
 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Житомирської області на 2022 рік 



Згідно з проведеним аналізом прогнозованого впливу на довкілля, визначено, 

що під час погодження Програми економічного і соціального розвитку 

Житомирської області на 2022 рік (далі – Програма) з метою реалізації програмних 

заходів та завдань очікується допустимий вплив на довкілля, зумовлений викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шумовим забрудненням. Значний 

негативний вплив на довкілля не передбачається. 

Відповідно до 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, один раз 

на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі 

Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну 

оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

вживає заходів для їх усунення. 

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього періоду виконання 

заходів Програми. 

Моніторинг може бути використаний для:  

порівняння очікуваних i фактичних наслідків, що дає можливість отримати 

інформацію про реалізацію Програми;  

перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами виконавчої влади;  

перевірки того, що Програма виконується відповідно до ухваленого 

документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом’якшення несприятливих наслідків.  

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охорони довкілля для досягнення стійкості природного 

середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності населення:  

стан виконання заходів та завдань Програми шляхом порівняння фактично 

отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань та їх 

прогнозних значень; 

обсяг витрат на охорону навколишнього природного середовища;  

зменшення/збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення; 

зменшення/збільшення територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

кількість заходів з екологічної освіти та інформування населення. 

 



Пропонована Звітом СЕО програма моніторингу наслідків виконання 

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

населення 

 

№ 

з/п 
Заходи моніторингу 

Одиниця 

виміру 

Роки 
Оцін-

ка 
Показник 

оцінки 
Примітка 

2021 2022 

2022/

2021,

% 

Охорона атмосферного повітря 

1 

Загальні обсяги викидів 

забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел 

забруднення на 

території області 

тис. тон 

  

˂ 100 Позитивний результат 

За 

статистичними 

даними 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

2 

Загальні обсяги викидів 

в атмосферне повітря 

окремо по парниковим 

газам від стаціонарних 

джерел забруднення на 

території області 

  

˂ 100 Позитивний результат 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

Охорона водних ресурсів 

4 

Забір прісної води – 

усього, 

у тому числі: 

- з поверхневих водних 

джерел; 

- із підземних джерел 

млн 

куб. 

метрів 

  

˂ 100 Позитивний результат 

За 

статистичними 

даними 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

5 

Скинуто зворотних вод 

у поверхневі водні 

об’єкти, усього, 

- у тому числі 

забруднених 

  

˂ 100 Позитивний результат 

За даними 

сектору у 

Житомирській 

області 

Державного 

агентства 

водних ресурсів 

України 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 



Поводження з відходами 

6 

Утворено відходів 

(1-4 класів небезпеки), з 

них: 

- утилізовано; 

- видалено у спеціально 

відведені місця чи 

об’єкти 

тис. тон   

˂ 100 Позитивний результат 

За 

статистичними 

даними 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

Розвиток мережі об’єктів природно-заповідного фонду  

7 

Загальна кількість 

об’єктів природно-

заповідного фонду на 

території області 

одиниць   

˂ 100 Позитивний результат 

За даними 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Житомирської 

обласної 

державної 

адміністрації 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

8 

Площа об’єктів 

природно-заповідного 

фонду 

гектарів   

˂ 100 Позитивний результат 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

Здоров’я населення 

9 

Захворюваність на 

хвороби органів 

дихання: 

- туберкульоз 

- інші 

осіб на 

100 тис. 

населення 

  

˂ 100 Позитивний результат 

За 

статистичними 

даними 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

10 Забезпеченість лікарями   

˂ 100 Позитивний результат 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 



11 Смертність населення 

випадків 

на 

1000 

осіб 

  

˂ 100 Позитивний результат 

За 

статистичними 

даними 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

12 

Питома вага злоякісних 

новоутворень, 

виявлених в I-II стадії 

%   

˂ 100 Позитивний результат 

= 100 

Нейтральний результат, що 

потребує подальшого 

моніторингу 

˃ 100 

Негативний результат, 

необхідно вжити заходи для 

запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних 

наслідків виконання 

Програми 

 

Замовник СЕО здійснюватиме моніторинг наслідків виконання Програми 

шляхом збору та аналізу інформації/статистичних даних від Головного управління 

статистики у Житомирській області,  Управління екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації, сектору у Житомирській області 

Державного агентства водних ресурсів України, суб’єктів господарювання, що 

проводять свою діяльність на території області. 

Здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому 

числі на здоров’я населення, за запропонованими показниками із введенням 

щорічної звітності, дасть можливість своєчасно виявляти порушення і недоліки, 

відхилення показників та своєчасно опрацьовувати питання з метою їх усунення, 

готувати та оприлюднювати інформацію про хід (стан) реалізації Програми. 

 

 


