
Довідка про консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми 

«Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» та звіту про стратегічну екологічну оцінку даного проєкту. 

 

На виконання п.2 ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкту обласної Програми «Питна вода 

Чернігівської області на 2022-2026 роки», Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми та інформація стосовно 

Повідомлення про оприлюднення цих документів подано до: 

- Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації; 

- Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації; 

- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України; 

- Міністерству охорони здоров’я України; 

- Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації; 

- Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Зауваження і пропозиції до Проєкту Програми та звіту  про СЕО 

  
№ з/п Автор зауваження/пропозиції 

(юридична або фізична особа) 

Редакція частини проекту 

ДДП/ звіту про СЕО, до 

якого висловлено 

зауваження (пропозиції) 

Зауваження/пропозиція Спосіб 

врахування 

(враховано/не 

враховано/ 

враховано 

частково) 

Обґрунтування 

До документа державного планування 

1. Міністерство охорони 

здоров’я України. 
Протягом строку, визначеного частиною 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінкуˮ, 

зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку даного проєкту в 

письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) до Департаменту енергоефективності, транспорту, 

зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації не 

надходили. У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що 

зауваження і пропозиції відсутні., на підставі абзацу 2 пункту 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну 



екологічну оцінку” вважається, що такі зауваження і пропозиції відсутні. 

2.  Управління охорони 

здоров’я  Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

(лист від 16.09.2021 №01-

07/5433). 

Ризики для здоров’я, спричинених плановою діяльністю визначаються замовником відповідно до  

вимог наказу Міністерства охорони здоров’я від 19.06.1996 р. №173 «Про затвердження Державних 

санітарних Правил  планування та забудови населених пунктів». 

Зауваження до обласної Програми «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» відсутні. 

3. Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

(лист від 30.09.2021 №25/5-

21/20753-21). 

Зауваження до обласної Програми «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» відсутні. 

4. Департамент екології та 

природних ресурсів 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

(лист від 22.09.2021 № 06-

10/2927). 

Зауваження до обласної Програми «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» відсутні. 

5.   Департамент 

економічного розвитку 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

(лист від 06.10.2021 № 

02.01-24/2757) 

 

  Реалiзацiя Програми спрямована на пiдвищення рiвня забезпечення населення регiону питною водою в 

необхiдних обсягах i згiдно з нормативами стосовно її якостi. Заходи Програми є доцiльними та реальними, 

направленi на покращення забезпечення мешканцiв сiльських та селищних населених пунктiв додатковими 

обсягами питної води i дозволять полiпшити caнітарну, епiдемiчну та екологічну ситуацiю на їx територiях. 

В проектi Програми мiстяться oкремі результативнi показники. Проєкт Програми в такiй редакцii може бути 

винесений на розгляд ceciї Чернiгiвської обласної ради.  

Зауваження до обласної Програми «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» відсутні. 

6. Департамент фінансів 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

(лист від 13.09.2021 № 05-

09/2085). 

Ресурсне забезпечення 

обласної Програми 

«Питна вода 

Чернігівської області 

на 2022-2026 роки» 

Обсяг ресурсів, усього: 

179,8 млн. грн., 

у тому числі: 

Проектом Програми 

заплановано 

спрямування коштів на 

фінансування заходів в 

обсязi 179,8 млн. грн, з 

яких кошти обласного 

бюджету 104,8 млн грн, 

що складає 58,2% 

загального обсягу. При 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ресурсне забезпечення обласної 

Програми «Питна вода 

Чернігівської області на 2022-2026 

роки» 

Обсяг ресурсів, усього: 95,0 млн. грн.,  

у тому числі: 

обласний бюджет – 57,0 млн. грн.; 

місцеві бюджети – 38,0 млн.грн. 



державний бюджет – 

43,9 млн.грн.; 

обласний бюджет – 104,8 

млн.грн.; 

місцеві бюджети – 31,1 

млн.грн. 

 

Відповідно обсягів 

фінансування: у рамках 

обласної програми буде 

забезпечено фінансову 

підтримку органам 

місцевого 

самоврядування для 

реалізації проектів з 

реалізувати проекти з 

будівництва 131 

свердловини (з 

облаштуванням 

водорозбірних колонок), 

глибиною 80-150 м 

(канівсько-бучацький 

водоносний горизонт), та 

8 – ми свердловин 

глибиною понад 200 м., з 

можливістю подальшого 

приєднання до мереж 

централізованого 

водопостачання). 

Програма розрахована на 

5 років і 

виконуватиметься у два 

етапи.   

На першому етапі (2022-

цьому в загальному 

обсязi доходiв по 

зведеному бюджету 

областi за 2020 piк 

фактично частка 

власних доходiв 

обласного бюджету 

склала лише 14,3 %.  

Законом України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»  передбачено, 

що до повноважень 

виконавчих органiв 

сiльських, селищних, 

мiських рад належать 

забезпечення 

соцiально-культурних 

закладiв комунальної 

власностi вiдповiдних 

територiальних громад, 

а також населення 

паливом, 

електроенергiєю, газом 

та iншими 

енергоносіями; 

вирiшення питань 

водопостачання, 

вiдведення та очищення 

стiчних вод; здiйснення 

контролю за якiстю 

питної води. 

Враховуючи зазначене 

Департамент фiнансiв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно зі зменшенням обсягу 

фінансування зменшено і  кількість 

свердловин:  

Програма розрахована на 5 років і 

виконуватиметься у два етапи: 

на першому етапі (2022–2024 роки) 

передбачається: 

будівництво 57-ми свердловин (з 

облаштуванням водорозбірних 

колонок), глибиною 80-150 м 

(канівсько-бучацький водоносний 

горизонт. 

На другому етапі (2025–2026 роки) 

передбачається: 

будівництво 38-ми свердловин (з 

облаштуванням водорозбірних 

колонок), глибиною 80-150 м 

(канівсько-бучацький водоносний 

горизонт). 



2024 роки) 

передбачається: 

будівництво 78-ми 

свердловин (з 

облаштуванням 

водорозбірних колонок), 

глибиною 80-150 м 

(канівсько-бучацький 

водоносний горизонт), та 

реалізація проектів з 

будівництва  6 – ти 

свердловин глибиною до 

400 м. 

На другому етапі (2025-

2026 роки) 

передбачається: 

будівництво 53-х 

свердловин (з 

облаштуванням 

водорозбірних колонок), 

глибиною 80-150 м 

(канівсько-бучацький 

водоносний горизонт), та 

реалізація проектів з 

будівництва  2 – ти 

свердловин глибиною до 

400 м. 

вважає за необхiдне 

збiльшити opiєнтовні 

обсяги фiнансування за 

рахунок мiсцевих 

бюджетiв (сiльських, 

селищних, мiських), якi 

фактично отримують у 

комунальну власнiсть 

об'єкти 

водопостачання, 

зменшивши при цьому 

частку обласного 

бюджету.  

7. Департамент фінансів 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

(лист від 13.09.2021 № 05-

09/2085) 

 

 

Ресурсне забезпечення 

обласної Програми 

«Питна вода 

Чернігівської області 

на 2022-2026 роки» 

Обсяг ресурсів, усього: 

 Вiдповiдно до 

розпорядження 

Кабiнету Miністрів 

України вiд 28 квiтня 

2021 р. №388-р 

схвалена концепцiя 

Загальнодержавної 

Враховано. 1. Ресурсне забезпечення обласної 

Програми «Питна вода 

Чернігівської області на 2022-2026 

роки» 

Обсяг ресурсів, усього: 95,0 млн.грн., 

у тому числі: 



 179,8 млн.грн., 

у тому числі: 

державний бюджет – 

43,9 млн.грн.; 

обласний бюджет – 104,8 

млн.грн.; 

місцеві бюджети – 31,1 

млн.грн. 

  

 

цiльової соцiальної 

програми "Питна вода 

України" на 2022-2026 

роки, яка передбачає 

затвердження 

державної Програми 

забезпечення 

гарантованих 

Конституцiєю України 

прав громадян на 

достатнiй життєвий 

pівень та екологiчну 

безпеку шляхом 

забезпечення якiсною 

питною водою в 

необхiдних обсягах та 

вiдповiдно до 

встановлених 

нормативiв щодо якостi 

питної води, 

забезпечення розвитку 

та реконструкцiї систем 

централiзованого 

водопостачання та 

централiзованого 

водовiдведення 

населених пунктiв 

України. Орiєнтовний 

обсяг фiнансування 

Програми становить 28 

588,6 млн. гривень, з 

яких за рахунок коштiв 

державного бюджету – 

l6 949,3 млн. гривень, 

обласний бюджет – 57,0 млн.грн.; 

місцеві бюджети – 38,0 млн.грн. 

 



мiсцевого бюджету - 

11 639,3 млн. грн, або 

60% та 40% вiдповiдно, 

тому зазначене також 

необхiдно врахувати в 

проєктi Програми. 

8. Департамент фінансів 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

(лист від 13.09.2021 № 05-

09/2085) 

 

 В роздiлi 4 Проєкту 

програми 

«Обгрунтування шляхiв 

i засобiв розв’язання 

проблеми, обсягiв та 

джерел фiнансування, 

строки та етапи 

виконання програми 

вiдсутнiй механiзм 

спрямування та 

використання коштiв 

державного, обласного 

та мiсцевих бюджетiв. 

Враховано. Програму доповнено Додатком 3 до 

програми «Питна вода Чернігівської 

області на 2022-2026 роки «Порядок  

спрямування та використання коштів, 

що передбачаються на виконання 

заходів програми «Питна вода 

Чернігівської області на 2022-2026 

роки». 

9. Департамент фінансів 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

(лист від 30.09.2021 №05-

09/2300) 

Враховуючи внесені  зміни до Програми по врахуванні зауважень надані попереднім листом  Департаменту 

фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації  від 13.09.2021 № 05-09/2085, зауваження до 

обласної Програми «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» відсутні. 

 

До звіту про стратегічну екологічну оцінку 
1. Міністерство охорони 

здоров’я України 

 Протягом строку, визначеного частиною 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінкуˮ, 

зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку даного проєкту в 

письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) до департаменту енергоефективності, транспорту, 

зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації не 

надходили. У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що 

зауваження і пропозиції відсутні., на підставі абзацу 2 пункту 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну 

екологічну оцінку” вважається, що такі зауваження і пропозиції відсутні. 

2. Управління охорони Зауваження до звіту про стратегічну екологічну оцінку обласної Програми «Питна вода Чернігівської 



здоров’я  Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

(лист від 16.09.2021 №01-

07/5433) 
 

області на 2022-2026 роки» відсутні.  

Ризики для здоров’я, спричинених  плановою діяльністю  визнено у звіті  відповідно до  вимог  наказу 

Міністерства  охорони здоров’я від 19.06.1996 р.  №173 «Про затвердження  

Державних санітарних  Правил  планування та  забудови населених  пунктів». 

 

3. Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України (лист від 

30.09.2021 №№25/5-

21/20753-21) 
 

 У розділі 9 Звіту,  

відповідно до частини 

першої статті 17 Закону 

України «Про 

стратегічну екологічну 

оцінку» замовник у 

межах своєї 

компетенції здійснює 

моніторинг наслідків 

виконання документа 

державного планування 

для довкілля, у тому 

числі для здоров’я 

населення. 

Відповідно розділ має 

містити заходи, які 

будуть здійснюватися 

замовником, а також 

визначені замовником 

засоби і способи 

виявлення 

наявності або 

відсутності наслідків 

для довкілля, у тому 

числі для здоров’я 

населення, з 

урахуванням 

можливості виявлення 

Враховано. Засоби і способи виявлення наявності 

або відсутності наслідків для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, з 

урахуванням можливості виявлення 

негативних наслідків виконання 

Програми, не передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку: 

- проведення моніторину та оцінки на 

основі систематичного збору 

інформації про стан реалізації 

запланованих завдань та цілей у 

ситуації, що змінюється, з оцінкою 

відповідності до визначеного часу 

реалізації; ступеня реалізації 

закладених у Програмі продуктів та, 

водночас, досягнутих таким чином 

результатів; запровадження змін до 

завдань у зв`язку зі змінами соціально-

економічних умов, в тому числі 

моніторинг раціонального 

водокористування та якості водного 

середовища з показниками 

(індикаторами): 

• обсяги забору води, млн. м3/рік;  

• обсяги використання води, млн. 

м3/рік; 

 • середньодобова подача питної води, 

тис. м3 /добу;  



негативних наслідків 

виконання документа 

державного 

планування, не 

передбачених звітом 

про 

стратегічну екологічну 

оцінку. Розділ 9 Звіту 

має бути приведений у 

відповідність до вимог 

Порядку здійснення 

моніторингу наслідків 

виконання документа 

державного планування 

для довкілля, у тому 

числі для здоров’я 

населення, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

16 грудня 2020 р. 

№1272 

• обсяги скидання зворотних вод у 

водні об’єкти, тис. м3 ;  

• потужність водозаборів, тис. м3 . 

 Пропонується при потребі доповнити 

їх іншими індикаторами, що можуть 

характеризувати вплив господарської 

діяльності на стан довкілля та здоров’я 

населення, зокрема:  

• показник охоплення населених 

пунктів послугами централізованого 

водопостачання, %;  

• показник аварійності водопровідних 

комунальних мереж області, кількість 

аварій на 1 км. водогону ;  

• показник якості питної води, % до 

загальної кількості (зокрема за 

санітарнохімічними та 

мікробіологічними показниками);  

• показник якості стічних вод, мг/дм3 

(зокрема, за завислі речовини, сполуки 

азоту, сполуки фосфору, БСК5 ). 

Доступність та якість послуг у сфері 

охорони здоров’я пропонується 

моніторити за наступним переліком 

індикаторів:  

• природний приріст, скорочення (-) 

осіб;  

• рівень захворюваності населення 

області; 

Для оцінки впливу різних видів 

водогосподарської діяльності на 

клімат використовувати дані 

статистичних матеріалів на початку дії 

Програми та на момент її  завершення, 



щодо використаних видів енергії, 

палива та матеріалів, дані 

енергетичних, паливних та інших 

матеріальних балансів, в тому числі 

витрати електроенергії для надання 

послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення , млн. кВт·год/рік; 

споживання палива транспортними 

засобами підприємств 

водопровідноканалізаційного 

господарства (бензин, дизель, 

зріджений або скраплений нафтовий 

газ, керосин),т; 

- використання для аналізу та 

подальших дій щодо  прийняття 

рішення інформацію 

(інструментально-лабораторні 

дослідження складових довкілля 

області) отриману при моніторингу 

навколишнього природного 

середовища обласними органами 

виконавчої влади, як суб’єктів системи 

моніторингу довкілля, а саме: 

Головним управлінням 

Держпродспоживслужби у 

Чернігівській області, Чернігівським 

обласним центром з гідрометеорології, 

Державною екологічною інспекцією у  

Чернігівській області, Деснянським 

басейновим управлінням водних 

ресурсів, Державною установою 

«Чернігівський обласний 

лабораторний центр Міністерства 



охорони здоров’я України», 

Чернігівською філією державної 

установи «Інститут охорони ґрунтів 

України», Комунальним 

підприємством «Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської ради та 

Комунальним енергогенеруючим 

підрозділом «Чернігівська 

теплоелектроцентраль» ТОВ фірми 

«ТехНова» (система моніторингу 

створено згідно розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 30.09.2019 № 561 

«Про орган управління якістю 

атмосферного повітря», 

розпорядження голови Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 

09.12.2019 № 717 «Про утворення 

обласної комісії з питань здійснення 

державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря та 

управління якістю повітря»); 

- проведення екологічного 

моніторингу за допомогою засобів 

інформатизації з забезпеченням 

регулярної оцінки і прогнозування 

стану середовища життєдіяльності 

суспільства та умов функціонування 

екосистеми щодо екологічної безпеки, 

збереження природного середовища.  

Розділ 9 Звіту приведений у 

відповідність до вимог Порядку 

здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного 



планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2020 р. №1272 

4. Департамент екології та 

природних ресурсів 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

(лист від 22.09.2021 № 06-

10/2927) 

Зауваження до звіту про стратегічну екологічну оцінку обласної Програми «Питна вода Чернігівської 

області на 2022-2026 роки» відсутні 

5. Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України (лист від 

30.09.2021 №№25/5-

21/20753-21) 

 

 У розділі 8 Звіту 

відсутній опис способу, 

в який здійснювалася 

стратегічна екологічна 

оцінка.  

Враховано. В процесі проведення стратегічної 

екологічної оцінки використано 

наступні методи (способи):  

1. Метод моделювання - побудова 

моделей, з урахуванням імовірної або 

бажаної зміни прогнозованих явищ на 

заданий період, використовуючи прямі 

або опосередковані дані про масштаби 

та напрями змін.  

При побудові даних  моделей 

виявляються фактори, що  суттєво 

залежать від прогнозу та з'ясовуються 

співвідношення з прогнозованою 

подією. При цьому розробляється 

алгоритм і програма моделювання 

змін навколишнього довкілля під дією 

даних факторів.  

2. Метод екстраполяції - перенесення 

діючого характеру розвитку даної 

території чи процесу в майбутньому. 

Даний метод застосовано для 

короткострокового прогнозування 

даного виду діяльності, який тривалий 

час до цього часу розвивався без 



значних відхилень.  

Ґрунтується на вивченні кількісних і 

якісних параметрів даного виду 

діяльності за попередні роки з 

подальшим логічним продовженням, 

окресленням тенденцій його розвитку 

у прогнозованому періоді.  

3. Статистичний метод - ґрунтується 

на кількісних показниках, які дають 

можливість зробити висновок про 

темпи розвитку даного виду діяльності  

в майбутньому.  

Суть його полягає в отриманні і 

спеціалізованому обробленні 

прогнозних оцінок даного виду 

діяльності  через опитування 

відповідних фахівців (експертів) у 

даній сфері науки, техніки, 

виробництва.  

4. Метод експертних оцінок -  

застосовується при відсутності про 

даний вид діяльності  прогнозування 

достовірних відомостей  та якщо він 

не підлягає математичному аналізу.  

Суть якого полягає у визначенні 

майбутнього на основі думок 

спеціалістів-експертів.  

5. Метод аналогій – ґрунтується на 

тому, що закономірності розвитку 

одного процесу з певними поправками 

можна перенести на інший процес, 

щодо  якого необхідно робити 

прогноз.  

При здійснення даної стратегічної 



екологічної оцінки Програми 

застосовано вищевказані методи, а 

саме здійснено:  

- збір та аналіз інформації про 

поточний стан складових довкілля, 

включаючи значення ключових 

екологічних показників;  

-  проведено аналіз слабких та сильних 

сторін проекту Програми з точки зору 

екологічної ситуації;  

- проведено консультації з 

громадськістю щодо екологічних 

цілей;  

- проведено оцінки впливу Програми 

на складові довкілля та на стан 

здоров'я й добробут населення;  

- надано рекомендації із моніторингу 

фактичного впливу впровадження 

Програми на довкілля.  

Розділ 8 звіту про у стратегічну 

екологічну оцінку доповнено описом 

способів, якими здійснювалася 

стратегічна екологічна оцінка. 

 

 

Директор Департаменту енергоефективності, транспорту,  

зв’язку та житлово-комунального господарства  

Чернігівської обласної державної адміністрації                         Володимир КРИВЕНКО 


