської міської територіальної громади до 2027 року». 
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Викопіювання з друкованих засобів масового видання з 
оголошеннями про оприлюднення заяв та звіту: Смілянська 

районна газета «Смілянські Обрії» та Смілянська регіональна 
газета «Сміла». 
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Викопіювання з сайту Смілянської міської ради: про роз-
міщення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки документу державного планування «Стратегія розвитку 

Смілянська міська територіальної громади до 2030 року». 
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Копії звернень та відповідей уповноважених органів з питань 

охорони здоров’я та природних ресурсів по питанню розгляду за-
яви, ДДП та СЕО: Управління екології та природних ресурсів 

Черкаської ОДА, управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. 
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Протокол громадських слухань щодо розгляду проєкту звіту про 
стратегічну екологічну оцінку до документа державного плану-
вання «Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної 

громади до 2030 року» 
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 Довідка про громадське обговорення 
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Довідка про громадське обговорення 
 

№ 
з/п 

Автор за-
уваження/ 
пропозиції 
(юридична 
або фізична 

особа) 

Редакція час-
тини проєкту 
ДДП/ Звіту 

про СЕО, до 
якої вислов-
лено заува-
ження (про-

позицію) 

Зауваження/ пропозиція Спосіб враху-
вання 

Обґрун-
тування 

До проєкту ДДП 
1. - - - - - 

До звіту про СЕО 
1. Лариса Мат-

вєєнко  
 Питання щодо законодавчо 

врегульованих термінів розг-
ляду та громадського обгово-
рення звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, зокрема в 
розрізі отримання рекоменда-
цій профільних управлянь та 
Міністерств.  

Враховано  

2. Валентина 
Далібожак 

 Питання про одиниці вимірів 
викидів в навколишнє середо-
вище, приведених в проєкті 
звіту про стратегічну екологі-
чну оцінку. 

Враховано  

3. Лариса Мат-
вєєнко  

 Питання щодо етапів та про-
цедури здійснення моніторин-
гу виконання звіту про страте-
гічну екологічну оцінку доку-
мента державного планування. 

Враховано  

 
 

За підсумками отриманих зауважень і пропозицій внесені відповідні доповнення та 
коригування до Звіту про СЕО, обраний для затвердження в тому вигляді, який опри-
люднено на офіційному веб-сайті замовника.  
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Довідка про консультації 
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                                                Довідка про консультації 
№ 
з/п 

Уповнова-
жений орган 

Редакція час-
тини проєкту 

ДДП/звіту про 
СЕО, до якого 

висловлено 
зауваження 
(пропозиції) 

Зауваження/пропозиція Спосіб враху-
вання (врахо-

вано/ 
не враховано/ 
враховано ча-

стково 

Обґрун-
тування 

До звіту про СЕО 
1. Управління 

екології та 
природних 

ресурсів 
Черкаської  

ОДА 

Проєкт ДДП  
«Стратегії ро-
звитку Сміля-
нськоїї міської 
територіаль-
ної громади 

до 2030 року»,  
у т.ч. звіт про 
його стратегі-
чну екологіч-

ну оцінку 

Вимоги до структури та зміс-
ту повідомлення про оприлю-
днення проєкту документа 
державного планування (далі 
– Повідомлення) визначені 
частиною 5 статті 12 Закону є 
обов’язковими. 
У поданому Повідомленні: 
-відсутня інформація щодо 
місцезнаходження наявної ін-
формації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям насе-
лення, що стосується докуме-
нта державного планування; 
-наведено інформацію щодо 
дати початку та закінчення 
процедури громадського об-
говорення Звіту про СЕО де-
тального плату території, про-
те розглядається проєкт Стра-
тегії розвитку. 
Крім того, зазначено дату по-
чатку та закінчення процеду-
ри – з 23.02.2022 до 
25.03.2022. 
Для отримання зауважень та 
пропозицій до проєкту Стра-
тегії розвитку та Звіту про 
СЕО Виконавчий комітет 
Смілянської міської ради зве-
рнувся до Управління листом 
від 20.06.2022 №242/02-38. 
Відповідно до частини 3 стат-
ті 13 Закону, Управління про-
тягом п’яти робочих днів з 
дня отримання проєкту доку-
менту державного планування 
та звіту про статегічну еколо-
гічну оцінку розміщує пові-
домлення про оприлюднення 
проєкту документа державно-
го планування на своєму офі-
ційному вебсайті із зазначен-
ням замовника для ознайом-
лення громадськості. 

Враховано  
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Враховуючи, що терміни гро-
мадського обговорення проєк-
ту Стратегії розвитку та Звіту 
про СЕО закінчилися Управ-
ління не має можливості роз-
містити Повідомлення на офі-
ційному вебсайті облдержад-
міністрації, чим порушується 
вимога частини 3 статті 13 За-
кону. 

Частинами 3,4 статті 12 Зако-
ну визначено, що замовник 
повідомляє громадськість про 
оприлюднення проєкту доку-
мента державного планування 
та звіту про стратегічну оцін-
ку шляхом публікації в друко-
ваних засобах масової інфор-
мації (не менше як у двох) та 
розміщення на своєму офіцій-
ному вебсайті. 
Замовник забезпечує розмі-
щення повідомлення та дос-
туп до проєкту документа 
державного планування і звіту 
про стратегічну екологічну 
оцінку протягом усього стро-
ку громадського обговорення, 
визначеного відповідно до ча-
стини 6 статті 12 Закону. 

Враховано  

У розділі 2 Звіту необхідно: 
-зазначити інформацію щодо 
поточного стану довкілля, у 
тому числі здоров’я населення 
для території, де планується 
виконання документа держав-
ного планування (використо-
вуюти адміністративні дані, 
статистичну інформацію та 
результати досліджень, про-
ведені під час розробки Стра-
тегії розвитку та складання 
Звіту); 
-надати характеристику про-
гнозних змін поточного стану 
довкілля, у тому числі здо-
ров’я населення у випадку, 
якщо документ державного 
планування не буде затвер-
джено. 
Крім того, стор.8 наведено 
інформацію щодо наявності 

Враховано  



     2022 Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія роз-
витку Смілянської міської територіальної громади до 

2027 року» 

Аркуш 

      
102 

Змін К-сть Аркуш Док Підпис Дата 
 

на території м.Сміла об’єкту 
природно-заповідного фонду 
– гідрологічної пам’ятки при-
роди місцевого значення 
«Джерело», розташованого на 
землях лісового фонду в рай-
оні вул.Полтавська-Лісна на 
площі 0,03га. 
За даними, наявними в 
Управлінні, вищезазначений 
об’єкт відсутній у Переліку 
територій та об’єктів природ-
но-заповідного фонду загаль-
нодержавного та місцевого 
значення на території Чер-
каської області. 

У розділі 3 Звіту необхідно 
надати характеристику нас-
лідків для складових довкілля, 
умов життєдіяльності насе-
лення та стану його здоров’я 
після реалізації рішень Стра-
тегії розвитку (використовую-
чи адміністративні дані, ста-
тистичну інформацію та ре-
зультати досліджень, прове-
дені під час розробки Страте-
гії розвитку та складання Зві-
ту), відповідно до вимог час-
тини 3 пункту 2 статті 11 За-
кону. 

Враховано  

У розділі 4 Звіту: 
-визначити екологічні про-
блеми та надати характерис-
тику ризиків впливу рішень 
Стратегії розвитку на складові 
довкілля та здоров’я населен-
ня (використовуючи адмініст-
ративні дані, статистичну ін-
формацію та результати дос-
ліджень, проведені під час ро-
зробки проєкту Стратегії роз-
витку та складання Звіту); 
-для визначення найгостріших 
екологічних проблем та реа-
льних шляхів їх вирішення у 
процесі реалізації Стратегії 
розвитку необхідно провести 
SWOT-аналіз (аналіз сильних 
і слабких сторін, можливостей 

Враховано  



     2022 Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія роз-
витку Смілянської міської територіальної громади до 

2027 року» 

Аркуш 

      
103 

Змін К-сть Аркуш Док Підпис Дата 
 

і загроз). Сильні і слабкі сто-
рони нададуть можливість ви-
значити існуючу ситуацію на 
території, на яку розробляєть-
ся Стратегія розвитку, а мож-
ливості і загрози – розглянути, 
як нереалізовані на даний мо-
мент позитивно і негативно 
спрямовані можливості розви-
тку. 
Розділ 5 Звіту необхідно: 
-доповнити переліком доку-
ментів загальнодержавного та 
місцевого рівнів, а також між-
народними угодами Стороною 
яких є Україна та якими вста-
новлюються зобов’язання та 
заходи у сфері охорони дов-
кілля та сталого використання 
природних ресурсів. 
-провести аналіз рішень Стра-
тегії розвитку на клімат. 

Враховано  

У розділі 6 Звіту пропонуємо 
надати інформацію у формі 
таблиці, включивши в неї 
ймовірний екологічний вплив 
на складові довкілля. 

Враховано  

У розділі 7 Звіту необхідно 
передбачити заходи для запо-
бігання, зменшення та 
пом’якшення негативних 
наслідків виконання Стратегії 
розвитку для територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду. 

Враховано  

У розділі 8 Звіту відсутня ін-
формація про будь-які ускла-
днення, у тому числі недоста-
тність інформації та технічних 
засобів під час здійснення 
стратегічної екологічної оцін-
ки. 

Враховано     

Інформацію розділу 9 Віту 
(таблиці 37-46) необхідно 
привести у відповідність до 
вимог пункту 5 Порядку здій-
снення моніторингу наслідків 
виконання документа держав-
ного планування для довкілля, 
у тому числі для здоров’я, за-
твердженого постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 16.12.2020 №1272. 

Враховано  
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Рекомендуємо у Звіт про стра-
тегічну екологічну оцінку 
включити інформацію про ви-
користану літературу. 

Не враховано  

Частиною 2 статті 11 Закону 
визначено, що Звіт про стра-
тегічну екологічну оцінку пі-
дписується всіма його автора-
ми (виконавцями) зі зазначен-
ням їхньої кваліфікації. 

Враховано  

Враховуючи, що до складу 
Смілянської міської територі-
альної громади увійшло 
с.Ірдинівка, пропонуємо у 
проєкт Стратегії розвитку до-
дати інформацію, завдання та 
пріоритети розвитку для 
с.Ірдинівка. 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до  
Страте-
гії роз-
витку 

Стосовно розділу «Екологія»: 
-на зображені «Природні 
об’єкти та збереження біоріз-
номаніття» (стор.20) зазначе-
но як об’єкт природно-
заповідного фонду – гідроло-
гічна пам’ятка природи місце-
вого значення «Джерело», ро-
зташована на землях лісового 
фонду в районі 
(вул.Полтавська-Лісна), пло-
щею 0,03га. 
За даними наявними в Управ-
лінні вищезазначений об’єкт 
відсутній у Переліку терито-
рій та об’єктів природно-
заповідного фонду загально-
державного та місцевого зна-
чення та території Черкаської 
області. 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 

До завдань та сфери реалізації 
проєктів оперативних цілей 
В2.1. та В.2.2. пропонуємо до-
дати заходи з: 
-розроблення Програми дер-
жавного моніторингу у галузі 
охорони атмосферного повіт-
ря; 
-впровадження заходів по 
скороченню викидів забруд-
нюючих речовин в атмосфер-
не повітря суб’єктами госпо-
дарювання; 
-впровадження системи 
роздільного збирання відходів 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 
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(придбання спеціалізованої 
техніки та контейнерів для 
збору, танпортування, 
зберігання побутових від-
ходів); 
-встановлення меж прибереж-
них захисних смуг; 
-упорядкування орних земель 
шляхом виведення з їх складу 
схилів, земель водоохоронних 
зон, ерозійно небезпечних та 
інших непридатних для розо-
рювання угідь; 
-відтворення лісів, створення 
нових та реконструкції існую-
чих полезахисних лісових 
смуг та інших захисних наса-
джень; 
-створення нових та збере-
ження існуючих територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду, а також 
територій Смарагдової ме-
режі, формування екомережі; 
-реалізація добровільних 
національних звдань щодо до-
сягнення нейтрального рівня 
деградації земель. 
Завдання стратегічних цілей 
А.1 (створення індустріальних 
парків), В.1 (реконструкція 
очисних споруд міста) та В.2 
(покращення екологічного 
стану річки Тясмин, ство-
рення підприємств по роз-
дільному збору та переробці 
сміття) передбачає здійснення 
видів планової діяльності та 
об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля і під-
лягають оцінці впливу на до-
вкілля відповідно до вимог ЗУ 
«Про оцінку впливу на до-
вкілля». 
Забороняється розпочинати 
провадження планової діяль-
ності, визначеної частинами 
другою і третьою цієї статті, 
без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про 
провадження планової діяль-
ності (частина 4 ст.3 Закону). 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 

До пункту «Моніторинг впро-
вадження Стратегії» розділу 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
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VI пропонуємо включити за-
ходи, які передбачають моні-
торинг стану компонентів до-
вкілля після реалізації рішень 
Стратегії розвитку. 

вано 
внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 

При реалізації рішень Страте-
гії розвитку пропонуємо ви-
користовувати: 
-Державні будівельні норми 
ДБН Б.2.2-12:2019 «Плану-
вання і забудова територій»; 
-Державні санітарні правила 
планування та забудови насе-
лених пунктів, затверджених 
наказом Міністерства охорони 
та здоров’я України від 19 че-
рвня 1996 №173; 
-Державні будівельні норми 
ДБН В.2.5-75:2013 «Каналіза-
ція. Зовнішні мережі та спо-
руди. Основні положення 
проєктування». 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 

Відповідно до статті 17 Зако-
ну замовник у межах своєї 
компетенції здійснює моніто-
ринг наслідків виконання до-
кумента державного плану-
вання для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, 
один раз на рік оприлюднює 
його результати на своєму 
офіційному вебсайті у мережі 
Інтернет та у разі виявлення 
не передбачених звітом про 
стратегічну екологічну оцінку 
негативних наслідків для до-
вкілля, у тому числі для здо-
ров’я населення, вживає захо-
дів для їх усунення. 
Основні вимоги організації та 
здійснення моніторингу нас-
лідків виконання документа 
державного планування для 
довкілля, у томі числі для 
здоров’я населення визначені 
Порядком здійснення моніто-
рингу наслідків виконання 
документа державного плану-
вання для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, 
затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 16.12.2020 №1272. 

Враховано  
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За результатами громадського 
обговорення замовник готує 
довідку про громадське обго-
ворення, в якій підсумовує 
отримані зауваження і пропо-
зиції та зазначає, яким чином 
у документі державного пла-
нування та звіті про стратегі-
чну екологічну оцінку врахо-
вані зауваження і пропозиції 
(або обґрунтовує їх відхилен-
ня), а також обґрунтовую об-
рання саме цього документа 
державного планування у то-
му вигляді, в якому він запро-
понований до затвердження, 
серед інших виправданих аль-
тернатив, представлених до 
розгляду. До довідки дода-
ються протокол громадських 
слухань (у разі проведення) та 
отримані письмові зауваження 
і пропозиції (частина 9 статті 
12 Закону). 
Довідка про громадське обго-
ворення є публічною інфор-
мацією. 
Форма довідки про громадсь-
ке обговорення наведена в до-
датку 5 Методичних рекомен-
дацій із здійснення стратегіч-
ної екологічної оцінки доку-
ментів державного плануван-
ня, затверджених наказом Мі-
ністерства екології та природ-
них ресурсів України від 
10.08.2018 №296 зі змінами.   

Враховано  

Відповідно до частини 1 стат-
ті 13 Закону, проєкт докумен-
та державного планування як 
державного, так і місцевого та 
регіонального рівні, звіт про 
стратегічну екологічну оцінку 
та повідомлення про оприлю-
днення цих документів замов-
ник подає (на паперових носі-
ях та в електронному вигляді) 
до Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів 
України та Міністерства охо-
рони здоров’я України. 
Крім того, наказом Міністер-
ства екології та природних 
ресурсів України від 18 липня 

Враховано  
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2019  року №260 внесено 
зміни до розділу VIII «Гро-
мадське обговорення та кон-
сультації» Методичних реко-
мендацій із здійснення страте-
гічної екологічної оцінки до-
кументів державного плану-
вання, затверджені наказом 
Міністерства екології  та при-
родних ресурсів України від 
10 серпня 2018 року №296.  
Частиною 5 статті 13 Закону 
визначено, що усі зауваження 
і пропозиції підлягають 
обов’язковому розгляду замо-
вником. За результатами розг-
ляду замовник враховує оде-
ржані зауваження і пропозиції 
або мотивовано їх відхиляє. 
За результатами консультацій 
замовник готує довідку про 
консультації, я кій підсумовує 
отримані зауваження і пропо-
зиції та зазначає, яким чином 
у документі державного пла-
нування та звіті про стратегі-
чну екологічну оцінку врахо-
вані зауваження і пропозиції, 
а також обґрунтовує обрання 
саме цього документа держа-
вного планування у тому ви-
гляді, в якому він запропоно-
ваний до затвердження, серед 
інших виправданих альтерна-
тив, представлених до розгля-
ду. До довідки додаються 
отримані письмові зауваження 
і пропозиції. 
Довідка про консультації є 
публічною інформацією, тому 
розміщується на офіційному 
веб-сайті замовника. 
Форма довідки про консуль-
тації наведена в додатку 6 
Методичних рекомендацій із 
здійснення стратегічної еко-
логічної оцінки документів 
державного планування, за-
тверджених наказом Мініс-
терства екології та природних 
ресурсів України від 
10.08.2018 №296. 
Звертаємо увагу на те, що згі-
дно із статтею 16 Закону за-
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мовник протягом п’яти робо-
чих днів з дня затвердження 
документа державного плану-
вання розміщує на своєму 
офіційному веб-сайті затвер-
джений документ державного 
планування, заходи, передба-
чені для здійснення монітори-
нгу наслідків виконання до-
кумента державного плану-
вання, довідки про консульта-
ції та про громадське обгово-
рення і письмово повідомляє 
про це Міністерство захисту 
довкілля та природних ресур-
сів України. 

2. Управління 
охорони 
здоров’я 

Черкаської 
ОДА 

Проєкт ДДП  
«Стратегії ро-
звитку Сміля-
нськоїї міської 
територіаль-
ної громади 

до 2030 року»,  
у т.ч. звіт про 
його стратегі-
чну екологіч-

ну оцінку 

Зауваження та пропозиції від-
сутні 

- - 

3. 
 
 

Міністерст-
во захисту 
довкілля та 
природних 

ресурсів Ук-
раїни 

(МІНДО-
ВКІЛЛЯ) 

Проєкт ДДП 
Звіт про СЕО  

 
 

Пропонуємо розглянути у 
Проєкті та Звіті більш повне 
урахування питань охорони 
довкілля та сталого викорис-
тання природних ресурсів, у 
тому числі зобов’язань та за-
ходів і відповідній сфері, ви-
значених планами, стратегія-
ми, програмами та іншими 
документами загальнодержа-
вного рівня, а також міжнаро-
дними угодами Стороною 
яких є України, у тому числі: 
Основними засадами (страте-
гією) державної екологічної 
політики України на період до 
2030 року, затвердженої Зако-
ном України від 28.02.2019 
№2697-VIII (далі – Стратегія 
ОНПС); 
Планом заходів щодо вико-
нання Концепції реалізації 
державної політики у сфері 
зміни клімату на період до 
2030 року, затвердженим 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 

Враховано 
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06.12.2017 №932-р; 
Національним планом дій що-
до боротьби з деградацією зе-
мель та опустелюванням, за-
твердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України 
від 30.03.2016 №271-р; 
Рішенням Координаційної ра-
ди з питань боротьби з дегра-
дацією земель та опустелю-
вання, створеної згідно з по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2017 №20, 
зокрема стосовно схвалення 
представлених НААН доб-
ровільних національних зав-
дань щодо досягнення 
нейтрального рівня дергадації 
земель на напрямом «Підтри-
мання вмісту органічної речо-
вини (гумусу) у ґрунтах (до 
2020 року передбачалося до-
сягнення стабільного рівня 
органічного вуглецю (гумусу) 
у ґрунтах сільськогосподарсь-
ких угідь не нижче за базову 
лінію станом на 2010 рік 
(3,14% в середньому по 
Україні, у т.ч. у розрізі зон: 
Полісся-2,24%; Лісостеп-
3,19%; Степ-3,40%), а до 2030 
року- планується збільшення 
не менше ніж на 0,1%; 
Національним планом управ-
ління відходами до 2030 року, 
затвердженим розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів 
України від 20.02.2019 №117; 
Стратегією зрошення та дре-
нажу в Україні на період до 
2030 року, затвердженої роз-
порядженням Кабінету Мініс-
трів України від 14.08.2019 
№688-р; 
Планом заходів з реалізації 
Стратегії зрошення та дрена-
жу в Україні на період до 2030 
року, затвердженим розпоря-
дженням Кабінету Міністрів 
України від 21.10.2020 
№1567-р; 
Державною стратегією регіо-
нального розвитку на 2021-
2027 роки, затвердженою пос-
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тановою Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2020 №695 
(далі-Держстратегія); 
Національною економічною 
стратегією, затвердженою по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2021 №179; 
Державною стратегією управ-
ління лісами України до 2035 
року та операційним планом її 
реалізації у 2022-2024 роках, 
затвердженими розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29.12.2021 №1777-р; 
Цілями Сталого Розвитку, за-
твердженими у 2015 році 70-ю 
сесією Генеральної асамблеї 
ООН (резолюція від 
25.09.2015 70/1), серед іншого 
з урахуванням Указу Прези-
дента України від 30.09.2019 
№722/2019 «Про Цілі сталого 
розвитку України на період до 
2030 року) та розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від 21.08.2019 №686-р «Пи-
тання збору даних для моні-
торингу реалізації цілей ста-
лого розвитку» (далі-
моніторинг ЦСР); 
Ріо-Конвенціями та іншими 
міжнародними договорами 
природоохоронного  спряму-
вання.   
У рамках стратегічної опера-
тивної цілі В.2 «Покращення 
стану довкілля та екологічної 
безпеки міста» Проєкту про-
понуємо уточнити назву опе-
ративної цілі В.2.1, виклавши 
її у такій редакції «Збережен-
ня та відновлення екосистеми 
міста»; 
опрацювати доповнення за-
вданнями і заходами щодо: 
упорядкування орних земель 
шляхом виведення з їх складу 
схилів, земель водоохоронних 
зон, ерозійно небезпечних та 
інших непридатних для розо-
рювання угідь (на стор.9 
Проєкту вказано про наяв-
ність 1304,4 га сільськогоспо-
дарських земель); 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 
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відтворення лісів, створення 
нових та реконструкції існую-
чих полезахисних лісових 
смуг та інших захисних наса-
джень; 
збереження та відновлення 
лучних, водно-болотних та 
інших антропогенно змінених 
екосистем (на стор.19 Проєкту 
зазначено про наявність 117,8 
га відкритих заболочених зе-
мель, а на стор.19 та ін. Проє-
кту – про дефіцит водозабез-
печеності у всіх районах міс-
та. При цьому, болота, вико-
нують важливі екосистемні 
функції, у тому числі щодо 
збереження біорізноманіття, 
пом’якшення зміни клімату та 
адаптації до неї, регулювання 
гідрологічного режиму тери-
торії тощо. Тому положення 
Проєкту та Звіту, в яких за-
значається про ліквідацію за-
болоченості, слід переглянути 
з урахуванням вищенаведено-
го, а також вимог статті 48 
Закону України «Про охорону 
земель», статті 80 та ін. Вод-
ного кодексу України. Окремо 
звертаємо увагу, на необхід-
ність дотримання нормативів 
екологічно безпечного управ-
ління водовідведенням, за-
тверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 
02.09.2020 №766, згідно з 
якими, у тому числі, не допу-
скається осушення боліт (з 
глибиною підґрунтових вод 
0,0-0,3 м та наявністю торфо-
вих шарів); 
створення нових та збережен-
ня існуючих територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду (звертаємо 
увагу, що Держстратегією пе-
редбачено збереження тенде-
нції до зростання частки тери-
торій та об’єктів природно-
заповідного фонду у відно-
шенні до площі держави (ре-
гіону) у кожній області для 
досягнення показника 15 від-
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сотків до 2027 року); 
формування екомережі, вклю-
чаючи розроблення місцевої 
схеми формування екомережі 
(на стор.20 Проєкту зазначено 
про розбудову екомережі, що 
передбачає зміни в структурі 
земельного фонду міста, од-
нак конкретні заходи щодо 
цього не визначені).    

Щодо згаданих та інших від-
повідних питань Міндовкілля 
надавалися зауваження і про-
позиції під час консультацій у 
процесі здійснення стратегіч-
ної екологічної оцінки проєк-
ту Програми економічного і 
соціального розвитку міста 
Сміла на 2022-2024 роки (лист 
від 19.08.2021 №25/5-
21/17945-21), проєкту Генера-
льного плану та плану зону-
вання території міста Сміла 
(далі-Генплан) (лист від 
04.10.2021 №25/5-21/21042-
21), які пропонується ураху-
вати і в Проєкті. 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 

З огляду на згадані у Проєкті 
та Звіті проблеми щодо стану 
водних об’єктів, водозабезпе-
ченості населення та гідроло-
гічного режиму території міс-
та Сміла, окремо звертаємо 
увагу на необхідність ураху-
вання у Проєкті та Звіті по-
рушених у листі Міндовкілля 
щодо Генплану питань стосо-
вно захисту та охорони вод-
ності р.Тясмин, р.Сріблянка, 
р.Гнилий Ташлик, смілянсь-
кого водосховища, струмків 
та стаків, встановлення та до-
тримання режиму їх водоохо-
ронних зон і прибережних за-
хисних смуг, зокрема відпо-
відно до вимог статей 
80,87,88,89 та ін. Водного ко-
дексу України, а також По-
рядку визначення розмірів і 
меж водоохоронних зон та 
режиму ведення господарсь-
кої діяльності в них, затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 
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08.05.1996 №486.  

Пропонуємо розглянути допо-
внення Проєкту (стор.60 чи 
ін.) відповідними показника-
ми оцінки реалізації, зокрема 
з урахуванням індикато-
рі/показників, передбачених 
Держстратегією, Стратегією 
ОНПС (показники оцінки реа-
лізації державної екологічної 
політики) та моніторингом 
ЦСР, включаючи такі як: 
кількість територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, 
площа земель територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду та їх част-
ка у загальній площі теритрії; 
площа територій національної 
еколгічної мережі; 
площа лісів та лісистість те-
риторії; 
площа відновлених земель та 
екосистем, площа земель, на 
яких проводяться заходи з 
консервації.   

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 

У Проєкті та Звіті також про-
понуємо опрацювати викла-
дення повних коректних відо-
мостей щодо природоохорон-
них територій та об’єктів 
впливу на них та наслідків для 
них, з урахуванням визначен-
ня згідно з пунктом 9 додатку 
до Закону України «Про наці-
ональну інфраструктуру гео-
просторових даних» («Приро-
доохоронні території та 
об’єкти – території та об’єкти 
природно-заповідного фонду, 
їх функціональні та охоронні 
зони, території, зарезервовані 
з метою наступного запові-
дання, території та об’єкти 
екомережі, території 
Смарвгдової мережі, водно-
болотні угіддя міжнародного 
значення, біосферні резервати 
програми ЮНЕСКО «Людина 
і біосфера», об’єкти всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО»). 
При цьому, відомості щодо 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-
вано 

внести 
правки 

до Стра-
тегії ро-
звитку 
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територій та об’єктів екоме-
режі, слід наводити  з ураху-
ванням переліу складових 
структурних елементів екоме-
режі, який визначений стат-
тею 5 Закону України «Про 
екологічну мережу України». 
У розділі 2 Звіту має містити-
ся характеристика стану всіх 
складових довкілля, а саме: 
флори, фауни, біорізноманіт-
тя, ґрунту, надр, клімату, по-
вітря, води, ландшафту, при-
родних територій та об’єктів, 
безпеки життєдіяльності насе-
лення та його здоров’я, мате-
ріальних активів, об’єктів ку-
льтурної спадщини та взаємо-
дія цих факторів (стаття 1 час-
тики 1 пункт 6 Закону Украї-
ни «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку» (далі-Закон). 

Враховано  

У розділі 6 Звіту міститься 
інформація з критеріями оці-
нювання очікуваного стану 
окремих складових довкілля 
замість опису наслідків для 
довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення. Крім того 
відсутня інформація про коро-
тко-, середньо- та довгостро-
кові (1,3-5 та 10-15 років від-
повідно, а за необхідності -50-
100 років). Відповідна інфор-
мація має бути наведена. 

Враховано  

Розділ має бути доповнений 
інформацією про спосіб, в 
який здійснювалася стратегіч-
на екологічна оцінка, у тому 
числі про будь-які ускладнен-
ня. 

Враховано  

У розділі 9 Звіту просимо 
урахувати, що відповідно до 
частини першої статті 17 За-
кону замовник у межах своєї 
компетенції здійснює моніто-
ринг наслідків виконання до-
кумента державного плану-
вання для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, 
а не моніторинг «змін стану 
довкілля, здоров’я населення 
та умов життєдіяльності насе-

Враховано  
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лення» (стор.46). 
Відповідно розділ має містити 
заходи, які будуть здійснюва-
тися замовником (а не реко-
мендації замовнику), а також 
визначені замовником засоби і 
способи виявлення наявності 
або відсутності наслідків для 
довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, з ураху-
ванням можливості виявлення 
негативних наслідків вико-
нання Проєкту, не передбаче-
них звітом про стратегічну 
екологічну оцінку. 
Крім того, розділ 9 Звіту має 
бути суттєво доопрацьований 
з метою приведення у відпо-
відність до вимог пункту 5 
Порядку здійснення моніто-
рингу наслідків виконання 
документа державного плану-
вання для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2020р. №1272. 
В розділі мають бути наведе-
ні: 
зміст заходів, передбачених 
для здійснення моніторингу, 
та строки їх виконання; 
цільові значення кількісних та 
якісних показників, відповід-
но до кожного з визначених у 
звіті про стратегічну екологі-
чну оцінку наслідків виконан-
ня документа державного 
планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я насе-
лення; 
цільові значення кількісних та 
якісних показників для запо-
бігання, зменшення та 
пом’якшення негативних 
наслідків виконання докумен-
та державного планування для 
довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення; 
методи визначення кожного із 
показників, які дають змогу 
швидко та без надлишкових 
витрат їх вимірювати; 
засоби і способи виявлення 
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замовником наявності або від-
сутності наслідків для довкіл-
ля, у тому числі для здоров’я 
населення, з урахуванням мо-
жливості виявлення негатив-
них наслідків виконання до-
кумента державного плану-
вання, не передбачених звітом 
про стратегічну екологічну 
оцінку. 
Звіт не підписаний всіма його 
авторами (виконавцями) із 
зазначенням їхньої кваліфіка-
ції, що не відповідає вимогам 
частини другої статті 11 Зако-
ну. 
 

Враховано  

Замовник має забезпечити ін-
формування про затвердження 
Проєкту відповідно до вимог 
статті 16 Закону. 

Враховано 
частково 

Рекоме-
ндо-

вано для 
враху-
вання 
замов-
ником 

3. Міністерс-
тво охорони 

здоров’я 
України 

Проєкт ДДП 
та Звіт про 

СЕО 

Зауважень/пропозицій не над-
ходило 

Враховано п.3 ст.13 
Закону 

України 
«Про 

страте-
гічну 

екологі-
чну оці-

нку» 
 

За підсумками отриманих зауважень і пропозицій, з урахуванням розгляду 
виправданих альтернатив, які розглядалися звітом СЕО, внесені відповідні допов-
нення та коригування до проєкту ДДП та СЕО і зазначений проєкт обраний для за-
твердження в тому вигляді, який оприлюднено на офіційному веб-сайті замовника. 

 
Письмові пропозиції і зауваження, отримані в процесі стратегічної екологічної 

оцінки документу державного планування наведені нижче. 
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