
 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

 

 «Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 

2023 рік» та звіту про стратегічну екологічну оцінку 



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. 

Програма моніторингу складається із переліку дій та заходів, кожний із 
яких має певну мету, ключові індикатори та критерії для оцінки. Порядок 
здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує 
Кабінет Міністрів України. 

Постійний моніторинг реалізації заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Сумської області на 2023 рік буде здійснюватися під 
час всього періоду виконання проєктних рішень документа державного 
планування. Програма економічного і соціального розвитку Сумської області 
на 2023 рік розроблена на короткостроковий період. Термін реалізації 
Програми – 2023 рік.  

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми економічного і 
соціального розвитку Сумської області на 2023 рік є збір, узагальнення, 
періодичний аналіз відповідних показників соціально-економічного 
розвитку. 

При моніторингу необхідно, також, здійснювати контроль щодо 
виконання заходів реалізації завдань Програми охорони навколишнього 
природного середовища Сумської області на 2022-2024 роки.  

Якісні критерії ефективності реалізації завдань за пріоритетним 
напрямком програми - Раціональне використання природних ресурсів: 

- раціональне використання природних ресурсів; 
- зниженню антропогенного впливу на довкілля; 
- збільшенню рівня лісистості області. 



Програма моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення 

 

№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Охорона атмосферного повітря 

1. Загальні обсяги 
викидів 

забруднюючих 
речовин в 

атмосферне 
повітря від 

стаціонарних 
джерел 

забруднення на 
території області 

 
 
 

тис. тонн 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для  

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Охорона атмосферного повітря 

2. Загальні обсяги 
викидів в 

атмосферне повітря 
окремо по 

парниковим газам 
від стаціонарних 

джерел 
забруднення на 

території Сумської 
області 

тис. тонн 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Охорона водних ресурсів 

3. Забір прісної води – 
усього,  

у тому числі: 
- з поверхневих 
водних джерел; 

- із підземних джерел 

млн куб. 
метрів 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Охорона водних ресурсів 

4. Скинуто зворотних 
вод у поверхневі 

водні об’єкти, усього, 
- у тому числі 
забруднених 

млн куб. 
метрів 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За даними 
Регіонального 
офісу водних 

ресурсів у 
Сумській 
області 

Державного 
агентства 

водних  
ресурсів 
 України 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Охорона земельних ресурсів 

5. Зміни у структурі 
використання 

земельних ресурсів 
Сумської області 

Усього земель 
(площа): 

- сільського-
подарських угідь 
(рілля, розорені 

землі) 

тис. га 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За даними 
Державної  

служби України  
з питань 
геодезії, 

картографії та 
кадастру 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Охорона земельних ресурсів 

6. Зміни у структурі 
використання 

земельних ресурсів 
Сумської області 

Усього земель 
(площа): 

- ліси та інші 
лісовкриті площі 

тис. га 

    

˃ 1 Позитивний 
результат 

За даними 
Державної  

служби України  
з питань 
геодезії, 

картографії та 
кадастру 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˂ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Поводження з відходами 

7. Утворено відходів  
(1-4 класів 

небезпеки), з них: 
- відправлено на 

переробку 

тис. тонн 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Поводження з відходами 

8. Кількість 
накопичених 

непридатних та 
заборонених до 
використання 

хімічних засобів 
захисту рослин, у 

тому числі: 
- на початок 

звітного року; 
- на кінець звітного 

року 

тис. тонн 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Розвиток мережі об’єктів природно-заповідного фонду  

9. Площа об’єктів 
природно-

заповідного фонду 

гектарів 

    

˃ 1 Позитивний 
результат 

За даними 
Департаменту 

екології та 
охорони 

природних 
ресурсів 
Сумської 
обласної 

державної 
адміністрації 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˂ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Здоров’я населення 

10. Захворюваність на 
хвороби органів 

дихання: 
- туберкульоз 

- інші 

осіб на 
100 тис. 
населен

ня 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Здоров’я населення 

11. Забезпеченість 
лікарями 

осіб на  
10 тис. 
населен

ня 

    

˃ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˂ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Здоров’я населення 

12. Смертність 
населення від: 

- хронічних хвороб; 
- онкологія. 

випадків 
на 1000 

осіб 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

  



№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
Здоров’я населення 

13. Питома вага 
злоякісних 

новоутворень, 
виявлених в I-II 

стадії 

% 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

За 
статистичними 

даними 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 

˃ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 
 

 



Замовник СЕО здійснюватиме моніторинг наслідків виконання 
Програми шляхом збору та аналізу інформації/статистичних даних від 
суб’єктів господарювання (що провадять свою діяльність на території 
Сумської області), головного управління статистики в Сумській області, 
Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА, Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Сумській області, 
Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області Державного 
агентства водних ресурсів України та відповідних виконавчих органів 
Сумської ОДА (ОВЦА). 

Здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 
планування 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. 


