
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ГА ІНФРАСТРУКТУРИ

Щодо розгляду Заяви

Управлінням розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації 
(далі - Управління), відповідно до п. 1 ст. 8 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» (далі - СЕО), розглянуто надану Вами Заяву про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і 
соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку з урахуванням змісту і рівня 

деталізації документа державного планування повинен містити наступну 
інформацію:
- зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими 
документами державного планування;
- характеристику поточного стану довкілля у тому числі здоров'я населення, та 
прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 
затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 
результатами досліджень);
- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоровя населення, які 
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 
природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень);
- зобовязання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням 
негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, 
державному та інших рівнях, що стосуються документа державного 
планування, а також шляхи врахування таких зобовязань під час підготовки 
документа державного планування;
- опис наслідків для довкілля, у тому числі для населення, у тому числі 
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових 
(1,3-5 та 10-15років відповідно, а за необхідності -  50-100 років), постійних і 
тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
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- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення 
негативних наслідків виконання документа державного планування:
- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі 
будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час 
здійснення такої оцінки);
- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення;
- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення (за наявності);
- резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку 
аудиторію.
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