
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ (СЕО) 
 

ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

«Програма економічного і соціального розвитку  
Сумської області на 2023 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми, 2022  



2 
 

Зміст 

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

 

 
3 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 
прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 
затверджено……………………………………………………………………………….… 

 

 
 
5 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 
здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу………………………………….. 

 

 
14 

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 
природоохоронним статусом………………………………..……………………………… 

 

 
 

22 

5. Зобов’язання 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 зобов’язань під час підготовки документа державного 
планування…………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

23 

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення………………………… 
 

26 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа державного планування……………………. 

 

 
33 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив…………………………………………… 34 
  
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

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

 
36 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення………………………………………………………………………………………. 

 

 
41 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації………………………………………………… 
 

42 

12. Список використаної літератури……………………………………………………………. 
 

43 

  



3 
 

1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 
ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2023 рік  
(далі – Програма) визначає основні цілі, пріоритетні напрями та заходи соціально-
економічного розвитку Сумської області на 2023 рік. 

Програма розроблена Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської 
обласної державної адміністрації спільно з іншими структурними підрозділами Сумської 
обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади в Сумській області, з урахуванням пропозицій районних державних 
адміністрацій – військових адміністрацій, територіальних громад, відповідно до Закону 
України від 5 лютого 2015 року № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», 
Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-III «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації 
та державного бюджету», розпорядження голови Сумської обласної державної  
адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 08.09.2022 № 318-ОД  
«Про організацію розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку 
Сумської області на 2023 рік». 

Програму розроблено з урахуванням:  
- Основних засад Плану відновлення України, задекларованих Офісом Президента 

України та Урядом України; 
- Основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України 

та окремих кількісних припущень до прогнозних розрахунків на 2022-2023 роки; 
- Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695; 
- Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 12 травня 2021 р. № 497-р; 

- Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та Плану 
заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області  
на 2021-2027 роки, затверджених рішенням Сумської обласної ради від 11.12.2020; 

- Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумської області на 2022-2024 роки, 
затвердженої розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника 
обласної військової адміністрації від 18.07.2022 № 228-ОД; 

- Каталогу технічних завдань на проєктні ідеї до Стратегії відновлення та розвитку 
економіки Сумської області на 2022-2024 роки, затвердженого Радою з відновлення та 
розвитку економіки Сумської області 18.11.2022. 

Програма ґрунтується на аналізі соціально-економічного розвитку області у 2022 році з 
початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, актуальних 
проблемах, що постали перед регіоном в умовах воєнного стану, пріоритетах, спрямованих 
на забезпечення сталого людського розвитку, з урахуванням впливу сучасних внутрішніх і 
зовнішніх ризиків, зокрема пов’язаних з розташуванням регіону на кордоні з країною-
агресором. 
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Мета Програми – забезпечення сталого людського розвитку шляхом створення 
безпечних умов для життя мешканців області, відбудови регіональної економіки, у тому 
числі відновлення виробничої, транспортної, соціальної інфраструктури, інфраструктури 
енергетики, зв’язку, активізації малого та середнього бізнесу, подолання безробіття, 
підтримки вразливих верств населення, що опинились у складних життєвих обставинах, у 
тому числі внаслідок війни. 

Результат реалізації Програми – відновлення та розвиток регіональної економіки у 
воєнний (післявоєнний) період, забезпечення безпечних та гідних умов життя населення 
області. 

Основними завданнями на 2023 рік визначено: 
• підвищення рівня обороноздатності області, посилення охорони державного кордону 

в межах області; 
• забезпечення інформаційної безпеки в області; 
• забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій; 
• відновлення та розбудова інфраструктури області, у тому числі житлово-

комунальної та транспортної, зокрема за рахунок залучення коштів міжнародних 
організацій; 

• забезпечення розвитку індустріальних (промислових) парків; 
• відновлення сталого промислового розвитку, зокрема шляхом переорієнтації на нові 

ринки та формування нової системи логістики, підвищення конкурентоспроможності 
продукції; 

• посилення науково-технічного співробітництва між промисловими підприємствами 
та науковими установами, вищими навчальними закладами з метою прискореного 
трансферту створених технологій у виробництво та підготовки кадрів відповідно до 
потреб промисловості; 

• забезпечення стабільного розвитку аграрного сектору економіки області та 
гарантування продовольчої безпеки; 

• створення умов для відновлення роботи малого та середнього бізнесу та його 
підтримка в регіоні; 

• погашення заборгованості з виплати заробітної плати; легалізація виплати заробітної 
плати та зайнятості населення; створення належних, безпечних умов праці для 
працівників; 

• повернення незайнятого населення до трудової діяльності, надання якісної допомоги 
в працевлаштуванні безробітних осіб та шукачів роботи; 

• надання якісних житлово-комунальних, адміністративних, соціальних, медичних, 
освітніх, культурних послуг; 

• забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища;  
• залучення громадян до співпраці з місцевими органами виконавчої влади, зокрема 

шляхом участі в роботі дорадчих органів і громадських рад. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО 
ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО («НУЛЬОВА 
АЛЬТЕРНАТИВА») 

Програма розроблена для Сумської області, що розташована на північному сході 
України (з півночі на південь протяжність області складає 200 кілометрів, із заходу на схід – 
170 кілометрів). На півночі та сході область межує з брянською, курською та бєлгородською 
областями російської федерації; на півдні та південному сході – з Полтавською та 
Харківською областями України; на заході – з Чернігівською областю України. 

Відстань від міста Суми до міста Київ залізницею становить 350 кілометрів, шосейним 
шляхом – 359 кілометрів. 

Клімат Сумської області помірно – континентальний. Середня річна температура 
повітря у 2020 році становила 9,5–10,50, що на 3,5-40 вище за річну норму. Така висока річна 
температура повітря на Сумщині зареєстрована вперше з 1944 року. Найвища температура 
повітря 33-350 зареєстрована на переважній території області на початку вересня, на півдні 
та півночі - в липні, найнижча 11-180 морозу – у лютому. Річна сума опадів 415-530 мм, що 
складає 70-90% річної норми. 

2.1. Загальна характеристика поточного стану довкілля. 

2.1.1. Характеристика атмосферного повітря. 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел  

у 2020 році склали 20,9 тис. тонн або 96,6% до рівня 2019 року. За обсягами викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря область увійшла до десятки найчистіших 
областей України. Частка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області 
до загального обсягу викидів по Україні склала 0,9% (у Полтавській області – 2%, 
Харківській – 4,2%, Чернігівській – 0,9%). 

У структурі промислового потенціалу області більшість викидів забруднюючих речовин 
припадає на екологічно небезпечні виробництва наступних галузей: добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – 5,91 тис. тонн або 28,23%, переробна промисловість – 5,86 тис. тонн 
або 28%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 3,6 тис. тонн або 
17,2%, водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 2,38 тис. тонн або 11,37% від 
загальних викидів стаціонарними джерелами по області. 

Найбільшими забруднювачами повітря Сумської області у 2020 році були такі 
підприємства: ПАТ «Сумихімпром» – 3,57 тис. тонн або 17,05% від загального обсягу викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області; НГВУ «Охтирканафтогаз»  
ПАТ «Укрнафта» – 2,75 тис. тонн або 13,14%, Сумське ЛВУМГ – 1,97 тис. тонн або 9,43%;  
КП «Сумижилкомсервсіс» СМР – 1,85 тис. тонн або 8,82%, Качанівський газопереробний 
завод ПАТ «Укрнафта» – 1,54 тис. тонн або 7,36%, ТОВ «Сумитеплоенерго» – 1,35 тис. тонн 
або 6,43%. 

За даними Головного управління статистики у 2020 році у Сумській області по містах 
та районах, де розташовані основні забруднювачі атмосферного повітря, спостерігаються 
найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря: місто Суми – 6,909 тис. тонн або 33% від 
загального обсягу викидів по області, Роменський район – 2,896 тис. тонн або 13,83%, 
Сумський район – 2,594 тис. тонн або 12,39%, Охтирський район – 2,111 або 10,08%, 
Краснопільський район – 1,939 тис. тонн або 9,27%. 
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Проблемні питання забруднення атмосферного повітря Сумської області внаслідок 
діяльності суб’єктів господарювання: 

1. Недотримання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
2. Недодержання умов дозволу на викиди, в частині перевищення затверджених 

технологічних нормативів граничнодопустимих викидів. 
3. Недодержання умов дозволу на викиди, а саме: не проведення суб’єктами 

господарювання заходів щодо контролю за дотриманням затверджених нормативів 
граничнодопустимих викидів. 

4. Наявність випадків відсутності у суб’єктів господарювання дозволів на викиди 
забруднюючих речовин. 

 
2.1.2. Характеристика водних ресурсів 
Основним джерелом водопостачання у Сумської області є підземні води Дніпровсько-

Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну Дніпро у межах басейнів 
чотирьох приток: Десни, Сули, Псла, Ворскли. Підземні води використовуються за допомогою 
артезіанських свердловин для централізованого водопостачання населення у містах і селах, а 
також для водопостачання промислових та сільськогосподарських підприємств. 

Річки області слугують джерелом технічного водопостачання промислових 
підприємств у різних містах області, а також зрошення присадибних ділянок садівничих 
товариств та земель сільськогосподарських підприємств. 

За даними статистичної звітності про використання водних ресурсів області по формі  
№ 2ТП-водгосп (річна) у 2020 році підприємствами, організаціями, сільськогосподарськими, 
комунальними службами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності в області 
забрано 79,58 млн м3 води з природних джерел, у тому числі 38,36 млн м3 поверхневої та 
41,22 млн м3 підземної. 

У промисловості найбільш водоємкими є такі галузі: хімічна – 15,66%; енергетика – 
6,16%; машинобудівна – 1,58%; харчова – 1,47%. 

До Переліку 100 об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по скидах 
забруднених стічних вод у водні об’єкти по Україні у 2020 році, по Сумській області увійшли: 

№ 7 Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради; 
№ 38 ПАТ «СУМИХIМПРОМ»; 
№ 50 Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Конотопської міської ради; 
№ 90 Дочірнє підприємство «СТОК-СЕРВІС» Приватного підприємства «Еліпс»  

місто Ромни. 
В області досить актуальне питання водовідведення. За останні 5 років динаміка 

водовідведення у поверхневі водні об’єкти знаходиться майже на одному рівні. У 2020 році 
до поверхневих водних об’єктів у області було скинуто 19,889 млн м3 забруднених стічних 
вод, що на 1,339 млн м3 менше, ніж у 2019 році (21,228 млн м3). Обсяг забруднених стічних 
вод в Сумській області від загального обсягу скиду по Україні склав 1,7%. У рейтингу 
областей, що є найбільшими забруднювачами довкілля по скидах забруднених стічних вод у 
водні об’єкти за 2020 рік, область посіла 10 місце. 

Переважна більшість очисних споруд не забезпечують ефективної очистки стічних вод, 
особливо на підприємствах житлово-комунального господарства. Ефективно працюють лише 
очисні споруди у містах Глухів, Охтирка та Шостка. 
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Головні проблеми водокористування та водовідведення Сумської області: 
1. Зниження рівня водності. Причиною малої водності є зменшення надходження води з 

водозбірної площі річок через незначну кількість опадів, надмірну зарегульованість малих та 
середніх річок, а також вплив високих температур повітря. Незважаючи на маловодність, 
населення та галузі економіки Сумської області в даний час не мають проблем щодо 
споживання води у кількісному відношенні.  

2. Необхідність реконструкції водогінних та каналізаційних мереж, з причини зношеності 
яких досягли значних масштабів втрати води при її постачанні склали понад 11%. 

3. Відсутність централізованого водопостачання у більшості сільських населених 
пунктів області, де для питних потреб використовують ґрунтові води, які на значній частині 
території області залягають на невеликій глибині (до 5-10 м), внаслідок чого зазнають 
забруднення мінеральними та органічними сполуками. 

 
2.1.3. Характеристика земельних ресурсів та надр 
Завдяки тому, що Сумська область розташована в межах двох фізико-географічних зон: 

Полісся та Лісостепу, ґрунти області в основному представлені чорноземами типовими, 
темно-сірими лісовими ґрунтами та чорноземами опідзоленими, дерново-підзолистими, 
ясно-сірими та сірими лісовими типами. У північній частині регіону переважають сірі лісові 
та дерново-підзолисті ґрунти, південній частини – типові чорноземи, глибокі малогумусні та 
вилужені середньогумусні чорноземи. 

Агрохімічна оцінка ґрунтів Сумської області є однією із найвищих в Україні та 
становить в середньому 51 бал (коливається в межах 42-58 балів). Родючість ґрунтів області 
за вказаною шкалою порівняно з іншими регіонами України є вище середньої. 

Частка сільськогосподарських угідь становить 71,1% від загальної площі області і 
свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння та надмірну розораність її 
території. З них власне рілля становить 51,9% (1237,7 тис. га), сіножаті та пасовища 18,2% 
(434,3 тис. га) і багаторічні насадження 1% (22,7 тис. га). 

Сучасний стан використання земельних ресурсів області не відповідає вимогам 
раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ 
ріллі, природних кормових угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафтів. 
Сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно допустиму, і протягом років 
залишилась майже незмінною. 

У межах Сумської області обліковується 344 родовища 22 видів корисних копалин,  
з яких 87 родовищ експлуатується. 

Мінерально-сировинна база регіону на 57,8% складається з паливно-енергетичної 
сировини (нафта, газ, конденсат, торф), на 31,51% – із сировини для виробництва 
будівельних матеріалів, 9,1% перепадає на питні і технічні підземні води, 1,6% – це 
гірничохімічні та нерудні корисні копалини для металургії. 

 
Проблеми землекористування та видобутку природних ресурсів у Сумській області: 
1. Порушення режиму використання прибережних захисних смуг водних об’єктів 

області. 
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2. Поява таких явищ як дегуміфікація та деградація ґрунтів, внаслідок тривалого 
використання у сільськогосподарському виробництві ґрунтового покриву, що впливає на 
вміст гумусу та його якісний склад ґрунтів. 

Надрокористування 
1. Самовільне спорудження свердловин суб’єктами господарювання з метою питного 

чи технічного водопостачання. 
2. Порушення правил ведення обліку надр суб’єктами господарювання. 
2.1.4. Поводження з відходами 
Однією з найгостріших екологічних проблем в області є поводження з відходами. Станом 

на 01.01.2021 в області накопичено 35911065,307 тонни відходів 1-4 класів небезпеки. 
Основними джерелами утворення відходів є підприємства хімічної, машинобудівної, 

паливно-енергетичної, будівельної галузей, агропромислового комплексу та сфери 
комунально-побутового обслуговування. Найбільша кількість відходів утворюється на 
підприємствах хімічної та машинобудівної галузей промисловості. 

Найбільші обсяги утворення відходів спостерігаються в промислово-розвинених 
районах області, зокрема, містах Суми, Шостка, Конотоп, Ромни та Сумському, 
Шосткинському, Конотопському, Роменському та Тростянецькому районах. 

За даними Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності 
Сумської обласної державної адміністрації в області за 2020 рік утворилось понад  
956,760 тис. м3 побутових відходів або 229,217 тис. тонн, що захороненні на  
165 сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею 224,64 га. 

Кількість сміттєзвалищ, які перевантажені, складає 14 одиниць загальною площею 26,62 га, 
а 22 місця видалення відходів загальною площею 40,31 га не відповідають нормам екологічної 
безпеки. Потреба у будівництві нових полігонів складає 7 одиниць загальною площею 43,4 га. 

 

Проблеми поводження з побутовими відходами: 
1. Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів в сільській 

місцевості та приватних секторах міст. 
2. Недосконалість системи поводження з побутовими відходами в сільській місцевості 

та приватних секторах міст. 
 

2.1.5. Характеристика біорізноманіття Сумської області 
За сучасними даними на території області зростає 150 видів рослин, що мають той чи 

інший ранг охорони. Із них 70 видів занесені до Червоної книги України (2009) або до 
Червоного списку МСОП, а 80 видів є регіонально рідкісними згідно з рішенням Сумської 
обласної ради від 18.11.2011 (зі змінами від 07.07.2017). 

Найбільша кількість рідкісних і зникаючих видів, занесених у чинні природоохоронні 
списки, серед тварин. Загалом в області мешкає 31 вид хребетних тварин, занесених до 
Червоного списку МПОП, 37 видів – до Європейського червоного списку, 135 видів – до 
Бернської конвенції, 108 видів – до Червоної книги України. 

Загальна площа екологічної мережі області складає 1524,05 тис. га, що становить 
63,95% від території області. 
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Складові структурних елементів екологічної мережі 
№  
з.п.  

Одиниці 
адміністративно-
територіального 
устрою регіону  
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площа,  
тис. га  
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1. Сумська область 2383,2 1524,05 176,5 32,2 62,6 295,5 38,56 460,4 0,1 0,3 4,49 5,7 447,7 0 

 
Рослинний світ області налічує понад 2300 видів рослин, з яких судинні рослини 

представлені 1100 видами. В області нараховується 55 видів судинних рослин і 10 видів 
грибів, занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного списку, а також 
123 види рослин та 22 види грибів, що є регіонально рідкісними. 

Станом на 01.01.2021 лісогосподарськими підприємствами області здійснено 
відновлення лісів на площі 1673,7 га. За підсумками року лісогосподарськими 
підприємствами області створено лісових культур (посів та посадка) на площі 1443,4 га,  
у тому числі залишено під природне поновлення 230,3 га. 

Фауна Сумської області представлена 447 видами хребетних тварин, а саме: міноги 
(круглороті) – 1, риби – 55, земноводні – 11, плазуни – 7, птахи – 296, ссавці – 78 видів. 
Однією з головних причин багатства фауни Сумщини є географічне розташування території 
області, що знаходиться на північному сході країни в межах двох фізико-географічних зон – 
Полісся і Лісостепу. 

2.1.6. Природно-заповідний фонд та Смарагдова мережа. 
Станом на 01.01.2021 на території Сумській області налічується 291 об’єктів природно-

заповідного фонду загальною площею 178595,6 га, що становить 7,49 % від площі області 
(«показник заповідності»). Сучасна мережа природно-заповідних об’єктів включає 19 
об’єктів загальнодержавного значення площею 50,5 тис. га (28,5%) та 272 об’єктів місцевого 
значення площею 128139,74 тис. га (71,75%). 

На території області розміщене водно-болотного угіддя міжнародного значення. Згідно 
рішення Бюро Конвенції від 29.07.2004 про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 
значення, частині заплави р. Десна, площею 4270 га, надано статус водно-болотного угіддя 
міжнародного значення. Угіддя являє собою східну частину лівобережної заплави р. Десна з 
численними старицями, заплавними озерами, заторфованими болотами і луками, з добре 
розвинутою прибережно-водною та заплавною лучною рослинністю, невеличкими ділянками 
заплавних лісів. 

Рішенням 21 сесії Міжнародної координаційної ради з Програми ЮНЕСКО «Людина і 
біосфера» (МАБ) 26 травня 2009 р. створено біосферний резерват «Деснянський». Його 
ядром є національний природний парк «Деснянсько-Старогутський». У межах території 
резервату проводяться заходи по збереженню ландшафтів, екосистем та видів флори і фауни, 
які є репрезентативними для Східного Полісся. Територія має надзвичайно важливе значення 
для збереження заплавних комплексів басейну р. Десна та соснових і сосново – дубових 
лісів. 
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В Україні налічується 377 об’єктів Смарагдової мережі. Серед цих об’єктів на території 
Сумської області знаходяться наступні: 

Desniansko-Starohutskyi National Nature Park (UA0000031); 
Hetmanskyi National Nature Park (UA0000042); 
Serednioseimskyi (UA0000048); 
Shalyhynskyi Zakaznyk (UA0000049); 
Mykhailivska Tsilyna Nature Rererve (UA0000050); 
Verkhniosulskyi (UA0000051); 
Verkhnioesmanskyi Zakaznyk (UA0000052); 
Bohdanivskyi Zakaznyk (UA0000053); 
Smiatsko-Znobivskyi (UA0000062); 
Verhnie Podesennia (UA0000147); 
Shostkynskyi (UA0000187); 
Upper Psel river valley (UA0000303); 
Tern river valley (UA0000327). 
 
2.1.7. Демографія області та аналіз захворюваності. 
Станом на 2022 рік демографічна ситуація як у регіоні так і в Україні надскладна. 

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України спровокувало такі 
демографічні явища: 

1. Значні міграційні хвилі населення. За оцінками ООН у справах біженців, за останні 
півроку Україну залишили понад 11 мільйонів людей. Разом з тим, 4,7 млн вимушених 
переселенців уже повернулися додому, ще значна частина чекає закінчення бойових дій, аби 
приїхати назад. В Україні внутрішніми переселенцями стали майже 3 млн осіб. 

2. Нерівномірність заселення території. Області західної частини України перенасичені, 
у той час як регіони лівобережної частини країни втратили значну частину населення. 

3. Зростання смертності населення, зокрема чоловіків працездатного віку. 
4. Зниження народжуваності через наслідки війни та імовірне зниження 

народжуваності через меншу кількість жінок репродуктивного віку. 
 
2.2. Прогнозні зміни стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, якщо 

документ державного планування не буде затверджено («нульова альтернатива») 
Проєктом ДДП визначено пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку 

Сумської області на 2023 рік. Для кожного з визначених напрямів проєкту ДДП 
розробляються завдання та шляхи виконання поставлених завдань. Шляхи виконання 
передбачають низку заходів та проєктів, серед яких можуть бути види діяльності, які, 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу 
на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.  

Відмова від реалізації ДДП забезпечить відсутність появи нових джерел впливу на 
довкілля від реалізації завдань Програми. Забруднення компонентів довкілля залишиться на 
існуючому рівні, з можливим деяким погіршенням якості атмосферного повітря, поверхневих 
та підземних вод, збільшення обсягів накопичення побутових та промислових відходів. 

У той же час, основні завданнями на 2023 рік містять: 
1) посилення науково-технічного співробітництва між промисловими підприємствами 

та науковими установами, вищими навчальними закладами з метою прискореного 
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трансферту створених технологій у виробництво та підготовки кадрів відповідно до потреб 
промисловості; 

2) забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища; 
3) надання якісних житлово-комунальних, адміністративних, соціальних, медичних, 

освітніх, культурних послуг. 
Реалізація завдань Програми передбачається шляхом: 
- розроблення актуальної містобудівної документації населених пунктів територіальних 

громад, що враховує ризик виникнення надзвичайних ситуацій та додержання вимог 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту; 

- забезпечення стабільної роботи та технічного переоснащення підприємств житлово-
комунального господарства, особливо теплопостачальних підприємств і підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства; 

- упровадження енергозберігаючих заходів та технологій, зокрема на 
теплопостачальних підприємствах та підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства, а також у закладах бюджетної сфери; 

- удосконалення системи управління відходами з метою створення умов для 
запровадження підходів циркулярної економіки у сфері житлово-комунального 
господарства; 

- забезпечення доступності надання медичних послуг та підвищення їх якості, у тому 
числі за рахунок наближення спеціалізованої медичної допомоги до населення, розвитку 
екстреної медичної допомоги; 

- підвищення якості та доступності освіти, у тому числі сприяння розвитку 
інклюзивного середовища; створення безпечних умов перебування в закладах освіти. 

 
2.3. SWOT-аналіз слабких та сильних сторін проєкту ДДП відносно впливу на 

довкілля та здоров’я населення 
 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
(визначені завдання області) 

СЛАБКІ СТОРОНИ 
(проблемні питання області) 

Залучення коштів міжнародних організацій 
для здійснення заходів щодо відновлення та 
соціально-економічного розвитку області 

Значний знос основних фондів житлово-
комунальних господарств. Застарілі та 
енергоємні технології виробництва 
комунальних послуг. 

Відновлення та розбудова інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури 
регіону 

Промисловість характеризується нестачею 
власних та залучених інвестиційних ресурсів, 
необхідних для відтворення виробничого 
потенціалу та впровадження нових 
технологічних процесів та інноваційних видів 
продукції 

Розвиток індустріальних (промислових) 
парків 

Руйнування промислових потужностей в 
Сумській області внаслідок збройної агресії 
російської федерації проти України. 

Упровадження інновацій у виробництво та 
формування нових видів діяльності; зростання 
продуктивності виробництва; переорієнтація на 
нові ринки збуту; формування нової логістики 

Зниження рівня водності водних об’єктів 
Сумської області. 

Проведення будівництва, реконструкції, 
капітального, поточного ремонтів автомо-
більних доріг області та їх експлуатаційне 
утримання 

Недостатній рівень комплексного підходу до 
проведення енергоефективних заходів у 
будівлях. 
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Забезпечення актуальною містобудівною 
документацією місцевого рівня 
територіальних громад області. 

Налагодження системи містобудівного 
моніторингу та кадастру на регіональному та 
районному рівнях 

Недосконалість існуючої системи збору 
твердих побутових відходів. 

Недостатність існуючих площ для 
утилізації ТПВ. 

Забезпечення стабільної роботи 
підприємств галузі, особливо теплопос-
тачальних підприємств і підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства, 
а також технічне переоснащення житлово-
комунального господарства 

Низький рівень здоров’я населення та 
недостатній рівень відповідальності 
населення за своє здоров’я. 

Упровадження елементів системи 
«розумного міста» (Smart City), що 
сприятиме створенню середовища найбільш 
ефективно екологічно, економічно та 
соціально адаптованого до потреб населення 

Забруднення атмосферного повітря 
викидами забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел та автотранспорту 

Упровадження енергозберігаючих заходів 
та технологій, зокрема на теплопостачальних 
підприємствах та підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства, 
а також у закладах бюджетної сфери. 
Упровадження систем енергетичного 
менеджменту та енергетичного моніторингу 
органів місцевого самоврядування та систем 
енергетичного менеджменту громадських 
будівель 

Забруднення навколишнього природного 
середовища та поверхневих водних об’єктів 
унаслідок скидання недостатньо очищених 
стоків, що пов’язано з відсутністю локальних 
очисних споруд на промислових 
підприємствах, у закладах громадського 
харчування, фізичним і моральним зносом 
міських очисних споруд; недостатнє 
фінансування їх утримання, ремонту і 
реконструкції 

Реформування первинної медичної 
допомоги. Удосконалення спеціалізованої 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги. 
Розвиток екстреної медичної допомоги 

Значна частка розорених земель. Поява 
таких явищ як дегуміфікація та деградація 
ґрунтів, внаслідок тривалого використання у 
сільськогосподарському виробництві 
ґрунтового покриву, що впливає на вміст 
гумусу та його якісний склад ґрунтів. 

Регулювання викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Створення 
захисних лісових насаджень; проведення 
інвентаризації земель лісогосподарського 
призначення 

Порушення режиму використання 
прибережних захисних смуг водних об’єктів 
області. 

Забезпечення екологічно безпечного збе-
рігання та утилізації відходів та небезпечних 
хімічних речовин, у тому числі непридатних 
або заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин 

Відсутність централізованого 
водопостачання у більшості сільських 
населених пунктів області. 

Здійснення стратегічної екологічної 
оцінки документів державного планування 

Недостатній рівень екологічної свідомості 
та освіти населення  

Співпраця з країнами-партнерами, що 
надаватимуть допомогу у повоєнному 
відновленні області, пошук нових партнерів і 
ринків збуту товарів та послуг, зокрема 
участь в організації та проведенні 
регіональних, міжрегіональних, націона-
льних, міжнародних виставково-ярмаркових, 
інвестиційних заходів, бізнес-форумів, 
з’їздів, семінарів, тощо. Міжрегіональне та 
міжнародне співробітництво 

 
 

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ 
твердих побутових відходів в сільській 
місцевості та приватних секторах міст. 

Недосконалість системи поводження з 
побутовими відходами в сільській місцевості 
та приватних секторах міст. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 
Приведення в належний стан 

автомобільних доріг. Підвищення якості та 
безпеки пасажирських і вантажних 
перевезень 

Збільшення антропогенного навантаження 
на компоненти довкілля з появою нових 
промислових потужностей у вигляді 
індустріальних парків 

Підвищення конкурентоспроможності еко-
номіки, активізація інвестиційної діяльності, 
створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій, розвиток сучасної виробничої та 
ринкової інфраструктури, створення нових 
компаній та робочих місць, зростання 
надходжень до бюджетів усіх рівнів 

Кумулятивний вплив існуючих та нових 
промислових об’єктів 

Виявлення та уточнення територіальних 
резервів в районах існуючої забудови 

Розширення переліку забруднювачів 
атмосферного повітря 

Поліпшення стану об’єктів інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури 
області 

Шумове навантаження на довкілля 
внаслідок масштабних будівельних робіт 

Підвищення конкурентоспроможності 
промислової продукції, локалізація 
виробництва імпортованого промислового 
обладнання на рівні не менше 20% 

 

Забезпечення населення якісною питною 
водою, запобігання забрудненню 
навколишнього природного середовища 

 

Підвищення енергоефективності, змен-
шення обсягів споживання природного газу 

 

Збільшення рівня лісистості території 
області 

 

Створення умов для попередження та 
захисту населення від надзвичайних ситуацій 

 

Підвищення експлуатаційних власти-
востей житлового фонду, забезпечення його 
надійності та безпечної експлуатації, 
поліпшення умов проживання мешканців 

 

Поліпшення якості надання послуг у сфері 
поводження з відходами, поліпшення 
екологічного стану населених пунктів 

 

 
Висновки: виходячи зі SWOT-аналізу слабких та сильних сторін проєкту ДДП відносно 

впливу на довкілля, Програма дає більше можливостей, а ніж загроз. Тому реалізація завдань 
ДДП дозволить скоротити кількість проблемних питань Сумської області, тим самим 
покращити економічні та соціальні умови проживання населення. 
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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) 

Проєкт документу державного планування розроблений для Сумської області  
на 2023 рік. Відповідно до основних засад Плану відновлення України, Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії регіонального розвитку Сумської 
області на 2021-2027 роки, Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумської області на 
2022-2024 роки визначено головну мету Програми на 2023 рік. 

Мета Програми – забезпечення сталого людського розвитку шляхом створення 
безпечних умов для життя мешканців області, відбудови регіональної економіки, у тому 
числі відновлення виробничої, транспортної, соціальної інфраструктури, інфраструктури 
енергетики, зв’язку, активізації малого та середнього бізнесу, подолання безробіття, 
підтримки вразливих верств населення, що опинились у складних життєвих обставинах, у 
тому числі внаслідок війни. 

Результат реалізації Програми – відновлення та розвиток регіональної економіки у 
воєнний (післявоєнний) період, забезпечення безпечних та гідних умов життя населення 
області. 

 
3.1. Загальні дані про Сумську область 
Площа території Сумської області – 23832 км2. 
Чисельність населення – 1 035,772 тис. осіб. 
Щільність населення – 0,043 тис. осіб на 1 км2. 
Клімат Сумської області помірно-континентальний. Середня річна температура повітря 

у 2021 році становила 6,9-8,4оС, що в межах річної норми. Найвища температура повітря  
33-35оС зареєстрована на переважній території області в літні місяці (червень, липень, 
серпень), найнижча 23-29оС морозу – у січні місяці. Річна сума опадів по області склала 
462-847 мм, що становить 87-135% річної норми. 

З урахуванням гідрографічного та водогосподарського районування територія області 
відноситься до басейну річки Дніпро. У межах області басейн розподілений на два 
суббасейни: 53% території області відноситься до суббасейну середнього Дніпра, 47% – до 
суббасейну річки Десна. Площа суббасейну середнього Дніпра в межах області складає 27,5 
тис. км2 (відносяться 4 середні річки – Псел, Ворскла, Хорол, Сула та 248 малих річок та 
струмків, 20 водосховища, 160 озер та 2028 ставків). Річки Псел та Ворскла беруть свій 
початок на території російської федерації, Хорол та Сула мають витоки на території області. 
Специфіка суббасейну середнього Дніпра: води річок використовуються для гідроенергетики 
(річка Псел), промислового та сільськогосподарського водопостачання та задоволення 
культурно-побутових потреб населення. 

Вихід крейдяних пластів на поверхню в суббасейні середнього Дніпра значною мірою 
збільшує карбонатний та гідрокарбонатний склад поверхневих вод, а близьке розташування 
території суббасейну до Курської магнітної аномалії відображається на фонових значеннях 
заліза загального в поверхневих водах. 

Площа суббасейну річки Десна в межах області складає 17,6 тис. км2 (відносяться річка 
Десна, що протікає по межі Сумської та Чернігівської областей на ділянці завдовжки  
37 км та 2 середні річки – Клевень і Сейм, що беруть свій початок на території російської 
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федерації; 114 малих річок та струмків, 20 водосховищ, 231 озеро та 781 ставок). Специфіка 
суббасейну Десни: води річок використовуються для промислового та 
сільськогосподарського водопостачання, задоволення культурно-побутових потреб 
населення. 

Наявність торфовищ у суббасейні річки Десна обумовлює високий вміст гумінових 
сполук та підвищує кольоровість поверхневих вод, а близьке розташування території 
суббасейну до Курської магнітної аномалії відображається на фонових значеннях заліза 
загального в поверхневих водах. 

У зв’язку зі зменшенням вологості клімату області та відповідним скороченням модуля 
стоку з півночі на південь у тому ж напрямку зменшується водність малих рік. 

За методикою екологічної оцінки якості води, поверхневі води області відносяться за 
станом до ІІ класу (добрі), за ступенем чистоти – досить чисті, за комплексною оцінкою 
якості води на основі індексу забруднюючих речовин – до ІІІ класу (помірно забруднені). 

Регіон розташований у межах двох природно-кліматичних зон – Полісся та Лісостеп. 
Ґрунтовий покрив представлений чорноземами типовими, опідзоленими, дерново-
підзолистими, ясно-сірими, сірими лісовими, темно-сірими лісовими ґрунтами і здатен 
повністю задовольнити потреби області у виробництві рослинного білку, що 
використовується безпосередньо для харчування людей та відгодівлі сільськогосподарських 
тварин. Сільськогосподарські угіддя займають 1698 тис. га (71,2% від загальної площі 
області). 

Мінерально-сировинна база регіону складається з паливно-енергетичної сировини 
(нафта, газ, конденсат, торф) – 57,8%, сировини для виробництва будівельних матеріалів – 
31,5%, питної і технічної підземних вод – 9,1%, гірничохімічних та нерудних корисних 
копалин для металургії – 1,6%. 

Регіон забезпечений підземними водними ресурсами в достатній мірі. 
В області обліковується 326 родовищ 22 видів корисних копалин (70 родовищ 

експлуатуються), зокрема вуглеводневої сировини (27 родовищ розробляються, 3 родовища 
підготовлено до промислового освоєння, 3 родовища розвідуються, 1 родовище 
законсервоване; вільний газ – 17,7 млрд м3, розчинений у нафті газ – 2,9 млрд м3, нафта – 
14,6 млн тонн, конденсат у газі вільному – 3,1 млн тонн); також наявні родовища торфу (56), 
сапропелю (55), кам’яної солі (1), кварцитів (2), цегельно-черепичної сировини (106), 
будівельних пісків (19), скляної сировини (1), крейди (7), сировини для вапнування кислих 
ґрунтів (1), сірки (1), глини для вогнетривів (2), гіпс та агідрит (1), глина тугоплавка (1), 
камінь будівельний (1), сировина керамзитова (2), сировина цементна (1), сировина для 
закладання виїмкового простору (1), вод питних і технічних та мінеральних (35 родовищ  
(52 ділянки)). 

На території області розташовано 27 родовищ вуглеводнів, більша частина яких 
комплексні, у тому числі 9 нафтових, 3 газоконденсатних, 1 газоконденсат-нонафтове,  
19 нафтогазоконденсатних. У промисловій розробці перебуває 27 родовищ, у геологічному 
вивченні, у тому числі в дослідно-промисловій розробці – 6. Найбільш значними за запасами 
нафти є Анастасієвське, Бугруватівське, Східно-Рогінцівське, Хухрянське, Перекопівське, 
Великобубнівське та Качанівське родовища. Найбільше вільного газу видобувається на 
Рибальському нафтогазоконденсатному та Волошківському газоконденсатному родовищах. 

У геоструктурному відношенні область розташована в межах Дніпровсько-Донецького 
артезіанського басейну. Основні водоносні горизонти підземних питних і технічних вод 
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приурочені до палеогенових відкладів, представлених дрібно-середньозернистими пісками; 
верхньокрейдяних відкладів, представлених крейдою; нижньосеноманських відкладів, 
представлених пісками з прошарками глини. За хімічним складом води гідрокарбонатні 
натрієво-кальцієві. Регіон забезпечений підземними водними ресурсами в достатній мірі. 
Загальна площа земель лісового фонду Сумської області становить 452,1 тис. га, з яких вкрито 
лісовою рослинністю 425 тис. га. Завдяки сприятливим природним умовам деревні та 
чагарникові породи нараховують понад 120 видів. Із деревних порід переважають сосна – 
39,5% (103,8 тис. га), дуб – 38,4% (100,9 тис. га), береза – 5,5% (14,4 тис. га), ясен − 5,1% 
(13,4 тис. га), вільха – 4,4% (11,6 тис. га), осика − 2% (5,2 тис. га), липа – 1,6% (4,2 тис. га),  
інші – 3,5% (9,2 тис. га). Загальна лісистість області складає 17,9%, що на 2% більше, ніж 
середня по Україні. На одного жителя припадає 0,42 га лісу. За площею лісового фонду 
область посідає дев’яте місце серед областей України. За запасами деревини належить до лісо-
ресурсних. Середній вік насаджень 69 років, запас деревини – 78,8 млн м³. Щорічний приріст 
деревини складає понад 1 100 тис. м³ (4,2 м³ на 1 га покритої лісом площі 262,7 тис. га). 

Тваринний та рослинний світ області вирізняється багатоманітним видовим складом. 
Область має значні мисливські угіддя, що сприяє розвитку мисливського та рибальського 
туризму. Природно-заповідний фонд області налічує 309 об’єктів, загальною площею  
179 225,731 га, що становить 7,52% від площі області («показник заповідності»). Сучасна 
мережа природно-заповідних об’єктів включає 19 об’єктів загальнодержавного значення пло-
щею 50,5 тис. га (28,15%) та 272 об’єктів місцевого значення площею 128,77 тис. га (71,85%). 

 
3.2. Оцінка ймовірного впливу на довкілля при реалізації завдань Програми 

Стратегічна екологічна оцінка охоплює аналіз ймовірного впливу на стан довкілля в 
результаті впровадження Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 
2023 рік. Тож об’єктом аналізу є пріоритетні напрямки та завдання Програми. 

Звіт про СЕО не передбачає дублювання змісту проєкту ДДП, тому зазначені в проєкті 
ДДП пріоритетні напрямки, завдання та заходів їх виконання повторно Звітом про СЕО не зазна-
чаються. Оцінка ймовірного впливу на довкілля здійснюється лише для проєктних напрямків та 
завдань реалізація яких може передбачати види діяльності, які, відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», ймовірно підлягатимуть оцінці впливу на довкілля. 

 

Завдання Заходи Ймовірний вплив на довкілля 
Розвиток 

індустріальних 
(промислових) парків 

Розвиток індустріального 
(промислового) парку 
«Тростянець» у місті 
Тростянець, індустріального 
парку «Свема» у місті 
Шостка, індустріального 
парку «Суми» у місті Суми 

Збільшення обсягів викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне 
повітря, у тому числі парникових 
газів, розширення переліку забрудню-
вачів; посилення такого впливу у разі 
розташування нових об’єктів на 
промислово навантажених територіях. 

Збільшення водоспоживання та 
водовідведення промислових 
потужностей Сумської області. 

Поява додаткових джерел 
утворення відходів. 

Кумулятивний вплив існуючих та 
нових об’єктів. 
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У той же час, позитивним фактором 
для регіону є: підвищення 
конкурентоспроможності економіки, 
активізація інвестиційної діяльності, 
створення сприятливих умов для 
залучення інвестицій, розвиток 
сучасної виробничої та ринкової 
інфраструктури, створення нових 
компаній та робочих місць, зростання 
надходжень до бюджетів усіх рівнів 

Формування нових 
видів діяльності та 

впровадження 
інновацій у 

виробництво; 
зростання 

продуктивності 
виробництва; 
удосконалення 

методів 
господарювання; 

переорієнтація на 
нові ринки; 

формування нової 
логістики для 
промислових 
підприємств 

Створення конкурентос-
проможного, інтегрованого у 
світове виробництво і 
здатного до саморозвитку 
машинобудівного комплексу. 

Модернізація існуючих та 
будівництво нових 
виробництв у сфері легкої 
промисловості 

Збільшення обсягів викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повіт-
ря, у тому числі парникових газів, 
розширення переліку забруднювачів; 
посилення такого впливу у разі 
розташування нових об’єктів на 
промислово навантажених територіях. 

Збільшення водоспоживання та 
водовідведення промислових 
потужностей Сумської області. 

Поява додаткових джерел 
утворення відходів. 

Кумулятивний вплив існуючих та 
нових об’єктів. 

У той же час, позитивним фактором 
для регіону є: поява додаткових 
робочих місць, покращення умов 
праці та безпеки для робітників на 
модернізованих виробництвах. 

Також, модернізація може мати 
позитивний характер у вигляді: 
встановлення новітніх систем газової 
очистки викидів забруднюючих 
речовин, систем очистки стічних вод, 
або зміна підходу до управління 
відходами на підприємстві 

Розбудова 
інфраструктури 
аграрного ринку 

Уведення потужностей зі 
зберігання сільськогосподар-
ської продукції (будівництво 
та реконструкція елеватор-
них потужностей). 

Збільшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, елеватори продукують велику 
кількість пилу. Він складається з 
багатьох нейтральних і небезпечних 
складових, куди входять грибні спори, 
бактерії й алергени. Також, елеватор є 
об'єктом підвищеної вибухо- та 
пожежонебезпеки, через значне пиле-
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виділення. Саме тому такі підпри-
ємства зобов’язані потужне пилогазо-
очисне устаткування на виробництві. 

Збільшення водоспоживання та 
водовідведення промислових 
потужностей Сумської області. 

Поява додаткових джерел 
утворення відходів. 

Кумулятивний вплив існуючих та 
нових об’єктів 

Розвиток 
великотоварного 
тваринництва з 
використанням 

сучасних технологій 

Реалізація 6 інвестиційних 
проєктів у галузі 
тваринництва 

У разі підпадання інвестиційних 
проєктів під критерії Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» 
ймовірним впливом на довкілля є: 

- збільшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, у тому числі парникових 
газів, розширення переліку забрудню-
вачів; посилення такого впливу у разі 
розташування нових об’єктів на 
промислово навантажених територіях; 

- збільшення водоспоживання та 
водовідведення промислових 
потужностей Сумської області; 

- поява додаткових джерел 
утворення відходів 

Розвиток харчової 
та переробної 
промисловості 

Реалізація 4 інвестиційних 
проєктів в харчовій та 
переробній промисловості 

Забезпечення 
будівництва, 

реконструкції, 
капітального, 

поточного ремонту 
і експлуатаційного 

утримання 
автомобільних доріг 

Проведення робіт з будів-
ництва, реконструкції, капі-та-
льного і поточного середньо-
го ремонту автомобільних 
доріг загального користуван-
ня місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності 
у населених пунктах, поточ-
ного дрібного ремонту та 
експлуатаційного утримання 

Вплив від зазначеної діяльності 
матиме короткостроковий характер та 
закінчиться по завершенню 
будівельних/ремонтних робіт.  

Поява джерел викидів забруднюю-
чих речовин та утворення відходів (бу-
дівельна техніка та будівельні ма-
теріали), порушення ґрунтового пок-
риву під час ремонтних робіт. Шумове 
навантаження від будівельної техніки 

Технічне 
переоснащення 

житлово-
комунального 
господарства 

Модернізація та розвиток 
централізованих систем водо-
постачання і водовідведення 

Для систем водовідведення. 
Короткостроковий: викиди 

забруднюючих речовин, утворення 
стічних вод, порушення верхнього 
шару ґрунту та утворення відходів під 
час будівельних робіт. Шумове 
навантаження від будівельної техніки. 

Довгостроковий: 
- зменшення забруднення водних 
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об’єктів та їх прибережних смуг; 
- забезпечення належного збирання 

та відведення стічних вод. 
У разі будівництва свердловин. 
Короткостроковий: викиди 

забруднюючих речовин, утворення 
стічних вод (бурового шламу), 
порушення верхнього шару ґрунту та 
утворення відходів під час 
будівельних робіт. Шумове 
навантаження від будівельної техніки. 

Довгостроковий: 
- вилучення надр (води); 
- порушення ґрунтового профілю в 

місті розташування об’єкта 
 
Реалізація розглянутих вище заходів та завдань Програми не створять прямого 

негативного впливу на об’єкти культурної спадщини регіону. Натомість, Програма 
передбачає реалізацію ряду заходів з метою виконання завдання зі збереження та 
популяризація нерухомої культурної спадщини регіону, а також, стимулювання формування 
економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення навколо об’єктів 
культурної спадщини. 

Вплив на Природоохоронні території та об’єкти є малоймовірним. Програма не 
передбачає заходи пов’язані з природоохоронними територіями. В той же час, всі проєктні 
будівельні роботи повинні проводитись відповідно до законодавства в сфері охорони та 
збереження об’єктів природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі та екомережі. 

 
3.3. Ймовірний вплив реалізації документа державного планування на клімат 
У випадку не затвердження проєкту ДДП, кліматичні умови на території області 

ймовірно залишатимуться на рівні сучасних показників.  
У свою чергу, реалізація заходів Програми має ознаки впливу на клімат. Аналіз впливу 

проєкту ДДП на клімат наведено в таблиці 3.1.1. 
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Таблиця 3.3.1.  

Еле-
мент Напрям Варіант Ознаки 

M- 

по
м'

як
ш

ен
ня

 (m
iti

ga
tio

n 
) 

зменшення 
сумарного щорічного 
негативного впливу 
на клімат внаслідок 

проведення ДДП 

- розроблення актуальної містобудівної 
документації населених пунктів територіальних 
громад, що враховує ризик виникнення 
надзвичайних ситуацій та додержання вимог 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту; 
- забезпечення стабільної роботи та технічного 
переоснащення підприємств житлово-комуналь-
ного господарства, особливо теплопостачальних 
підприємств і підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства; 
- упровадження енергозберігаючих заходів та техно-
логій, зокрема на теплопостачальних підприємствах 
та підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства, а також у закладах бюджетної сфери; 
- удосконалення системи управління відходами з 
метою створення умов для запровадження підходів 
циркулярної економіки у сфері житлово-
комунального господарства; 
- відбудови інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури області; 
- упровадження ресурсоефективних технологій на 
промислових потужностях регіону 

M+ 

збільшення 
сумарного щорічного 
негативного впливу 
на клімат внаслідок 

проведення ДДП 

- збільшення виробничих потужностей; 
- збільшення енерго-, ресурсо- та 
водокористування; 
- уведення потужностей зі зберігання 
сільськогосподарської продукції (будівництво та 
реконструкція елеваторних потужностей); 
- реалізація інвестиційних проєктів у галузі 
тваринництва, з метою збільшення промислових 
потужностей; 
- реалізація інвестиційних проєктів в харчовій та 
переробній промисловості, з метою збільшення 
обсягів переробки сільськогосподарської продукції 

Mt одноразові великі 
викиди ПГ під час 
проведення ДДП 

- великі витрати матеріальних та енергетичних 
ресурсів; масштабні земельні роботи внаслідок 
проведення будівельних робіт та планування 
території 

A+ 

ад
ап

та
ці

я 
(a

da
pt

at
io

n)
 

сприяння сумарного 
адаптаційного 

потенціалу регіону 
до зміни клімату 

внаслідок 
проведення ДДП 

- проведення робіт з будівництва, реконструкції, 
капітального і поточного середнього ремонту 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах, поточного дрібного 
ремонту та експлуатаційного утримання; 
- модернізація та розвиток централізованих систем 
водопостачання і водовідведення; 
- встановлення енергоефективних газових котлів 
на теплопостачальних підприємствах; 
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Еле-
мент Напрям Варіант Ознаки 

- упровадження енергозберігаючих технологій на 
підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства; 
- виконання робіт зі створення захисних лісових 
насаджень та полезахисних смуг на землях, що не 
зайняті лісом 

A- зменшення 
сумарного 

адаптаційного 
потенціалу регіону 
до зміни клімату 

внаслідок 
проведення ДДП 

- збільшення потреб в усіх видах ресурсів та 
енергії за умов збільшення виробничих 
потужностей 

 
З огляду на вище викладене, проведення ДДП має помірний вплив на зміну клімату. 

Заходи проєкту ДДП направлені на пом’якшення негативного впливу на клімат та сприяння 
підвищенню сумарного адаптаційного потенціалу регіону до зміни клімату. 

  



22 
 

4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ 
СТАТУСОМ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2023 рік  
(далі – Програма) визначає основні цілі, пріоритетні напрями та заходи соціально-
економічного розвитку області. Програма не має переліку конкретних проєктів, з 
конкретними технічними рішеннями, лише заходи реалізації завдань визначених на 2023 рік. 
Більшість визначених Програмою завдань направлені на відновлення економіки області у 
воєнний (післявоєнний) період, зокрема відбудові транспортної, виробничої, соціальної 
інфраструктури, інфраструктури енергетики та зв’язку, а також подоланню безробіття та 
забезпеченню гідного рівня життя населення шляхом використання внутрішніх і зовнішніх 
можливостей регіону, належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування.  

Програма не передбачає заходів, реалізація яких ймовірно може відноситись до першої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». Однак, Програма передбачає заходи, які ймовірно можуть мати технічні рішення, 
що підпадають під другу категорію. Ймовірний вплив цих заходів на довкілля та зімну 
клімату розглянуто в розділі 3 даного Звіту. Аналіз наслідків та заходів їх пом’якшення 
представлений в розділі 6 даного Звіту. Аналіз відповідності пріоритетних напрямків і 
завдань проєкту ДДП «Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 
2023 рік»  національним екологічним цілям – задовільний. 
  



23 
 

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 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 ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

Головним зобов’язанням документа державного планування, у сфері охорони довкілля, 
є відповідність державній екологічній політиці. 

Державна екологічна політика – це діяльність державних органів, спрямована на 
забезпечення конституційного права кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Екологічна політика на 
національному рівні формується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 
України. 

На стратегічному рівні пріоритети екологічної політики визначені у Законі України 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період  
до 2030 року». 

Інші стратегічні документи, що визначають національні екологічні цілі: 
1. Концепція «Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття  

на 2005-2025 роки». 
2. Концепція «Реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року». 
3. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. 
4. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок 

діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 року. 
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 271-р від 30.03.2016 р.  

«Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та 
опустелюванням». 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 820-р від 08.11.2017 р.  
«Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року». 

7. Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада  
2008 року про відходи та скасування деяких Директив. 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 535-р від 18.11.2012 р.  
«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в 
окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 353-р від 23.05.2018 р.  
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України № 391 від 30.03.1998 р. «Про затвердження 
Положення про державну систему моніторингу довкілля». 

У Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2030 року» визначено 5 пріоритетних національних екологічних цілей: 

1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та 
виробництва. 

2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України. 
3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо 

соціально-економічного розвитку України. 
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4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, 
соціально-економічний розвиток та здоров’я населення. 

5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління. 

У рамках підготовки звіту про СЕО проаналізовано відповідність пріоритетних 
напрямків і завдань проєкту ДДП «Програма економічного і соціального розвитку Сумської 
області на 2023 рік»» з національними екологічним цілям. 

ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 
ВІДПОВІДНІСТЬ У ДДП 

(пріоритетні напрямки завдання) 
Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та 

виробництва 
Урахування рекомендацій наукових 

установ екологічного спрямування при 
прийнятті управлінських рішень та підготовці 
проєктів нормативно-правових актів 

Здійснення стратегічної екологічної оцінки 
Програми економічного і соціального 
розвитку Сумської області на 2023 рік 

Забезпечення участі громадськості у 
прийнятті управлінських рішень у сфері 
охорони навколишнього природного 
середовища та природокористування 

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України 
Удосконалення системи кадастрів 

природних ресурсів, державної статистичної 
звітності з використання природних ресурсів 
та забруднення навколишнього природного 
середовища 

Розроблення актуальної містобудівної 
документації населених пунктів 
територіальних громад, що враховує ризик 
виникнення надзвичайних ситуацій та 
додержання вимог інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту 

Зменшення негативного впливу процесів 
урбанізації на навколишнє природне сере-
довище, припинення руйнування навколиш-
нього природного середовища у межах міст, 
зокрема, недопущення необґрунтованого 
знищення зелених насаджень у межах міст під 
час виконання будівельних чи інших робіт, 
незаконного відведення земельних ділянок, 
зайнятих зеленими насадженнями, під 
будівництво 

Забезпечення актуальною містобудівною 
документацією місцевого рівня 
територіальних громад області. 

Налагодження системи містобудівного 
моніторингу та кадастру на регіональному та 
районному рівнях 

Забезпечення збереження, відновлення та 
збалансованого використання рослинного 
світу України 

Виконання робіт зі створення захисних 
лісових насаджень. 

Виконання робіт зі створення захисних 
лісових насаджень та полезахисних смуг на 
землях, що не зайняті лісом  

Стимулювання розвитку інфраструктури 
управління відходами 

Удосконалення системи поводження з 
відходами, поліпшення екологічного стану 
населених пунктів 

Стимулювання оновлення зношених основ-
них фондів промислової і транспортної інфрас-
труктури та об’єктів житлово-комунального 
господарства шляхом прямих державних 
дотацій, здешевлення кредитів, часткової ком-
пенсації відсоткових ставок за кредитами тощо 

Проведення будівництва, реконструкції, 
капітального, поточного ремонтів 
автомобільних доріг області та їх 
експлуатаційне утримання. 

Реконструкція та капітальний ремонт 
житлових будинків із застосуванням новітніх 



25 
 

технологій та обладнання. 
Технічне переоснащення житлових будин-

ків, об’єктів житлово-цивільного, соціального, 
природоохоронного призначення, об’єктів 
освіти, охорони здоров’я, транспорту, торгівлі, 
громадського харчування, комунального 
господарства, культурно-побутового, іншого 
призначення на території області за рахунок 
коштів державного та/або місцевих бюджетів, 
а також за рахунок інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством 

Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо 
соціально-економічного розвитку України 

Запобігання зміні клімату та адаптація до неї Упровадження енергозберігаючих заходів 
та технологій, зокрема на теплопостачальних 
підприємствах та підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства, 
а також у закладах бюджетної сфери. 

Упровадження систем енергетичного 
менеджменту та енергетичного моніторингу 
органів місцевого самоврядування та систем 
енергетичного менеджменту громадських 
будівель 

Зменшення промислового забруднення та 
ризиків промислових аварій 

Підтримання у постійній готовності 
територіальної та місцевих систем 
централізованого оповіщення органів 
управління, своєчасного інформування 
населення про надзвичайні ситуації та 
загрози; здійснення технічної модернізації 
зазначених систем. 

Нарощування фонду та облаштування 
необхідним обладнанням та майном наявних 
захисних споруд цивільного захисту 

Поводження з небезпечними хімічними 
речовинами 

Забезпечення екологічно безпечного збері-
гання та утилізації відходів та небезпечних 
хімічних речовин, у тому числі непридатних 
або заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин 

Ціль 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, 
соціально-економічний розвиток та здоров’я населення 

Зниження рівня забруднення 
атмосферного повітря та вод 

Здійснення регулювання викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. 

Модернізація та розвиток централізованих 
систем водопостачання і водовідведення. 

Встановлення енергоефективних газових 
котлів у закладах бюджетної сфери 
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6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ 

Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля від реалізації завдань  
Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2023 рік 

№ 
з.п. 

Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 
Повітря 

1.  Збільшення викидів забруд-
нюючих речовин від 
стаціонарних джерел 

+   Будівництво нових про-
мислових та комунальних 
об’єктів повинно відпові-
дати Державним санітар-
ним правилам планування 
та забудови населених 
пунктів 

2. Збільшення викидів забруд-
нюючих речовин від 
пересувних джерел 

 +  Використання технічно 
справного автотранспорту 
та будівельної техніки 

3. Погіршення якості атмосфер-
ного повітря 

 +  Проведення моніторингу 
забруднюючих речовин 
після затвердження ДДП 
(що полягає у зборі 
статистичних даних по 
обсягам викидів 
забруднюючих речовин) 

4. Поява джерел неприємних 
запахів 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

5. Зміни повітряних потоків, 
вологості, температури або ж 
будь-які локальні чи 
регіональні зміни клімату 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

Водні ресурси 
6. Збільшення обсягів скидів у 

поверхневі води 
+   Контроль технологічного 

режиму очисних споруд, 
періодичного контролю 
складу та обсягу стічних вод 
відповідно до вимог 
законодавства 

7. Будь-які зміни якості 
поверхневих вод (зокрема 
таких показників як 
температура, розчинений 
кисень, прозорість, але не 
обмежуючись ними) 

+   Контроль технологічного 
режиму очисних споруд, 
періодичного контролю 
складу та обсягу стічних вод 
відповідно до вимог 
законодавства 

8. Значне зменшення кількості 
вод, що використовуються для 
водопостачання населенню 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

9. Збільшення навантаження на 
каналізаційні системи та 
погіршення якості очистки 
стічних вод 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 
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№ 
з.п. 

Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 

10. 

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

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

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

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

12. Порушення гідрологічного та 
гідрохімічного режиму малих 
річок регіону 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

13. Зміни обсягів підземних вод 
(шляхом відбору чи скидів або 
ж шляхом порушення 
водоносних горизонтів) 

 +  Посилення державного 
нагляду та контролю за 
дотриманням водоохорон-
ного режиму у зонах сані-
тарної охорони свердло-вин; 
розробка спеціалі-зованих 
проєктів 

14. Забруднення підземних 
водоносних горизонтів 

 +  Посилення державного 
нагляду та контролю за 
дотриманням водоохорон-
ного режиму у зонах сані-
тарної охорони свердло-вин; 
розробка спеціалізо-ваних 
проєктів. 

Влаштування свердловин 
або реконструкція повинна 
відповідати нормам зако-
нодавства (водного кодексу 
України) 

 
Відходи 

15. Збільшення кількості утво-
рюваних твердих побутових 
відходів 

 +  Забезпечення виконання 
«Програми поводження з 
твердими побутовими від-
ходам» (Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 
04.04.2004 р. № 265) перед-
бачається організація роз-
дільного збору твердих 
побутових відходів із нас-
тупним використанням і 
утилізацією. За умови орга-
нізації роздільного збору 
об’єм вивозу твердих 
побутових відходів можна 
зменшити на 30-50% 

16. Збільшення кількості утворю-
ваних чи накопичених про-
мислових відходів ΙV класу 

 +  Зберігання відходів у 
відведених місцях. 

Запровадження системи 
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№ 
з.п. 

Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 
небезпеки роздільного збирання 

відходів 
17. Збільшення кількості відхо-дів 

Ι – ΙΙΙ класу небезпеки 
 +  Зберігання відходів у 

відведених місцях.  
Передача відходів тільки 

ліцензованим підприємс-
твам для подальшого 
поводження (видалення, 
утилізації тощо) 

18. Спорудження екологонебез-
печних об’єктів поводження з 
відходами 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

19. Утворення або накопичення 
радіоактивних відходів 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

Земельні ресурси 
20. Порушення, переміщення, 

ущільнення ґрунтового шару 
 +  Проєктування та 

виконання будівельних та 
земляних робіт у чіткій 
відповідності до чинних 
норм, правил, стандартів.  

Планування порушених 
територій з максимальним 
збереженням існуючого 
ґрунтового шару 

21. Будь-яке посилення вітрової 
або водної ерозії ґрунтів 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

22. Зміни в топографії або в 
характеристиках рельєфу 

 +  Проєктування та 
виконання будівельних та 
земляних робіт у чіткій 
відповідності до чинних 
норм, правил, стандартів.  

Планування порушених 
територій з максимальним 
збереженням існуючого 
ґрунтового шару 

23. Появу таких загроз, як 
землетруси, зсуви, селеві 
потоки, провали землі та інші 
подібні загрози через 
нестабільність літогенної 
основи або зміни геологічної 
структури 

 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

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

+   Виконання умов 
законодавства при зміні 
цільового використання 
земельних ділянок 

25. Виникнення конфліктів між 
ухваленими цілями ДДП та 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 
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№ 
з.п. 

Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 
цілями місцевих громад 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 
26. Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або 
на їх території тощо) 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

27. Зміни у кількості видів рос-
лин або тварин, їхній чисе-
льності або територіальному 
представництві 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

28. Збільшення площ зернових 
культур або сільськогоспо-
дарських угідь в цілому 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

29. Порушення або деградацію 
середовищ існування диких 
видів тварин 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

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

 +  Програма передбачає 
проведення спеціальних 
заходів, спрямованих на 
збільшення рівня лісис-тості 
території області. 

Шляхом виконання робіт 
зі створення захисних лісо-
вих насаджень та поле-
захисних смуг на землях, що 
не зайняті лісом 

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

 +  Програма передбачає 
проведення виконання зав-
дань: з модернізації 
матеріально-технічного 
оснащення закладів куль-
тури в обсязі, необхідному 
для надання якісних куль-
турних послуг населенню; 
збереження та популя-
ризація нерухомої культур-
ної спадщини регіону. 
Стимулювання формуван-ня 
економічного середо-вища 
та розвитку сфери 
зайнятості населення 
навколо об’єктів культур-
ної спадщини; створення 
конкурентоспроможного 
регіонального туристич-
ного продукту. Форму-
вання позитивного іміджу 
Сумщини як привабливого 
для туризму регіону. 
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№ 
з.п. 

Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 
Всі заходи з реалізації 

завдань повинні відпові-
дати Закону України «Про 
охорону культурної 
спадщини» 

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

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

 

33. Зміни в локалізації, роз-
міщенні, щільності та зрос-
танні кількості населення 
будь-якої території 

 +  Створення більш ком-
фортних умов проживання 
населення, покращення 
інфраструктури, збіль-
шення житлового фонду 

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

 +  Не потребує заходів 
пом’якшення 

35. Суттєвий вплив на нинішню 
транспортну систему. Зміни в 
структурі транспортних 
потоків 

 +  Програма передбачає 
проведення виконання 
завдань: з проведення 
будівництва, реконструк-ції, 
капітального, поточ-ного 
ремонтів автомобіль-них 
доріг області та їх 
експлуатаційне утримання; 
збереження та подальший 
розвиток наявної мережі 
автобусних маршрутів 
загального користування 
внутрішньообласного спо-
лучення; охоплення сіль-
ських населених пунктів 
області регулярним транс-
портним сполученням 

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

 +  Програма передбачає 
проведення виконання 
завдань: з проведення 
будівництва, реконструк-ції, 
капітального, поточ-ного 
ремонтів автомобіль-них 
доріг області та їх 
експлуатаційне утримання; 
збереження та подальший 
розвиток наявної мережі 
автобусних маршрутів 
загального користування 
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№ 
з.п. 

Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 
внутрішньообласного спо-
лучення; охоплення сіль-
ських населених пунктів 
області регулярним транс-
портним сполученням 

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

 +  З метою безперервного 
надання населенню області 
якісних житлово-кому-
нальних послуг у 2023 році 
першочерговими завдан-
нями визначено забезпе-
чення стабільної роботи 
підприємств галузі, особ-
ливо теплопостачальних 
підприємств і підприємств 
водопровідно-каналізацій-
ного господарства, а також 
технічне переоснащення 
житлово-комунального 
господарства 

38. Поява будь-яких реальних або 
потенційних загроз для 
здоров’я людей 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

Екологічне управління та моніторинг 
39. Послаблення правових і 

економічних механізмів 
контролю в галузі екологічної 
безпеки 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

40. Погіршення екологічного 
моніторингу 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

41. Усунення наявних механіз-мів 
впливу органів місцевого 
самоврядування на процеси 
техногенного навантаження 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

42. Стимулювання розвитку 
екологічно небезпечних 
галузей виробництва 

 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

Інше 
43. Підвищення рівня викорис-

тання будь-якого виду 
природних ресурсів 

 +  Використання лічильни-
ків обсягу споживання води.  

Раціональне використан-
ня земельних ресурсів в 
межах території населе-ного 
пункту.  

Рекультивація поруше-них 
територій 

44. Суттєве вилучення будь-якого 
не відновлюваного ресурсу 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

45. Збільшення споживання  +  З метою забезпечення у 
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№ 
з.п. 

Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 
значних обсягів палива або 
енергії 

2023 році сталого функ-
ціонування енергетичної 
галузі та її ефективного 
розвитку, стабільного 
постачання енергоносіїв 
споживачам, підвищення 
ефективності їх викорис-
тання визначено такі 
завдання: 

забезпечення повних та 
своєчасних розрахунків 
усіма категоріями спожи-
вачів за спожиті енергоносії; 

упровадження енергозбе-
рігаючих заходів та техно-
логій, зокрема на тепло-
постачальних підприєм-
ствах та підприємствах 
водопровідно-каналізацій-
ного господарства, а також 
у закладах бюджетної 
сфери; 

упровадження систем 
енергетичного менеджмен-
ту та енергетичного 
моніторингу органів 
місцевого самоврядування 
та систем енергетичного 
менеджменту громадських 
будівель 

46. Суттєве порушення якості 
природнього середовища 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 

47. Такі впливи на довкілля або 
здоров’я людей, які самі по 
собі будуть незначними, але у 
сукупності викличуть значний 
негативний екологічний 
ефект, що матиме значний 
негативний прямий або 
опосередкований вплив на 
добробут людей 

  + Не потребує заходів 
пом’якшення 
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7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Заходи з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа державного планування будуть вживатися в межах повноважень 
місцевих державних адміністрацій, визначених статтею 31 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», зокрема: 

1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку 
програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що 
перебувають у державній власності; 

2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону; 
3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та забезпечує виконання 

регіональних екологічних програм; звітує перед відповідною радою про їх виконання; 
вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм; 

4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 
охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами; 

5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; 

6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а 
також про заходи, що вживаються до його поліпшення; 

7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт 
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян; 

8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними 
законодавства про охорону довкілля та санітарних правил; 

9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, 
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони 
санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання 
підприємствами питної води у промислових цілях; 

10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності 
та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища та розглядає 
справи про адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд інших 
державних органів у разі порушення законодавства про відходи; 

11) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених 
Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності 
зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; 

12) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення та зміни меж 
районів, міст у порядку, визначеному законом; 

13) здійснює контроль за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу 
громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування 
відповідно до закону. 
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8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 
РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ  

Проєкт документа державного планування «Програма економічного і соціального 
розвитку Сумської області на 2023 рік» (далі – Програма) розроблена на короткостроковий 
період виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-
технічних ресурсів та фінансових можливостей Сумської області. 

Програма ґрунтується на аналізі соціально-економічного розвитку області у 2022 році з 
початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, актуальних 
проблемах, що постали перед регіоном в умовах воєнного стану, пріоритетах, спрямованих 
на забезпечення сталого людського розвитку, з урахуванням впливу сучасних внутрішніх і 
зовнішніх ризиків, зокрема пов’язаних з розташуванням регіону на кордоні з країною-
агресором. У Програмі визначено основні пріоритетні напрямки економічного і соціального 
розвитку області в цілому та у відповідних галузях (сферах діяльності), завдання та заходи, 
спрямовані на реалізацію визначених пріоритетів. 

Затвердження Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 
короткостроковий період передбачено Законом України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Законом України 
«Про правовий режим воєнного стану» та не передбачає використання альтернативного 
нульового сценарію – не прийняття проєкту Програми на наступний рік.  

Враховуючи дію воєнного стану на території України та можливе його продовження, в 
процесі здійснення СЕО розглянуто нульову альтернативу. Тобто відмова від запланованої 
діяльності, без затвердження Програми. Незатвердження Програми та відмова від реалізації 
завдань, що передбачені нею призведе до неможливості розвитку та відновлення регіону, 
після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Цей сценарій 
може розумітися, як продовження поточних негативних тенденцій щодо економічно, 
соціального та екологічного стану території, що постраждав від військової агресії.  

За даним варіантом подальший стабільний розвиток регіону, очевидно є 
проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення комфорту проживання населення 
Сумської області. 

Територіальні альтернативи Звітом про СЕО не розглядаються, так як обрані проєктні 
завдання та заходи, спрямовані на реалізацію визначених пріоритетів Програми для 
конкретної області. Територіальні альтернативи можуть бути розглянуті лише при реалізації 
конкретних завдань та заходів Програми, але дані альтернативи є обмеженими територією 
Сумської області. 

Розгляд технічних альтернатив Звітом про СЕО не проводився. Програма розроблена 
Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації 
спільно з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, 
територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в 
Сумській області, з урахуванням пропозицій районних державних адміністрацій – військових 
адміністрацій, територіальних громад, відповідно до Закону України від 5 лютого 2015 року 
№ 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», Закону України від 23 березня 
2000 року № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня  
2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 
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соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету», 
основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України та 
окремих кількісних припущень до прогнозних розрахунків на 2022-2023 роки, Стратегії 
відновлення та розвитку економіки Сумської області на 2022-2024 роки, затвердженої 
розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної 
військової адміністрації від 18.07.2022 № 228-ОД, Каталогу технічних завдань  
на проєктні ідеї до Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумської області  
на 2022-2024 роки, затвердженого Радою з відновлення та розвитку економіки Сумської 
області 18.11.2022, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – 
керівника обласної військової адміністрації від 08.09.2022 № 318-ОД «Про організацію 
розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 
2023 рік». Розгляд технічних альтернатив можливий лише за умов реалізації конкретних 
проєктів відповідно визначених Програмою завдань та заходів. 

 
8.1. Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки 
Під час підготовки звіту зі стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і 

прийнятність реалізації завдань Програми, також оцінено вплив на навколишнє середовище з 
урахуванням природних, соціальних та техногенних умов Сумської області. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки документу державного 
планування є його відповідність пріоритетам державної екологічної політики України. 

Основні етапи стратегічної екологічної оцінки: 
1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 
2) визначення зв’язку з іншими документами державного планування, оцінка 

відповідності Програми екологічним пріоритетам державної екологічної політики. ; 
3) аналіз та оцінка ймовірних наслідків виконання завдань та заходів Програми, щодо 

впливу на довкілля; 
4) визначення екологічних проблем пов’язаних документом державного планування; 
5) визначення технічних альтернатив; 
6) визначення показників, заходів моніторингу та критерії їх оцінки. 
В ході СЕО проведено оцінку екологічних проблем документу державного планування 

і потенційного впливу на стан довкілля, проведено SWOT-аналіз та аналіз відповідність 
Програми екологічним пріоритетам державної екологічної політики. 

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

- відсутність деяких статистичних відомостей та інших характеристики;  
- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу 

Програми на довкілля. 
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9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 
ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

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 буде здійснюватися під час всього 
періоду виконання проєктних рішень документа державного планування. Програма 
розроблена на короткостроковий період. Термін реалізації Програми – 2023 рік. Детальна 
інформація, а саме: поставлені завдання, заходи їх виконання, терміни, відповідальний 
виконавець та очікуваний результат зазначені в додатку 1 Програми. Основними завданнями 
моніторингу реалізації Програми 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. 
 
9.1. 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 

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 
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№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
  

 
  

пом’якшення 
негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 

 

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 
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 
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 
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№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
5. Зміни у струк-

турі викорис-
тання земельних 

ресурсів Сум-
ської 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 
 

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 
 

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 



39 
 

№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 
8. Кількість 

накопичених 
непридатних та 
заборонених до 
використання 

хімічних засобів 
захисту рослин, 

у тому числі: 
- на початок 

звітного року; 
- на кінець 

звітного року 

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 
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 
Здоров’я населення 

10. Захворюваність 
на хвороби 

органів 
дихання: 

- туберкульоз 
- інші 

осіб на 
100 тис. 

населення 

    

˂ 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 
11. Забезпеченість 

лікарями 
осіб на  
10 тис. 

населення 
    

˃ 1 Позитивний 
результат 

= 1 

Нейтральний 
результат, що 

потребує 
подальшого 
моніторингу 
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№ 
з.п. 

Заходи 
моніторингу 

Одиниця 
виміру 

Показники 
перед війною 

Реалізація 
програми 

Після 
реалі-
зації 

Оцінка Показник 
оцінки Примітка 

2021 2022 2023 2024 2024/2023 

   ˂ 1 

Негативний резу-
льтат, необхідно 
вжити заходи для 

запобігання, 
зменшення та 
пом’якшення 

негативних нас-
лідків виконання 

Проєкту 

 

    

12. Смертність 
населення від: 

- хронічних 
хвороб; 

- онкологія. 

випадків на 
1000 осіб 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

= 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 
13. Питома вага 

злоякісних 
новоутворень, 
виявлених в I-

II стадії 

% 

    

˂ 1 Позитивний 
результат 

= 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.  
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10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. 

Даний розділ не розглядається. Виявлені у документі державного планування завдання 
виконання яких може передбачати діяльність, що відповідно до законодавства підлягає 
оцінці впливу на довкілля, не потребує здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля. 
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11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 

Програмою економічного і соціального розвитку Сумської області на 2023 рік  
(далі – Програма) визначено основні цілі, пріоритетні напрями та заходи соціально-
економічного розвитку Сумської області на 2023 рік. Програма ґрунтується на аналізі 
соціально-економічного розвитку області у 2022 році з початку повномасштабної збройної 
агресії російської федерації проти України, актуальних проблемах, що постали перед 
регіоном в умовах воєнного стану, пріоритетах, спрямованих на забезпечення сталого 
людського розвитку, з урахуванням впливу сучасних внутрішніх і зовнішніх ризиків, 
зокрема пов’язаних з розташуванням регіону на кордоні з країною-агресором. 

Мета Програми – забезпечення сталого людського розвитку шляхом створення 
безпечних умов для життя мешканців області, відбудови регіональної економіки, у тому 
числі відновлення виробничої, транспортної, соціальної інфраструктури, інфраструктури 
енергетики, зв’язку, активізації малого та середнього бізнесу, подолання безробіття, 
підтримки вразливих верств населення, що опинились у складних життєвих обставинах, у 
тому числі внаслідок війни. 

У рамках стратегічної екологічної оцінки проведено SWOT-аналіз слабких та сильних 
сторін проєкту ДДП відносно впливу на довкілля. Програма дає більше можливостей, а ніж 
загроз. Тому реалізація завдань ДДП дозволить скоротити кількість проблемних питань 
Сумської області, тим самим покращити економічні та соціальні умови проживання 
населення. 

Аналіз відповідності пріоритетних напрямків і завдань проєкту ДДП «Програма 
економічного і соціального розвитку Сумської області на 2023 рік» національним 
екологічним цілям – задовільний.  

Здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі на 
здоров’я населення, за запропонованими в Розділі 9 показниками із введенням щорічної 
звітності, дасть можливість своєчасно виявляти порушення і недоліки, відхилення від 
нормативних показників та своєчасно опрацьовувати заходи та терміни по їх усуненню, 
складати звіти та інформувати мешканців області про стан реалізації Програми. 
  




