
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

  «Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня 

Сироватка, Сумський район, Сумська область» та звіту про стратегічну 

екологічну оцінку 



Згідно з проведеним аналізом прогнозованого впливу на довкілля в звіті про СЕО 

містобудівної документації, визначено, що під час погодження проекту генерального 

плану території с. Нижня Сироватка з метою будівництва проектних будівель та споруд 

очікується допустимий вплив на довкілля, зумовлений викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження 

з відходами. Значний негативний вплив на довкілля не передбачається. 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у 

межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік 

оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі 

виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх 

усунення. 

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет 

Міністрів України. 

Програма екологічного моніторингу буде розроблена на час будівництва та 

експлуатації виконаних відповідно до проекту генерального плану будівель, споруд, 

комунікаційних мереж. Програма моніторингу складається із переліку дій та заходів, 

кожний із яких має певну мету, ключові індикатори та критерії для оцінки. 

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього періоду виконання 

проектних рішень генерального плану с. Нижня Сироватка. 

Моніторинг включає (але не обмежується) наступними етапами: 

1. Вибір параметрів навколишнього природнього та соціального середовища для 

певних аспектів; 

2. Встановлення ключових параметрів моніторингу; 

3. Візуальний огляд; 

4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження; 

5. Регулярні опитування та зустрічі з громадськістю, яка потенційно потрапляє в 

зону впливу об’єкту планованої діяльності. 

6. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 

розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту 

на навколишнє природне та соціальне середовище. 

7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її 

коригування в разі необхідності. 

 

Внутрішній моніторинг 

Загальне управління організацією робіт по виконанню природоохоронних заходів у 

відповідності до вимог законодавчих і нормативних документів покладається на 

замовника документа державного планування – Нижньосироватську сільську раду або 

уповноваженого ним посадової особи.  

Повсякденний контроль за станом будівельного обладнання і технічних заходів по 

запобіганню забруднення навколишнього середовища здійснюється силами 

уповноважених Нижньосироватською сільською радою осіб, що відповідальні за проектні 

заходи виконання яких може призвести до забруднення навколишнього середовища. 



Зовнішній моніторинг 

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкта силами органів 

державного нагляду, місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань. 

Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль підприємства 

шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших 

зацікавлених сторін. 

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право 

долучатись до контролюючих органів або відвідувати об’єкт самостійно у відповідності 

до вимог безпеки, що встановлені на промисловому чи комунальному об’єкті. 

Нижньосироватська сільська рада зобов’язується публікувати на власному сайті 

копії результатів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що 

виконуються в рамках моніторингу, не пізніше ніж через 10 робочих днів після отримання 

їх оригіналів. 

 



Моніторинг на етапі реалізації рішень генерального плану. 
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Параметр, що підлягає 

моніторингу 
Періодичність Хто проводить моніторинг Індикатори результативності 

1 2 3 4 5 

П
о
в
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р

я
 

Вміст забруднюючих 

речовин у вихлопних газах 

автотранспортних засобів 

1 раз на рік 

Призначена 

Нижньосироватською 

сільською радою 

відповідальна особа за ОНС 

на базі станцій технічного 

Обслуговування 

Відповідність: статті 9,10, 17 

ЗУ Про охорону атмосферного 

повітря № 2707-ХП; 

ЗУ 3353-12 від 28.04.2017 

ДСТУ 4276:2004 та ДСТУ 

4277:2004 

Концентрації 

забруднюючих речовин на 

межі СЗЗ виробничих 

територій та кладовищ 

1 раз на рік 
Представники 

Держпродспоживслужби 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 
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у
н

т
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Стан ґрунтів, порушених 

при виконанні 

запроектованих заходів 

1 раз на рік 

Державна установа 

«Сумський обласний 

лабораторний центр» 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 

В
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х
о
д
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Місця тимчасового 

зберігання відходів 

Відповідно до плану 

перевірок та позапланово 

Представники 

Держпродспоживслужби, 

Державної екологічної 

інспекції, представники 

органів місцевого 

самоврядування та місцевих 

громадських організацій 

Відповідно до визначених 

законодавством умов 

зберігання відходів 
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На межі будівельних 

майданчиків 
Щоденно 

Призначена 

Нижньосироватською 

сільською радою 

відповідальною особою за 

ОНС 

Відсутність порушень меж 

будівельних майданчиків та не 

потрапляння будівельної 

техніки і сміття на прилеглі 

території з природними 

комплексами 
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Захворюваність населення в 

порівнянні з показниками 

по Сумському району 

1 раз на рік 

КНП «Центральна 

амбулаторія загальної 

практики – сімейної 

медицини села Нижня 

Сироватка» 

Відсутність перевищень 

показників захворюваності в 

порівнянні з даними по 

Сумському району  

Лабораторні дослідження 

питної води в шахтних 

колодязях в с. Н.Сироватка 

1 раз на рік 

ДУ «Сумський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України» Сумський 

міськрайонний відділ 

Відповідність питної води в 

шахтних колодязях с. 

Н.Сироватка вимогам 

ДСанПІН 2.2.4.171-10 

«Гігієнічні вимоги до води 

питної призначеної для 

споживання людиною» 
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о
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и
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Населення 
Не менше 2 разів на рік і 

за потреби 

Уповноважена особа щодо 

консультацій з громадськістю 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпраці 

 

  



 

1 2 3 4 5 

С
о
ц

іа
л

ь
н

е 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

Громадські організації Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша 

уповноважена особа 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпраці 

ЗМІ Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Нейтральні або позитивні 

публікації у ЗМІ 

Інші зацікавлені сторони Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша 

уповноважена особа 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Співпраця із зацікавленими 

сторонами 

 

  



 Моніторинг після реалізації рішень генерального плану 
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Параметр, що підлягає 

моніторингу 
Періодичність Хто проводить моніторинг Індикатори результативності 

1 2 3 4 5 

П
о
в

іт
р

я
 

Вміст забруднюючих 

речовин у вихлопних газах 

автотранспортних засобів 

1 раз на рік 
Станції технічного 

обслуговування 

Відповідність: статті 9,10, 17 ЗУ 

Про охорону атмосферного 

повітря № 2707-ХП; 

ЗУ 3353-12 від 28.04.2017 ДСТУ 

4276:2004 та ДСТУ 4277:2004 

Концентрації 

забруднюючих речовин на 

межі СЗЗ виробничих 

територій та кладовищ 

1 раз на рік 

Акредитована лабораторія 

відповідно до атестату про 

акредитацію 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 
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у
н
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Стан ґрунтів, порушених 

при виконанні 

запроектованих заходів 

1 раз на рік 

Акредитована лабораторія 

відповідно до атестату про 

акредитацію 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 
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В
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х
о
д
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Місця тимчасового 

зберігання відходів 

Відповідно до плану 

перевірок державних 

органів влади та 

позапланово.  

Відповідно до внутрішніх 

процедур контролю та 

моніторингу 

Акредитована лабораторія 

відповідно до атестату про 

акредитацію. 

Представники 

Держпродспоживслужби, 

Державної екологічної 

інспекції, представники 

органів місцевого 

самоврядування та місцевих 

громадських організацій 

Умови зберігання відходів мають 

відповідати вимогам ЗУ «Про 

відходи». 

 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 

З
д

о
р

о
в
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 н

а
се

л
ен

н
я

 

Захворюваність населення в 

порівнянні з показниками 

по Сумському району 

1 раз на рік 

КНП «Центральна амбулаторія 

загальної практики – сімейної 

медицини села Нижня 

Сироватка» 

Відсутність перевищень 

показників захворюваності в 

порівнянні з даними по 

Сумському району 

Лабораторні дослідження 

питної води в шахтних 

колодязях в с. Н.Сироватка 

1 раз на рік 

ДУ «Сумський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України» Сумський 

міськрайонний відділ 

Відповідність питної води в 

шахтних колодязях с. 

Н.Сироватка вимогам ДСанПІН 

2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до 

води питної призначеної для 

споживання людиною» 

С
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ц
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ь
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е 
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р
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о
в
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Населення 
Не менше 2 разів на рік і 

за потреби 

Уповноважена особа щодо 

консультацій з громадськістю 

Нижньосироватської сільської 

ради 

Позитивний настрій зацікавлених 

сторін на продовження співпраці 

Громадські організації Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша уповноважена 

особа Нижньосироватської 

сільської ради 

Позитивний настрій зацікавлених 

сторін на продовження співпраці 

 



1 2 3 4 5 

С
о
ц
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л

ь
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е 
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р
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о
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ЗМІ Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю 

Нижньосироватської сільської 

ради 

Нейтральні або позитивні 

публікації у ЗМІ 

Інші зацікавлені сторони Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша уповноважена 

особа Нижньосироватської 

сільської ради 

Співпраця із зацікавленими 

сторонами 

 




