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Вступ
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у
міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція
збалансованого розвитку, що спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та
екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю
розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах
планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн,
регіонів і населених пунктів.
Одним з інструментів екологічної політики, який дозволяє поряд з економічними та соціальними факторами враховувати в процесах планування та управління
екологічні фактори, є екологічна оцінка. Екологічна оцінка заснована на простому
принципі: легше виявити і запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності
на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії її здійснення.
Стратегічна екологічна оцінка упродовж останнього десятиріччя
застосовується у багатьох країнах світу. З 2001 р. СЕО обов’язкова для державчленів Європейського Союзу. Застосування СЕО в ЄС регулюється «Директивою
2001/42/EC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє
середовище». Основні положення цієї директиви стали основою для підготовки
Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Протокол
про СЕО був підписаний у травні 2003 р. у Києві на 5-й Всеєвропейській
конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи».
«Стратегічність» СЕО полягає в тому, що процес екологічного оцінювання
інтегрується в процес розробки планів і програм. Таким чином, СЕО можна
розглядати як інструмент планування. СЕО може підвищити якість планування
декількома способами, зокрема шляхом забезпечення сфокусованого, відкритого
до альтернатив підходу, а також шляхом аналізу цілого ряду потенційних наслідків
і можливостей для досягнення більш збалансованих форм розвитку.
Об'єктом оцінки даного звіту є документ державного планування - проект
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної громади
до 2027 року (далі - Стратегія), розробка якої проводилася у 2021 році. Зауважимо,
що стратегія громади розроблялась уперше, тому і Звіт СЕО для ДДП Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної громади
до 2027 року розробляється вперше.
Для проведення СЕО Стратегії розвитку Володимирецької громади на період
до 2027 року застосована методологія, що ґрунтується на досвіді інших країн, яка
дозволила оцінити потенційні впливи на довкілля від реалізації Стратегії та
запропонувати заходи щодо їх пом’якшення або запобігання.
Обсяг стратегічної екологічної оцінки
В рамках розробки «Стратегічного плану розвитку Володимирецької
селищної територіальної громади до 2027 року» відповідно до ст. 8 Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку» було оприлюднено Заяву про визначення
обсягу СЕО від 12.10.2021 р.
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Розділ 1. Методологія СЕО
1.1.
Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні
Слід зазначити, що упродовж останнього десятиріччя СЕО застосовується у
багатьох країнах світу. З 2001 р. Стратегічна екологічна оцінка стала обов’язковою
для держав-членів Європейського Союзу. Застосування СЕО в ЄС регулюється
«Директивою 2001/42/EC про оцінку впливу окремих планів та програм на
навколишнє середовище».
Основні положення Директиви 2001/42/EC стали основою для підготовки
Протоколу про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції
про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Протокол про СЕО забезпечив розвиток СЕО у порівнянні з Директивою 2001/42/EC. Зокрема, він додав оцінку законодавчих актів, приділив значну
увагу впливу на здоров’я населення та процедурі участі громадськості й консультацій із зацікавленими сторонами. Протокол про СЕО був ратифікований Верховною
Радою України 01.07.2015 р. (№562-VIII) Станом на жовтень 2014 р. Сторонами
протоколу були 26 країн регіону Європейської комісії ООН.
До прийняття Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» в Україні оцінка
впливу господарської діяльності на довкілля забезпечувалась двома
інструментами: оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та державною
екологічною експертизою.
Проведення екологічної експертизи та ОВНС регулювалося законами
України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про
екологічну експертизу» (1995), «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище в транскордонному контексті» (1999) та Державними
будівельними нормами України ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки
впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві
підприємств, будинків і споруд» (2004).
Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2030 р.» №2697-VIII від 28.02.2019 р. визначив
засади нової екологічної політики України як частини реформ, що впроваджуються
в процесі асоціації з ЄС. В цьому законі СЕО згадується в основних принципах
національної екологічної політики, інструментах реалізації національної
екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» ухвалений 20 березня
2018 р. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №16, ст. 138) є основою для
проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) стратегії розвитку
Володимирецької громади.
Законом визначено повноваження суб’єктів стратегічної екологічної оцінки,
порядок проведення такої оцінки, транскордонні консультації та інформування про
затвердження документа державного планування та моніторинг його виконання.
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1.2. Методологія проведення СЕО Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року
Розробка СЕО проводилась згідно Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку». Запропонована методологія проведення СЕО Стратегії
розвитку Володимирецької громади на період до 2027 року, як і методологія
розроблення самої Стратегії, складається з шести етапів:
Етап 1. Підготовчий
Ухвалення рішення про проведення СЕО. Створення Робочої групи
(колективу авторів-виконавців та експертів) з СЕО та забезпечення її постійної
взаємодії з усіма розробниками Стратегії. Колектив авторів-виконавців та
експертів формується з представників органів влади та місцевого самоврядування,
експертів з охорони довкілля, експертів з СЕО, науковців, представників
громадськості та інших заінтересованих сторін. Робочій групі має бути
забезпечений вільний доступ до інформації та можливість надавати коментарі й
рекомендації розробникам стратегії.
Інформування громадськості. Вимоги щодо інформування громадськості
сформульовані в ст. 5 «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються
довкілля» (Орхуська конвенція). Інформування громадськості - важлива складова
на всіх етапах СЕО. На підготовчому етапі необхідно проінформувати про початок
процесу СЕО та формування колективу авторів-виконавців та експертів з СЕО.
Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО
Визначення ключових екологічних проблем. Огляд екологічних проблем
необхідний для того, щоб допомогти зосередити СЕО на тих складових довкілля,
які важливі для громади. Визначити пріоритетність екологічних проблем можуть
допомогти питання:
1) Які проблеми найдавніші та найбільш значущі в громаді?
2) Які зміни відбуваються в довкіллі?
3) Яка історія та витоки цих проблем?
Автори-виконавці та експерти з СЕО мають визначити головні екологічні
проблеми на основі наявних аналітичних матеріалів.
Етап 3. Оцінка екологічної ситуації на території громади
Збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи
значення ключових екологічних показників. Визначаються складові довкілля (як
екологічні, так і соціально-культурні), на яких зосереджується увага СЕО.
Визначаються ключові показники, які характеризують стан складових довкілля
(наприклад, показники якості води, показники стану здоров’я населення тощо). Ці
показники дозволять прийняти рішення, оцінити зміни у довкіллі, зосередивши
увагу на тих параметрах, які реагуватимуть на зміни і створюватимуть зворотній
зв'язок, а також тих параметрах, моніторинг яких ефективний. Зібрана інформація
дозволить оцінити поточний стан довкілля.
Етап 4. Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу
на довкілля та відповідність національним цілям і регіональним екологічним
програмам та планам)
Оцінка ступеню врахування національних цілей і регіональних екологічних
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програм та планів в стратегічних цілях і проектах Стратегії. Оцінюється ступінь
врахування природоохоронних національних цілей і регіональних програм та
планів в рамках пропонованої стратегії регіонального розвитку. Для цього
використовуються екологічне законодавство, стратегічні документи національної
екологічної політики, регіональні стратегічні документи та національні й
регіональні екологічні програми.
Проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей.
Результати оцінки ступеню врахування екологічних цілей обговорюються з
громадськістю для того, щоб зібрати зауваження та пропозиції і врахувати їх в
документації з СЕО.
Проведення оцінки впливу Стратегії на складові довкілля. У випадку, коли у
Стратегії передбачаються конкретні заходи і проекти, що мають територіальну
прив’язку, оцінюється вплив пропонованих заходів на складові довкілля (вплив на
атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну). У випадку,
коли неможливо чітко визначити територіальну прив’язку конкретних заходів і
проектів, оцінка впливів стратегії ґрунтується на експертній оцінці членів робочої
групи з СЕО. Для оцінки впливу можуть бути використані контрольні переліки, а
також матриці взаємодій, конфліктів і синергізмів. При цьому оцінюються прямі,
непрямі, другорядні, сукупні, синергетичні, короткотермінові, тимчасові та
довготривалі впливи.
Проведення оцінки впливу Стратегії на стан здоров’я та добробут
населення. У випадку, коли в Стратегії передбачаються конкретні заходи і проекти,
що мають територіальну прив’язку, група оцінює вплив пропонованих заходів на
стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціальноекономічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток
інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для
рекреаційних цілей тощо).
Етап 5. Розроблення документації з СЕО та передача на затвердження
Підготовка екологічного звіту та рекомендацій щодо запобігання,
скорочення або пом’якшення потенційних негативних впливів на довкілля та
здоров’я населення, які можуть бути результатом реалізації Стратегії. Усі етапи
проведення СЕО відображаються в екологічному звіті. На основі проведеного
аналізу готуються рекомендації щодо запобігання, скорочення або пом’якшення
потенційних негативних впливів на довкілля та здоров’я населення, які можуть
бути результатом реалізації Стратегії.
Забезпечення доступу громадськості до розробленої документації.
Розроблена документація СЕО розміщується на веб-сайтах обласної ради та
обласної держадміністрації поряд із затвердженою регіональною стратегією.
Етап 6. Моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії на
довкілля
Створення системи моніторингу та оцінки впливу Стратегії на довкілля.
Документація СЕО має містити пропозиції щодо організації системи моніторингу
впливу впровадження Стратегії на довкілля. Ця система має враховувати той факт,
що планування місцевого розвитку – це поступовий процес, який залежить від
розробки та схвалення стратегії, відбору проектів і програм з її реалізації,
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моніторингу фактичного впливу та запуску нового циклу планування. СЕО має
бути складовою частиною усіх цих етапів планування.
1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час
розробки Стратегії та проведення СЕО
Участь громадськості - один з ключових принципів СЕО. Участь
громадськості та інших зацікавлених сторін у СЕО - гарантія запобігання
можливостям прийняття органами влади таких стратегічних рішень, які можуть
обмежити екологічні права та інтереси громадян.
Методологія проведення СЕО Стратегії розвитку Володимирецької громади
на період до 2027 року передбачає участь громадськості на різних стадіях процесу
СЕО. Всього відбулося три засідання з проведення Стратегічної екологічної оцінки
(СЕО) Стратегії розвитку Володимирецької громади на період до 2027 року з
представниками громадськості. Звіт з СЕО був представлений на громадське
обговорення 11 листопада 2021р у приміщенні селищної ради.
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Розділ 2. Зміст та основні цілі документа державного планування (ДДП) Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної
громади до 2027 року, його зв'язок з іншими ДДП
2.1.Стратегічне планування у Володимирецькій селищній
територіальній громаді
Стратегічни плану розвитку Володимирецької селищної територіальної
громади до 2027 року (далі – «Стратегія») розроблена на підставі Законів України
«Про місцеві державні адміністрації» №586-XIV від 09.04.1999 р., «Про місцеве
самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 р., «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України» №1602-III від 23.03.2000 р., «Про стимулювання розвитку регіонів»
№2850-IV від 08.09.2005 р., розпорядження сільського голови Володимирецької
сільської ради від 01.09.2020 року №112 «Про створення робочої групи із розробки
Стратегії розвитку Володимирецької громади на період до 2027 року».
Розробка Стратегії виконувалась Робочою групою у період з квітня 2021 по
жовтень 2021 року протягом низки семінарів та дискусій.
Основне завдання Стратегії розвитку Володимирецької громади – визначити
напрями подальших дій у сфері реформування економіки громади для
забезпечення її збалансованого розвитку на період до 2027 року.
Етапи розробки Стратегії:
1. Організація роботи з розроблення стратегії
Початковим етапом розробки Стратегії було формування Робочої групи –
колективу осіб, який був створений для роботи над планом стратегічного розвитку
громади. Саме на засіданнях Робочої групи презентувалися, обговорювалися усі
напрями роботи та ухвалювалися відповідні рішення.
2. Соціально-економічний та SWOT-аналіз
Відправний пункт розробки Стратегії - інвентаризація статистичних даних.
Стратегічний аналіз є чимось більшим від розгляду статистичних показників,
оскільки передбачає також оцінку структурних, політичних, економічних та
соціальних умов. У цьому сенсі кількісно-емпіричний аспект має тісний зв’язок з
якісними аспектами.
Після аналізу ситуації аналізувався потенціал громади. В основу методики
виконання цієї роботи було покладено SWOT-аналіз. На практиці робоча група
визначала сильні сторони громади, можливості розвитку, слабкі сторони та
зовнішні загрози.
Виявлені сильні і слабкі сторони, можливості і загрози формують чітке
уявлення про поточну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку регіону, а отже є
містком між соціально-економічним аналізом та Стратегією, причому орієнтація
Стратегії та основні елементи стратегічних цілей наприкінці цього етапу стали
очевидними. SWOT-аналіз приведений у табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
SWOT-аналіз Володимирецької громади
Сильні сторони
1. Громада межує із РАЕС. Відстань від
Володимирця до Вараша 28км.
2. Громада забезпечена трудовими ресурсами.
Має місце приріст населення. Є ВПУ.
3. Значні запаси корисних копалин (пісок, торф,
бурштин, глина, базальт, цеолітові туфи, мідь)
розміщені на території громади.
4. Громада є однією із найбільш заліснених на
Рівненщині. Лісистість складає 56,8 %.
5. Перспективи для розвитку сільського
господарства та промисловості.
6. Наявність документально оформлених
ділянок, придатних для реалізації інвестиційних
проектів.
7. На території громади розташовані 11 обєктів
природно заповідного фонду.
8. Можливість розвитку зеленого туризму
(озера, пам’ятки історії та архітектури).
9. Медичні послуги у громаді надаються на
високому рівні.
Можливості

Слабкі сторони
1. Низька якість автомобільних доріг
місцевого значення.
2. Значна тіньова занятість.
3. Відтік кваліфікованих трудових ресурсів за
межі громади.
4. Значний ступінь зносу основних фондів.
5. Низький рівень кооперації.
6. Відсутність переробних підприємств.
7. Неврегульований видобуток корисних
копалин
8. Відсутність швидкісного інтернету в
населених пунктах (с. Малі Телковичі,
Радижеве, Луко, Біле, Новосілки).
9. Відсутність розвиненої культурноспортивної інфраструктури

1. Покращення бізнес-клімату в Україні та
області.
2. Зростання інвестиційної привабливості
України та області.
3. Зростання світового попиту на продукцію
сільського господарства та харчової
промисловості.
4. Продовження процесів інтеграції з
Європейським Союзом.
5. Реалізація проєктів розвитку громад за
рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та
міжнародної технічної допомоги.
6. Зростання популярності внутрішнього
туризму.

1. Призупинення реформ в Україні.
2. Посилення необґрунтованого втручання у
господарську діяльність контролюючих,
правоохоронних та судових органів.
3. Недостатньо ефективна боротьба з
корупцією.
4. Продовження збройної агресії Російської
Федерації на сході України.
5. Відсутність ефективної державної
підтримки впровадження інновацій.
6. Зростання епідемічних захворювань,
низький рівень контролю відповідних служб.

Загрози
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Порівняльні переваги, виклики та можливі ризики
для Володимирецької громади
Порівняльні переваги
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)
Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні
сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості інвесторів до
України. З урахуванням таких сильних сторін Володимирецької громади, як зручне
географічне положення, наявність інвестиційно привабливих ділянок та
рекреаційних зон, наявність достатньої кількості трудових ресурсів, наявність
достатньої кількості родючих та екологічно чистих сільськогосподарських земель
та земель несільськогосподарського призначення можна стверджувати про
існування можливостей, котрі стимулюватимуть підтримку існуючих та створення
нових бізнесів на території громади за рахунок інвесторів, що разом з очікуваним
підвищенням доходів населення та зацікавленістю європейських споживачів
аграрною органічною продукцією, призведе до зростання рівня зайнятості та рівня
доходів населення Володимирецької селищної територіальної громади.
Серед населення України та Європи зростає популярність сільського,
зеленого, культурного, світоглядного туризму, чим може скористатися
Володимирецька селищна територіальна громада, на території якої свого часу
знаходились поселення німецьких, польських колоністів, має пам’ятки історії та
архітектури.
Виклики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)
Зношеність інженерно-технічних комунікацій, неналежна якість або
відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами в середньостроковій
перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній підтримці, що
надається для об‘єднаних громад, а також фінансовими ресурсами з ДФРР.
Інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату може сприяти
підвищенню підприємницької активності у громаді та, в якійсь мірі, покращання
якості надання адміністративних послуг. Водночас, активне використання
механізмів державної підтримки громад (пряма бюджетна підтримка та ДФРР)
дозволить набути досвіду у залученні й позабюджетних коштів.
Підвищення підприємницької активності також може збільшитися за рахунок
зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму.
Ризики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)
Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів фінансової
підтримки
громади
обмежуватиме
реконструкцію
інженерно-технічних
комунікацій, доріг, покращення матеріально-технічної бази соціальної сфери
населених пунктів громади.
Крім того, затримка процесів децентралізації може посилити такі негативні
явища (слабкі сторони регіону) як: низька якість автомобільних доріг місцевого
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значення, значний ступінь зносу комунальної інфраструктури більшості населених
пунктів області та великі міжрайонні дисбаланси у розвитку економіки, освіти,
культури, охорони здоров’я.
Однією із загроз, що може посилювати слабкі сторони, є відсутність
оперативного та ефективного реагування органів влади, роботодавців та закладів
освіти на відтік кваліфікованих кадрів за кордон, а також студентської молоді на
навчання за межі України. Це може суттєво знизити продуктивність праці в
господарському комплексі, погіршити ситуацію у соціальній сфері.
3. Визначення Місії, стратегічного Бачення
Робоча група визначила Місію та стратегічне Бачення розвитку громади бажаного стану соціально-економічної системи у майбутньому, який може бути
означений конкретною датою. Коректне формулювання Бачення з точним
зазначенням складових загальної мети розвитку дуже важливе для успішного
впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання.
Стратегічне Бачення відображає те, куди громада має прийти в результаті
реалізації Стратегії та відображає той конкретний результат, який бажає досягти у
майбутньому.
4. Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними
заходами
Стратегічні цілі визначено в найзагальніших рисах, як мінімум, на 7 років.
Цей строк визначено для того, щоб створити стратегічну платформу для циклів
реалізації тривалістю по 3 роки кожний та для уникнення необхідності повторення
процесу розробки стратегії в проміжний період і перевірки життєздатності планів у
довгостроковій перспективі. Стратегічні цілі визначено на основі порівняльних
переваг регіону з урахуванням викликів, а також можливих перешкод і ризиків на
шляху розвитку.
Операційні цілі визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних цілей,
які передбачають реалізацію необхідних заходів. Ці заходи визначено з метою
досягнення відповідних стратегічних цілей на період до 2027 року.
Етап формування стратегічних і операційних цілей супроводжувався також
проведенням Стратегічної екологічної оцінки (СЕО), що дозволяє забезпечити
досягнення екологічної збалансованості Стратегії. Для виконання СЕО створена
окрема робоча група, основним завданням якої є оцінювання потенційних
негативних впливів на довкілля від реалізації Стратегії у майбутньому. Таким
чином, принципи сталого розвитку стають основою для Стратегії.
5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії
Розробивши Стратегію включно з Планом її реалізації, Робоча група ініціює
проведення громадських слухань (або використовуються інші форми громадського
обговорення). Після проведення громадського обговорення, допрацьована
Стратегія подається на розгляд і ухвалення сільською радою в якості політики
розвитку громади.
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6. Моніторинг та впровадження
Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії
створюється система моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з моніторингу, Документ (Положення) про систему моніторингу виконання
Стратегії.
В цілому Стратегія - основа для її впровадження через проекти місцевого
розвитку, що випливають з операційних цілей Стратегії, а також базисом
ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку громади.
2.2. Стратегічні та операційні цілі Стратегії
Оскільки головним об‘єктом спрямування стратегічних зусиль місцевого
розвитку є людина і якість її життя, під час розробки Стратегії було ухвалено
рішення сформувати стратегічне Бачення розвитку громади:
Володимирецька громада це успішна громада Рівненщини з розвиненою
інфраструктурою, туристичним та деревообробним бізнесом, високою якістю
надання соціальних послуг, відновленим сільськогосподарським виробництвом в
поєднанні з потужною переробною галуззю
Стратегія пропонує обрати реалістичний сценарій розвитку громади, що
передбачає гармонізацію усієї її території. Це можливо за умов збереження та
розвитку інфраструктури усієї території громади.
Обрані Стратегією стратегічні цілі – спосіб досягнення стратегічного
Бачення. Їх визначення обумовлено, з одного боку, повноваженнями учасників
розробки і впровадження Стратегії, з іншого боку, – наявністю політичної волі та
інструментів впливу. Стратегічне Бачення досягатиметься через наступні цілі:
Стратегічна ціль 1

Стратегічна ціль 2

Розвиток економічного потенціалу

Інтеграція сільських територій

Стратегічні цілі об’єднали спектри втручань, що стосуються окремих сфер
діяльності та територій громади.
Таблиця 2.2
Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Володимирецької
громади
Стратегічні
Операційні цілі
Завдання
цілі
1.Розвиток
1.1. Створення
1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки
економічного інвестиційних
бізнесу
потенціалу.
пропозицій для
1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної
бізнесу
привабливості громади
1.2. Створення
1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
умов для розвитку 1.2.2. Допомога у розвитку місцевих
с/г виробництва та ремесел.
переробки
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2. Інтеграція
сільських
територій.

1.3. Створення
1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
умов для розвитку 1.3.2. Розробка нових туристичних
кооперації
маршрутів
1.4.1. Створення системи роздільного збору
1.4. Розвиток
сміття.
рекреаційних зон
1.4.2. Модернізація комунального
та туризму
господарства
2.1. Розвиток
2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
дорожньої
2.1.2. Встановлення вуличного освітення
інфраструктури
2.2. Підвищення
2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
якості надання
2.2.2. Вдосконалення соціальних послуг
медичних,
2.2.3. Покращення медичних послуг
освітніх та
соціальних послуг
2.3. Підтримка
2.3.1. Створення громадського бюджету
локальних
2.3.2. Сприяння реалізації місцевих проектів
проектів громади
2.4. Забезпечення
належного рівня
правопорядку

2.4.1. Створення системи відео нагляду в КЗ
громади та в місцях масового перебування
людей
2.4.2. Покращення системи протирадіаційних
укриттів

2.3. Зв'язок Стратегії з національними і регіональними екологічними
програмами та планами
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної
громади на період до 2027 року (далі – Стратегія) узгоджується із Законами
України «Про стимулювання розвитку регіонів» №2850-IV від 08.09.2005 р., «Про
засади державної регіональної політики» № 56-VIII від 05.02.2015 р. з
урахуванням положень та завдань Указу Президента України «Про цілі сталого
розвитку України на період до 2030 р.», Програмою діяльності Кабінету міністрів
України, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів україни №849 від 29.09.2019
р., з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених регіональних стратегій розвитку та планів заходів, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України №932 від 11.11.2018 р., Методикою
розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України №79 від 31.03.2016 р.
Відповідність Стратегії національним та регіональними екологічним
програмам та їх цілям детально проаналізована в розділі 4 цього Звіту.
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Проте залишається під питанням узгодженість механізмів реалізації
запропонованих Стратегією ініціатив із існуючою в державі системою програмноцільового бюджетування та фінансування заходів. Стратегія сама по собі як
інструмент планування регіонального розвитку не підлягає фінансуванню з
місцевого чи державного бюджету, тому Стратегія має реалізуватись через
програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні програми, проекти
розвитку. В основі досягнення цілей Стратегії є створення на основі її пріоритетів
Плану реалізації Стратегії на новій, інноваційній для української системи
регіонального розвитку, основі – як взаємоузгодженого у просторі та часі набору
конкретних проектів та заходів регіонального розвитку.
Таким чином всім конкретним пропонованим Стратегією заходам мають
відповідати технічні завдання Плану реалізації, які в свою чергу для забезпечення
їх виконання повинні бути включені у відповідні місцеві програми. Виходячи з
того, що підставою для виконання Стратегії стане саме План її реалізації, можна
стверджувати, що цей документ також має підлягати стратегічній екологічній
оцінці, адже саме він деталізуватиме, яким чином досягатимуться стратегічні та
операційні цілі Стратегії.
Таблиця 2.3
Зв’язок операційних цілей Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року
з діючими галузевими програмами Рівненської області
Операційна ціль
Назва програми
Узгодженість
Стратегії/Завдання*
1.1.1.Покращення інфра- Програма розвитку малого і се+/структури
підтримки реднього підприємництва у Рів- Програма недостатню увагу
бізнесу
ненській області на 2021–2023 рр. приділяє
розвитку
(рішення Рівненської обласної інфраструктури
підтримки
ради від 24.12.2020 р. №39)
підприємництва
1.1.2.
Інформаційна Програма розвитку інвестиційної
+/підтримка
інвестиційної діяльності в Рівненській області
привабливості громади
на 2021 - 2023 роки. (рішення
Рівненської обласної ради від 24
грудня 2020р. № 40)
1.2.1. Сприяння розвитку Програма підтримки фермерських
+/кооперації
господарств
на
2021-2023р. Кооперації
приділено
(рішення Рівненської обласної недостатню увагу.
ради від 24 грудня 2020р. № 43)
1.3.1. Розвиток туристичної Програма розвитку туризму в
інфраструктури
Рівненській області на 2021 - 2023
роки
(рішення
Рівненської
обласної ради від 24 грудня 2020р
№ 44)
1.3.2.Розробка
нових Програма розвитку туризму в
туристичних маршрутів
Рівненській області на 2021 - 2023
роки
(рішення
Рівненської
обласної ради від 24 грудня 2020р
№ 44)

+

+/Стратегія розглядає тільки
розвиток одного маршруту
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1.4.1. Створення системи
роздільного збору сміття

Обласна
програма
охорони
навколишнього
природного
середовища на 2017-2021 роки
(рішення Рівненської обласної
ради від 17 березня 2017р № 482)
2.1.1. Ремонт та
Програма розвитку дорожнього
+
реконструкція доріг
господарства Рівненської області
на 2019-2022 роки (рішення
Рівненської обласної ради від
15.03.2019 р. №1285)
2.2.1. Покращення надання Програма
розвитку
освіти
+
освітніх послуг
Рівненської області на 20192021роки. (рішення Рівненської
обласної ради від 29.11.2019 р.
№1508)
2.2.3. Покращення
Програма підтримки і розвитку
+
медичних послуг
спортивної
медицини
та
лікувальної
фізкультури
Рівненської області на 2021-2023
роки в умовах реформування
галузі
охорони
здоров’я.
(рішення Рівненської обласної
ради від 15.12.2020 р. №12)
* операційна ціль/завдання, які можуть бути реалізовані через заходи відповідної
програми; «+» - узгоджується; «-» – не узгоджується; «+/-» – узгоджується частково

З таблиці видно, що не всі завдання Стратегії, що мають на меті зменшення
антропогенного навантаження на довкілля або започаткування екологічно-дружніх
ініціатив, можуть бути реалізовані через існуючі програми. Так, наприклад,
основні цілі, спрямовані на поліпшення існуючої ситуації щодо стану довкілля,
станом на 2021 рік не мають відповідних програм, через які вони можуть бути
реалізовані. Також, важливо зазначити, що значна частка програм, через які
можуть бути реалізовані решта операційних цілей Стратегії екологічного
спрямування, мають термін реалізації до 2023 року, в той час, коли сама Стратегія
розрахована на період до 2027 року.
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Розділ 3. Характеристика поточного стану довкілля, умов
життєдіяльності населення у тому числі здоров’я населення, та їх прогнозні
зміни, якщо документ державного планування не буде затверджено
3.1. Ключові екологічні проблеми, ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються Стратегії
На сьогодні Рівненщина відноситься до територій з помірним рівнем
забруднення довкілля, але з помітно вираженою тенденцією до зростання
техногенного навантаження на нього.
Всі складові довкілля (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси)
зазнають антропогенного навантаження, що супроводжується збільшенням обсягів
викидів в атмосферу та скидів у поверхневі водні об’єкти зворотних вод
підприємств, накопиченням відходів усіх класів небезпеки.
При цьому просторовий розподіл техногенного навантаження на довкілля
Рівненщини нерівномірний, що викликане концентрацією промислового
потенціалу переважно в центральній частині області, де і знаходиться
Володимирецька громада.
Для забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження
популяцій видів рослин і тварин області створена мережа природно-заповідного
фонду. На території громади знаходяться 11 обєктів природно-заповідного фонду.
Погіршенню екологічної ситуації та недобору врожаю сприяє зниження
родючості
ґрунтів
через
порушення,
особливо
останніми
роками,
сільськогосподарськими підприємствами технологій – недотримання сівозмін,
низькі норми внесення органічних і мінеральних добрив.
Все більшої гостроти набуває забруднення навколишнього природного
середовища відходами виробництва і споживання.
Відсутність ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону
зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до
антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних
компонентів: землі, водних ресурсів та атмосферного повітря, погіршення умов
проживання населення області.
Погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди недостатньо очищених
стічних вод комунальних підприємств області.
В результаті Стратегічної екологічної оцінки Стратегії сформовано рейтинг її
екологічних проблем як один з кроків визначення сфери охоплення СЕО (таблиця
3.1).
Таблиця 3.1
Ключові екологічні проблеми Володимирецької громади
№ з/п
Проблеми
(рейтинг)
1
Поганий екологічний стан ґрунтів, негативні зміни у режимі поверхневих і
підземних вод, висихання та суттєве зменшення обсягу лісових ресурсів внаслідок
масового незаконного видобутку бурштину
2
Забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва і
споживання
3
Невинесення в натуру і відсутність картографічних матеріалів водоохоронних зон
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4
5

6
7
8
9

та прибережних захисних смуг водних об’єктів
Забруднення атмосфери викидами закладів, підприємств, домогосподарств та
автотранспорту
Забруднення поверхневих вод скидами стічних вод житлово-комунальних,
промислових підприємств та сільським господарством, основними чинником якого
є неефективна робота очисних споруд
Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму річок, що приводить до
підтоплення заплав
Низька якість питної води та відсутність систем централізованого водопостачання
в сільських населених пунктах
Низький рівень екологічної культури бізнесу та населення
Слабкі важелі впливу органів місцевого самоврядування на процеси охорони
довкілля та раціонального використання природних ресурсів

Зазначені вище та інші екологічні проблеми впливають на умови
життєдіяльності та стан здоров’я населення, адже аналіз нозогеографічних карт
розподілу рівнів забрудненості навколишнього середовища показує, що територіальний розподіл захворюваності населення тісно корелює з рівнем екоситуації на території України.
У матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров'я вказується, що в
сукупному вплив на здоров'я населення середовища перебування складає 20%.
Згідно В.В.Худолей та І.В.Мізгірєв (1996) в найближчі 30-40 років (при
збереженні існуючих тенденцій розвитку індустрії) здоров'я населення на 50-70%
буде залежати від якості середовища перебування. Велику кількість нозологічних
одиниць можна віднести до екологічно залежних. До таких ефектів на здоров'я
можна віднести випадки, коли забруднення навколишнього середовища сприяє
виникненню або ускладненню захворювання.
До екологічно залежних нозологічних форм можна віднести захворювання
органів дихання (у т. ч. бронхіальна астма), порушення чоловічого й жіночого
репродуктивного здоров'я (у т. ч. ранні втрати плода, спонтанні аборти, уроджені
пороки розвитку; порушення нервово-психічного розвитку дітей), злоякісні
новоутворення (рак легенів, рак молочної залози, рак щитовидної залози) і багато
інших змін стану здоров'я.
В цілому здоров’я населення можна оцінити такими показниками, як середня
тривалість життя при народженні або після досягнення певного віку, загальна
смертність та смертність дітей до одного року життя, захворюваність і
функціональні відхилення, поширеність хвороб.
Станом на 01.01.2020 р. чисельність наявного населення Володимирецької
громади становить 26302 осіб. Середня тривалість життя становить 71,6 років
(чоловіки – 66,6 років, жінки – 76,7 років).
Розподіл постійного населення Володимирецької громади та віком
представлений в таблиці 3.2.
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c. Воронки

с. Луко

c. Жовкині

с. Зелене

c. Красносілля
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1128

749

71

48

64

39

31

135

285

69

22

142

125

140

111

49

62

39

30

57

91

38

111

1007

108

35

63

15
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87
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91
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15

103

30

35

146

251

445

399

153

172

86

47

38

71

315

501

175
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с. Хиночі

с. Малі Телковичі

177

с. Радижеве

c. Біле

85

с. Степангород

с. Острівці

297

c. Довговоля

с. Берестівка

2775

с. Бишляк

Смт Володимирець

Показники

c. Великі Телковичі

Таблиця 3.2
Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу громади станом на 01.01.2021 рік, осіб

Вікові
категорії
населення
Молодше за
працездатний
(до 14 р)
Працездатне
(14-65)
Старше за
працездатний
(від 65 р)
Діти
дошкільного
віку(0-5)
Діти
шкільного
віку (6-18)

26

77

41

115

В останні роки спостерігається тенденція до повільного зростання вагомості
осіб молодших працездатного віку при скороченні іншої групи економічно
неактивного населення – людей пенсійного віку. Як наслідок, при незмінності
вищезгаданої тенденції у короткостроковому періоді можна передбачати сталість
показника навантаження на 1 працездатну особу.
На сьогодні у громаді приріст населення забезпечується за рахунок
природного приросту, темпи зростання якого поступово зменшується.
Таблиця 3.3
Природний та міграційний рух населення, осіб (сумарно виключно по всіх
населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) за 2010-2020 роки
Показники
Народжені
Померлі
Природний приріст
Прибулі
Вибулі
Сальдо міграції
Загальне збільшення (зменшення)

2010
538
325
214

2015
520
313
208

2016
493
319
174

2017
459
310
148

2018
422
304
118

2019
414
287
127

2020
389
311
78

196
154
41
255

336
356
-20
188

185
111
74
248

165
121
44
192

209
306
-98
20

263
364
-101
26

272
261
10
88

Динаміка демографічних процесів в Рівненській області за останні п’ять
років наведена в табл. 3.4 [4].
Таблиця 3.4.
Динаміка демографічних процесів в Рівненській області[4]
Значення показників за роками
Показники, на 1000 осіб
Народжуваність
Загальна смертність
Природний приріст (скорочення)
Смертність дітей до 1 року на 1000
народжених живими

2015

2016

2017

2018

2019

13,9
12,7
+1,2
8,51

13,5
12,5
+1,0
8,31

12,4
12,6
-0,2
8,26

11,5
12,5
-1,0
6,41

10,7
12,3
-1,6
8,5

Зміни у 2019
р.
(+/-) у
порівнянні з
2018 р.
-0,8
-0,2
-0,6
+2,09

Погіршення стану довкілля безпосередньо впливає на зростання кількості
людей, що страждають від хронічних хвороб: алергій, хвороб систем кровообігу та
онкологічних захворювань. Захворюваність населення можна вважати найбільш
чутливим показником, який характеризує вплив середовища на людину. При цьому
первинна захворюваність визначається на основі лише вперше зареєстрованих
випадків хвороби протягом року, загальна (поширеність) враховує всіх хворих,
виявлених на момент обліку.
За даними Комунального підприємства «Обласний центр громадського
здоров’я» в 2018 р. в порівнянні з минулим роком в області відмічається серед
всього населення зниження рівня поширеності з 1890,8 до 1837,0 на 1000 осіб та
первинної захворюваності з 751,5 до 716,5 на 1000 осіб.
Динаміка первинної захворюваності та поширеності хвороб серед населення
Рівненщини за останні 5 років наведена в табл. 3.5 [4].
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Таблиця 3.5
Динаміка захворюваності та поширеності хвороб серед населення Рівненської
області (на 1000 осіб) [4]
Категорії населення

2016 р.

2017 р.

757,3

758,7

751,5

716,5

693,5

553,9

557,2

539,2

515,6

502,1

- підлітки (15-17 років)

1424,4

1513,3

1548,2

1526,0

1295,8

- діти (до 14 років)

1404,6

1381,9

1404,6

1323,0

1908,1

1903,5

1890,8

1837,0

Захворюваність всього населення
області
в т. ч. – дорослі

Поширеність

2015 р.

2018 р.

2019 р.

1797,0

Найбільш поширеними хворобами серед населення області, як і в попередні
роки, залишаються серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби.
Поширеність хвороб системи кровообігу у 2018 році становила 480,9
випадків на 1000 осіб. На другому місці знаходиться поширеність хвороб органів
дихання 369,9 випадків на 1000 осіб. Поширеність хвороб ендокринної системи
становить 137,7 випадків на 1000 осіб. Поширеність хвороб крові і кровотворних
органів – 18,9 випадків на 1000 осіб. Поширеність новоутворень має стійку
тенденцію до збільшення протягом останніх років і становить 47,3 випадків на
1000 осіб, а також смертність від новоутворень займає друге місце після хвороб
системи кровообігу.
3.2. Характеристика стану довкілля та умов життєдіяльності населення на
територіях ймовірного впливу та їх прогнозні зміни, якщо документ
державного планування не буде затверджено
3.2.1. За станом атмосферного повітря
За даними Головного управління статистики у Рівненській області загальний
обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2020 році від
стаціонарних джерел склав 10,1 тис. т, що на 0,2 тис. т або на 2 % більше ніж у
2019 році.
Щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення в розрахунку на квадратний кілометр території
області склала 506,1 кг у 2020 році проти 494,3 кг у 2019 році, у розрахунку на
одну особу – 8,8 кг у 2020 році проти 8,6 кг у 2019 році [4].

24

Таблиця 3.6
Динаміка викидів в атмосферне повітря
Викиди в атмосферне повітря, тис .т
у тому числі

Обсяги
викидів у
Роки
розрахун
стаціонарними
пересувними
Всього
ку на 1
джерелами
джерелами
особу, кг
2000
49,7
14,1
35,6
2478,7
42,0
2005
57,7
17,3
40,4
2877,2
49,9
2006
59,2
17,9
41,3
2952,5
51,3
2007
66,2
18,5
47,7
3301,6
57,5
2008
61,3
16,2
45,1
3057,2
53,3
2009
52,7
10,0
42,7
2628,3
45,7
2010
56,2
12,9
43,3
2805,5
48,8
2011
62,5
17,1
45,4
3114,7
54,1
2012
60,4
14,9
45,5
3012,2
52,3
2013
56,1
12,0
44,1
2801
48,5
2014
56,7
11,6
45,1
2828,5
48,9
2015
52,2
10,2
42,0
2602,1
44,9
2016
*
9,1
*
454,2**
7,8**
2017
*
9,6
*
476,8**
8,2**
2018
*
9,1
*
455,4**
7,9**
2019
*
9,9
*
494,3**
8,6**
2020
*
10,1
*
506,1**
8,8**
*
Примітка:
у 2016-2020 рр. розробка показників планом державних
статистичних спостережень не передбачена
** у 2016-2020 рр. показники «щільність викидів у розрахунку на 1 км2» та
«обсяг викидів у розрахунку на 1 особу» наведено у значенні «щільність викидів
від стаціонарних джерел у розрахунку на 1 км 2» та «обсяг викидів від
стаціонарних джерел у розрахунку на 1 особу»
Показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення на території Володимирецької селищної
територіальної громади характеризуються наступними значеннями (табл. 3.7):
Таблиця 3.7
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення
Обсяги викидів всього,
т

Щільність викидів,
кг/км2

Щільність викидів
у розрахунку на1
км2, кг

У розрахунку на душу
населення, кг

2019

2020

2019

2020

2019

2020

66,4

72,0

34,2

37,1

1,0

1,1
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На динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря впливають
економічні процеси в області. Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у 2020 році пов’язане із
використання замість газу інших видів палива.
Причини забруднення атмосфери - використання технологій, велика частка
яких не відповідає сучасним екологічним вимогам, із значною часткою морально
застарілого і фізично зношеного устаткування, невиконання у встановлені терміни
атмосферно-захисних заходів щодо зниження шкідливих викидів, низький рівень
експлуатації пилогазоочисних споруд.
На території громади відсутні підприємства, які відіграють домінуючу роль в
забрудненні атмосферного повітря. Проте масове використання як у приватних
домогосподарствах, так і в установах, організаціях та підприємствах громади таких
видів палива, як дрова, торф, вугілля підвищують рівень забруднення
атмосферного повітря особливо в опалювальні сезони.
В періоди підвищеної пожежної небезпеки зростає кількість випадків
торф’яних пожеж. Наслідки торф’яної пожежі є дуже небезпечними, насамперед,
через виділення продуктів горіння і забруднення повітря. В результаті торф’яних
пожеж згорає майже в 10 разів більше біологічної маси, в порівнянні з лісовими
пожежами, а також в атмосферу виділяється значна кількість диму та токсичних
газів, «парникові» хімічно активні гази CO2 (діоксид вуглецю), NO (окис азоту),
SO2 (діоксид сірки) органічні сполуки NH3(аміак), H2CO (формальдегід), C2ОH12
(бензапірен), феноли, альдегіди) та інші сполуки. Зберігається дуже високий ризик
інтоксикації людей, які живуть поблизу осередків загоряння або тих, які
знаходяться в зоні задимлення. Оскільки торф не горить, а тліє, під час пожежі
торфовища виділяється величезна кількість диму. Цей дим може перевищувати
густоту повітря в 10 разів, через що він піднімається у верхні шари атмосфери і
залишається на висоті до 2-5 метрів, на рівні дихання людини.
Забруднення атмосферного повітря, окрім прямої шкоди здоров’ю людей,
негативно впливає на рослинний та тваринний світ, а саме призводить до
уповільнення росту зелених насаджень, зменшення чисельності видів рослин та
тварин, зниження родючості ґрунтів та якості сільськогосподарської продукції.
Шкоди зеленим насадженням завдають оксид вуглецю, хлор і
хлористоводнева кислота, а також вуглеводні, - бензол, антрацен, бенз(а)пірен.
Рослини по-різному реагують на забруднення повітря, найвразливіші яблуня,
береза, груша, сосна, а більш стійкі – вишня, бузок, дуб тощо.
Виходячи з цього, у випадку незатвердження Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року та
збереження тенденції скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, погіршення умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я, пов’язаних із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не
очікується.
3.2.2. За екологічною ситуацією в галузі водокористування
По території громади поверхневі водні ресурси формуються за рахунок
притоку транзитних річок (Стир), річкового стоку місцевого формування (річка
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Бережанка та Вирок), меліоративних осушувальних каналів та озерних формувань
(озера Островатське, Запрудське, Луківське, Біле, Воронки) і живляться в
основному за рахунок талих, снігових вод, у меншій мірі – ґрунтових вод та
атмосферних опадів.
За даними [4] у колишньому Володимирецькому районі використано 0,405
млн. мз води, із яких на побутово-питні потреби – 0,205 млн. мз, виробничі потреби
– 0,200 млн. мз. Відведено зворотних вод у поверхневі водні об’єкти всього 1,997
млн. мз, у тому числі 0,163 млн. мз забруднених.
Як і у минулі роки погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди
недостатньо очищених стічних вод комунальних підприємств, які є найбільшими
забруднювачами поверхневих вод. Основним забруднювачем водних об’єктів
громади (річка Бережанка) є КП «Аква» смт Володимирець.
У громаді забезпечення населення питною водою здійснюється виключно із
джерел підземних водоносних горизонтів. Поверхневі водні об’єкти використовуються для організованого відпочинку, купання та заняття спортом.
Вода належить до природного ресурсу, без якого неможливе існування
живих організмів. Проблема використання водних ресурсів загострюється навіть
для районів з високою водозабезпеченістю, що зумовлено постійно зростаючим
рівнем забруднення.
А одним із найважливіших критеріїв навколишнього середовища, що впливає
на здоров’я населеня, є якість питної води. ВООЗ допускає, що 60% захворювань
обумовлені вживанням недоброякісної води.
Високий рівень деградації навколишнього середовища, нагромадження
неприпустимих обсягів відходів на невпорядкованих полігонах, значні площі
розораних і забруднених земель призвели до погіршення якості поверхневих і
підземних вод.
Виходячи з цього, у випадку незатвердження Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року та
збереження наявного високого рівня забруднення поверхневих вод області, буде
спостерігатися погіршення умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я,
пов’язаних із станом поверхневих та підземних вод та джерел водопостачання.
3.2.3. За земельними ресурсами та станом грунтів
Загальна площа земель Володимирецької селищної територіальної громади 70710 га. Структура земельного фонду громади за категоріями земель (Рис. 3.1.):
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Рис. 3.1. Структура земельного фонду Володимирецької селищної
територіальної громади
Як видно із рис. 3.5, сільськогосподарські угіддя складають 23,7 тис. гектарів
(33,5 %), ліси та лісовкриті площі – 40,1 тис. гектарів (56,8 %), забудовані землі –
1,7 тис. гектарів (2,4 %), відкриті заболочені землі – 2,9 тис. гектарів (4,2 %),
відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 0,8
тис. гектарів (1,2 %), під водою – 1,4 тис. гектарів (1,9 %).
Основну частину с/г земель площею 1685 га громади обробляють 11
агропідприємств. Основним сільськогосподарським підприємством як за обсягом
виробництва, так і за кількістю орендованих пайових земель, є ТОВ «Агромакс»,
ТзОВ «Агроніжин», ТзОВ «Агромір-КОР», ТзОВ «Рівень-Агро», ТзОВ
«Володимирець «Агро», ТзОВ «Новий Канон», ТзОВ «Діброва Фармз», ФГ
«Криничне поле», ФГ «Осинське», ФГ «Залузьке», СВК «Колос».
Сільськогосподарськими підприємствами, особливо останніми роками
порушуються землеробські технології – не дотримуються сівозміни, вносяться
низькі норми органічних і мінеральних добрив. Не інформують пасічників про
внесення хімікатів. Все це призводить до недобору врожаю і зниження родючості
ґрунтів, погіршення екологічної ситуації в цілому.
За низької культури сільськогосподарського природокористування,
недосконалості й відсутності спеціальної сільськогосподарської техніки, посилюються несприятливі процеси у ландшафтних комплексах. Це призводить до того,
що природне середовище втрачає притаманні йому властивості до саморегуляції.
Через частий обробіток землі розпилюється поверхня ґрунту, здійснюється його
ущільнення колесами важких тракторів і комбайнів. У таких ґрунтах майже вдвоє
зменшується загальна пористість, різко знижується водопроникна і водоутримуюча
здатність, зменшується опірність ґрунту до ерозійних процесів.
Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище протягом
багатьох десятиріч спричинило значну техногенну ураженість агросфери.
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Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси є
сільське господарство, промисловість та транспорт.
Втрата ґрунтами грудкової структури у верхньому горизонті відбувається
внаслідок постійного зменшення вмісту органічних речовин, механічного
руйнування структури різноманітними знаряддями обробітку, а також під впливом
опадів, вітру, перепаду температур.
У випадку незатвердження Стратегічного плану розвитку Володимирецької
селищної територіальної громади на період до 2027 року та збереження тенденції
скорочення розробки схем землеустрою та ТЕО використання і охорони земель та
повній відсутності впровадження таких заходів з охорони земель та відновлення
родючості ґрунтів в даний період як розробка проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь,
створення захисних лісових насаджень, створення полезахисних лісових смуг,
будівництво земляних валів (валів-рівчаків, валів-терас, валів-доріг), будівництво
водоскидних споруд, лотків, перепадів, загат тощо, створення протиерозійних
ставків–мулонакопичувачів, берегоукріплення для захисту сільгоспугідь, буде
спостерігатися погіршення умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я,
пов’язаних із станом грунтів.
3.2.4. Щодо природних об’єктів та збереження біорізноманіття
На території Володимирецької громади розташовані 11 об'єктів природозаповідного фонду загальною площею 3,82 тис. га (в межах громади).
В заповідних зонах громади зростає багато реліктових і рідкісних рослин.
Серед реліктових — рододендрон жовтий, береза низька, меч-трава болотна,
ломикамінь болотний, верес. З рідкісних рослин трапляються журавлина
дрібноплода, любка дволиста, плаун колючий, білокрильник болотяний.
Зокрема, озеро Воронки — заповідне урочище (болотне) місцевого значення
в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Рівненської області. Площа 23 га.
Статус надано згідно з рішенням облвиконкому № 98 від 18.06.1991 року. Статус
надано з метою збереження частини природного комплексу в акваторії та
прибережній заболочені зоні озера Воронки. Зростають осока-кругляк, осока здута,
образки болотні, осока багнова, росичка середня, шейхцерія болотна, ситник
бульбистий тощо. Озеро є однією з найбільших водойм громади. На берегах озера
виявлено червонокнижну для України рослину — молодильник озерний,
зникнення якого пов'язують з промисловим або побутовим забрудненням водойм.
Саме тут знаходить потрібні для свого життя умови: чисту, маломінералізовану
воду, що має слабокислу реакцію.
У лісах Володимирецької ТГ росте майже 100 видів деревних порід, серед
яких домінують сосна, дуб, береза, вільха, граб. Хвойні насадження займають
65,4% загальної площі, твердолистяні – 10,8%, м’яколистяні – 23,8%.
Тваринний світ хребетних видів області широко представлений ссавцями,
птахами, плазунами, земноводними, круглоротими та рибами.
Поліська зона, в тому числі і територія Володимирецької громади,
характеризується великим розмаїттям фауни, серед представників якої
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зустрічаються і рідкісні у сучасній Україні представники хребетних (лось, рись,
глухар, тетерук, рябчик тощо).
Найбільш поширені родини хребетних:
- ссавці: білячі, боброві, вепрячі, вовчкові, гладконосі, зайцеві, землерийкові,
їжакові, котячі, кротові, куницеві, мишині, нутрієві, оленячі, підковоносі,
полівкові, полорогі, хом’якові;
- птахи: вівсянкові, воронові, в’юркові, голубині, дрімлюгові, дроздові,
дятлові, жайворонкові, завирушкові, зозулеві, вивільгові, качині, королькові,
кропивникові, ластівкові, лелекові, мартинові, мухоловкові, норцеві, одудові,
омелюхові, пастушкові, пищухові, плискові, серпокрильцеві, сивкові, сиворакшеві,
синицеві, славкові, соколині, сорокопудові, тетерукові, ткачукові, фазанові,
чаплеві, шпакові, яструбині;
- плазуни: веретінцеві, вужеві, гадюкові, черепахові (наземні), ящіркові;
- земноводні: жаб’ячі, квакшеві, круглоязикові, ропухові, саламандрові;
- риби: коропові, лососеві, окуневі, сомові, тріскові, щукові, бичкові, в’юнові,
колючкові.
У межах зооценозів сосново-березових лісів, що домінують та
характеризуються зниженим кормовим і захисним потенціалом, відмічається
відносне збіднення фауни хребетних. Простежується чітка залежність видового
складу фауни та щільності окремих популяцій від віку і складу деревостанів, а
також від сезонів року.
З розвитком сосново-березових лісів крони їх все більше змикаються, що
збільшує захисні можливості лісу і сприяє поширенню лисиць, кабанів, косуль,
єнотовидних собак тощо. При цьому у 25-30-річних лісах зменшується кількість
птахів, майже зникають земноводні і плазуни.
Біорізноманіття України є її національним багатством, збереження та невиснажливе використання якого визнано одним з пріоритетів державної політики в
сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони природного довкілля,
невід’ємною умовою екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку.
Діяльність людини серйозно порушила стан довкілля, в тому числі
безпрецедентно скоротила частку територій, зайнятих природними екосистемами,
що є середовищем існування більшості біологічних видів. Втрата біологічного
різноманіття є однією з глобальних екологічних проблем. За даними Міжнародної
спілки охорони природи (IUCN), від 10 до 50% добре вивчених вищих
таксономічних груп знаходяться під загрозою зникнення.
Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє близько 35% її
біорізноманіття. Біосфера України нараховує більше 70 тисяч видів флори і фауни,
зокрема флори – більш як 27 тисяч видів, фауни – більш як 45 тисяч видів.
Протягом останніх років спостерігається збільшення кількості видів рослин і
тварин, занесених до Червоної книги України.
У випадку незатвердження Стратегії погіршення умов життєдіяльності
населення та стану його здоров’я, пов’язаних із створенням та функціонуванням
природоохоронних територій, не очікується.
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3.2.5. За утворенням та накопиченням відходів
На території Володимирецької селищної територіальної громади
функціонують 9 сміттєзвалищ, загальною площею 8,3 га. Послуги з вивезення
побутових відходів на території смт Володимирець надає КП «Аква».
Основним способом видалення твердих побутових відходів (далі - ТПВ) на
сьогодні в області - є їх захоронення на сміттєзвалищах. Складування відходів
проводиться за схемою: розрівнювання, ущільнення, ізоляція ґрунтом.
Відсутність ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону
зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до
антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних
компонентів: землі, водних ресурсів та атмосферного повітря, погіршення умов
проживання населення області.
Органами місцевого самоврядування та виконавчої влади здійснюються заходи із запровадження роздільного збирання ТПВ за видами окремих компонентів.
Роздільне збирання твердих побутових відходів контейнерним методом
запроваджено у 56-и населених пунктах області. В основному компоненти ТПВ, які
збираються окремо – це ПЕТ-пляшка та інші вироби з поліетилену, скло, папір.
Виходячи з того, що Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади на період до 2027 року містить цілі і завдання, що
передбачають зменшення утворення та удосконалення управління безпечним
поводженням з відходами, незатвердження Стратегії призведе до збереження
існуючого стану поводження з відходами в області, який вимагає як зменшення їх
утворення, так і удосконалення поводження з ними, що буде сприяти погіршенню
умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, пов’язаних із утворенням
та поводженням з відходами.
3.2.6. Щодо екологічно небезпечних об’єктів
Щодо місць та обсягів накопичення непридатних до застосування та
заборонених до використання хіміч- них засобів захисту рослин (далі – ХЗЗР), на
території громади відсутні непридатні ХЗЗР.
Використання джерел іонізуючого випромінювання підприємствами,
установами та організаціями – ліцензіатами в громаді у 2020 році здійснюється
Комунальним некомерційним підприємством «Володимирецька багатопрофільна
лікарня» Володимирецької селищної ради та фізичною особою – підприємцем
Тимофєєв Є.В.

31

Розділ 4. Відповідність Стратегії зобов’язанням у сфері охорони довкілля
та умов життєдіяльності населення
В різних системах екологічної оцінки широко використовується такий метод
СЕО як цільовий аналіз. Цей метод застосовується для стратегічних ініціатив
високого рівня тоді, коли оцінка впливу на довкілля ускладнена внаслідок
недостатності інформації про конкретні рішення, які можуть призвести до впливу
на довкілля.
Для оцінки відповідності цілей використовується п’ятибальна шкала:
++ – цілі Стратегії добре узгоджені з екологічними цілями,
+ – цілі Стратегії та екологічні цілі принципово узгоджуються, проте
неузгоджені в Стратегії. Необхідно тісніше пов’язати цілі на наступних етапах
планування та/або на рівні заходів,
0 – цілі Стратегії та екологічні цілі нейтральні по відношенню одні до одних,
– – цілі Стратегії та екологічні цілі не узгоджуються, але можуть бути
узгоджені. В рамках наступного планування потрібні спеціальні заходи, спрямовані
на узгодження цілей стратегії та екологічних цілей,
– – – цілі Стратегії та екологічні цілі принципово суперечать одні одним.
Необхідні термінові заходи, сформовані на уточнення таких цілей Стратегії.
4.1. Відповідність Стратегії зобов’язанням у сфері охорони довкілля та умов
життєдіяльності населення, визначеним на національному рівні
Національні екологічні цілі визначені Законом України «Про основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»
№2697-VIII від 28.02.2019 р. на основі:
Базового плану адаптації екологічного законодавства України до
законодавства
Європейського
Союзу
(Базового
плану
апроксимації),
затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
№659 від 17.12.2012 р.,
Економічної частини «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», підписаної
27 червня 2014 р., що передбачає наближення законодавства України до
законодавства ЄС з питань довкілля,
Національної доповіді 2017 р. «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає
базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР),
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 р.
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №16, ст. 138).
В «Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на
період до 2030 р.» визначено 5 пріоритетних національних екологічних цілей. В
СЕО проаналізована відповідність операційних цілей Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року національним екологічним цілям (табл. 4.1).
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Таблиця 4.1
Аналіз відповідності цілей Стратегії національним екологічним цілям

Національні екологічні цілі

Ціль 1. Формування в суспільстві
екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва
Ціль 2. Забезпечення сталого
розвитку природно-ресурсного
потенціалу України
Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес
прийняття рішень щодо соціальноекономічного розвитку України
Ціль 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на
екосистеми, соціально-економічний
розвиток та здоров’я населення
Ціль 5. Удосконалення та розвиток
державної системи
природоохоронного управління

Цілі Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної
громади на період до 2027 року
Розвиток
Інтеграція сільських
економічного
територій
потенціалу
+

+

0

+

+

+

0

+

0

+

Оскільки у вересні 2014 р. була ратифікована Угода про асоціацію між
Україною та ЄС, то під час аналізу відповідності стратегічних цілей Стратегії
розвитку Володимирецької громади національним екологічним цілям
враховуються положення Угоди щодо розвитку та зміцнення співробітництва між
Україною та ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища (стаття
360, додаток XXX).
Стратегічна ціль 1 «Розвиток економічного потенціалу» передбачає:
створення інвестиційних пропозицій для бізнесу;
створення умов для розвитку с/г виробництва та переробки;
розвиток рекреаційних зон та туризму.
Таблиця 4.2
Відповідність стратегічної цілі 1 «Розвиток економічного потенціалу»
національним екологічним цілям
Національні
екологічні
цілі
Ціль 1.
Формування
в суспільстві
екологічних
цінностей і
засад сталого
споживання

Оцінка

Аналіз відповідності

+

Реалізації цілі 1 можуть сприяти технічні завдання та
операційні цілі:
«Проведення семінарів, тренінгів з питань розвитку бізнесу для
підприємців»
завдання
Стратегії
1.1.1.
«Покращення
інфраструктури
підтримки
бізнесу»
операційної
цілі
1.1. « Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу»;
«Розробка інвестиційного паспорта громади» завдання 1.1.2.
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«Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості громади»
операційної цілі 1.1. «Створення інвестиційних пропозицій для
бізнесу»;
«Створення інтерактивної мапи туристичних і квестових
маршрутів на теренах громади» завдання. 1.3.1. «Розвиток
туристичної інфраструктури» операційної цілі 1.3. «Розвиток
рекреаційних зон та туризму».

та
виробництва

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природноресурсного
потенціалу
України
Ціль 3. Забезпечення
інтеграції
екологічної
політики у
процес прийняття рішень
щодо соціально-економічного розвитку
України

0

+

0
-

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

0

Ціль 5. Удосконалення та
розвиток
державної
системи природоохоронного
управління

0

Операційні цілі та їх завдання стратегічної цілі 1 здебільшого
нейтральні по відношенню до національної екологічної цілі 2.

«Створення системи роздільного збору сміття» завдання 1.4.1
операційної цілі 1.4. «Розвиток комунального господарства»;
«Придбання техніки для роботи комунального підприємства» завдання 1.4.2.
«Модернізація комунального господарства»
операційної цілі 1.4. «Розвиток комунального господарства»
узгоджуються з національною екологічною ціллю 3.
«Створення інтерактивної мапи туристичних і квестових
маршрутів на теренах громади» завдання 1.3.1. «Розвиток
туристичної інфраструктури» операційної цілі 1.3. «Розвиток
туризму» нейтральні по відношенню до національної
екологічної цілі 3.
В зв’язку з територіальною та галузевою спрямованістю національної екологічної цілі 4 стратегічні цілі Стратегії не можуть
розглядатися в контексті їх узгодженості з нею, за виключенням
узгодженості з її положеннями про зниження рівня забруднення
атмосферного повітря та вод; покращення якості ґрунтів та
впровадження ефективної системи підвищення їх родючості;
стимулювання заміщення первинних природних ресурсів за
рахунок використання відходів виробництва чи побічних
продуктів; упровадження сталої системи управління відходами та
небезпечними хімічними речовинами, з чим узгоджуються
проекти, завдання та операційні цілі «Розробка комплексного
плану просторового розвитку громади» завдання 1.1.1 «Розвиток
інфраструктури
підтримки
бізнесу»
операційної
цілі
1.1 «Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу».
Національна екологічна ціль 5 передбачає вирішення завдань
охорони
навколишнього
природного
середовища
на
загальнодержавному рівні, що не узгоджується зі стратегічними
цілями Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади до 2027 року, але і не суперечить ним, в
тому числі національній екологічній цілі 5, що відповідає
нейтральності по відношенню до національних екологічних
цілей.
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Для більш повного узгодження стратегічної цілі 1 та національної
екологічної цілі 1 доцільно було б в операційній цілі 1.1. «Створення інвестиційних
пропозицій для бізнесу» звернути увагу на екологічні аспекти інноваційного
розвитку, зокрема передбачити створення і поширення моделей невиснажливого
господарювання та екологічно дружніх технологій. Цьому можуть сприяти проекти
з підтримки розвитку органічного землеробства, впровадження систем
екологічного управління, що передбачають технічне переоснащення виробництва
на основі енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних,
безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів. Також необхідно,
щоб прискорення економічного зростання не відбувалося за рахунок погіршення
екологічної ситуації в регіоні.
Стратегічна ціль 2 «Інтеграція сільських територій» передбачає:
 розвиток дорожньої інфраструктури
 підвищення якості надання медичних, освітніх та соціальних послуг;
 підтримка локальних проектів громади;
 забезпечення належного рівня правопорядку.
Таблиця 4.3
Відповідність стратегічної цілі 2 «Інтеграціясільських територій « національним
екологічним цілям
Національні
екологічні
цілі

Оцінка

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

+

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природноресурсного
потенціалу
України

+

Аналіз відповідності
Національна екологічна ціль 1 передбачає вирішення завдань формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва. Значна кількість технічних завдань у цій сфері,
які забезпечують реалізацію відповідних завдань Стратегії, узгоджені
з національною екологічною ціллю 1, серед них:
«Впровадження конкурсу
«Локальні громадські ініціативи
Володимирецької громади»» завдання Стратегії 2.3.2. «Сприяння
реалізації місцевих проектів» операційної цілі 2.3. «Підтримка
локальних проектів громади».
Решта технічних завдань стратегічної цілі 2 не суперечать
національній екологічній цілі 1 і здебільшого нейтральні по
відношенню до неї.
Більшість проектів, завдань та операційних цілей Стратегічної цілі 2
Стратегії розвитку Володимирецької громади до 2027 р. не передбачає
використання природно-ресурсного потенціалу, а тому узгоджуються
з національною екологічною ціллю 2 або не суперечать їй і є
нейтральними, хоча проекти:
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування Т-18-09 Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля
км 79+ 720 - км 84+700;
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування Т-18-09 Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля
км 94+ 800 - км 101+500;
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180203
Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км 13+00 - км
19+400;
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180209

35

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

+

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

+

Ціль 5. Удосконалення та
розвиток
державної
системи природоохоронного
управління

+

Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100
завдання Стратегії 2.1.1. «Ремонт та реконструкція доріг» операційної
цілі 2.1. «Розвиток дорожньої інфраструктури» передбачають як
використання місцевих природних ресурсів, так і вплив на них і є
нейтральними до національної екологічної ціллі 2.
Більшість проектів, завдань та операційних цілей Стратегічної цілі 2
Стратегічного
плану
розвитку
Володимирецької
селищної
територіальної громади до 2027 року і мають інфраструктурний
характер і матимуть вплив на оточуюче середовище, але результатом
їх реалізації буде навпаки зменшення впливу на довкілля, тому
проекти:
1. Реконструкція Степангородської ЗОШ I-III ст. по вул. Шевченка, 59
в с. Степангород Володимирецького району під Степангородський
НВК «Загальноосвітня школа I-III;
2. Нове будівництво гімназії по вул. Озерська, 6б, с. Воронки
Володимирецького району Рівненської області;
3. Будівництво спортивного залу із збірних металевих конструкцій,
вул.
Київська,
47б,
смт
Володимирець
Володимирецької
територіальної громади Вараського району Рівненської області;
4. Реконструкція приймального відділення лікувального корпусу
комунального некомерційного підприємства «Володимирецька
багатопрофільна лікарня» по вул. Грушевського, 39, смт
Володимирець Рівненської області
завдання Стратегії 2.2.1. «Покращення надання освітніх послуг»
операційної цілі 2.2. «Покращення якості надання соціальних, освітніх,
культурних та медичних послуг» узгоджуються з національною
екологічною ціллю 3.
Більшість проектів, завдань та операційних цілей Стратегічної цілі 2
Стратегічного
плану
розвитку
Володимирецької
селищної
територіальної громади до 2027 року знижують екологічні ризики та
зменшують вплив на екосистеми, сприяють соціально-економічному
розвитку та покращенню здоров’я населення, зокрема проекти:
1. Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64263 на вул.
Горького, 2 в смт Володимирець Рівненської області;
2. Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64371 на вул.
Миру, 4 в смт Володимирець Рівненської області завдання Стратегії
2.4.2. «Покращення системи протирадіаційних укриттів» операційної
цілі 2.4 «Забезпечення належного рівня правопорядку» ;
узгоджуються з національною екологічною ціллю 4.
Національна екологічна ціль передбачає вирішення відповідних
завдань на загально державному рівні. Однак, Законами України «Про
місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в
Україні» передбачена значна кількість повноважень регіональних та
місцевих органів влади у сфері охорони навколишнього середовища.
Це передбачає розробку і реалізацію на місцях необхідних
управлінських рішень та вдосконалення відповідної регіональної
та місцевої системи управління довкіллям.
Комплекс завдань стратегічної цілі «Розвиток сільських територій»,
серед іншого, спрямований і на вдосконалення вище зазначеної
організаційної роботи, тому зазначена стратегічна ціль узгоджується з
національною екологічною ціллю 5
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Розділ 5. Опис коротко-, середньо-, довгострокових, постійних,
тимчасових, вторинних, синергічних і кумулятивних наслідків для довкілля і
здоров’я населення від впливу Стратегії
5.1.Складові довкілля, що зазнають впливу антропогенного та природного
характеру від виконання Стратегії
Згідно з даними Світового центру даних з геоінформатики та сталого
розвитку у 2015 р. значення індикаторів усіх загроз екологічного характеру щодо
якості повітря, якості питної води, техногенного навантаження на довкілля і внеску
в зміну клімату для Рівненської області не були критичними на рівні країни.
Компонента якості життя склала 0,82, компонента безпека життя – 1,21. Серед
регіонів Західноукраїнського макрорайону Рівненська область характеризується
відносно високим значенням показника загрози «Забруднення довкілля
(атмосферного повітря та поверхневих водних об’єктів)».
Одним з важливих антропогенних чинників є виснажлива експлуатація лісів,
яка зумовлює зменшення лісистості, зменшення запасів лісів, зниження багатьох
корисних функцій лісів. Вирубування завдає непоправної шкоди лісам.
Значним антропогенним чинником є вітрова та водна ерозія, які посилюють
також нераціональне проведення осушувальних меліорацій, будівництво та
експлуатація різного роду комунікацій, вирубка лісів, сільськогосподарське
освоєння схилів.
5.2. Ймовірні наслідки впливу на довкілля і здоров’я населення
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної
громади до 2027 року
В таблиці 5.1 представлена експертна оцінка ймовірного негативного впливу
від впровадження Стратегії на складові довкілля відповідно до переліку факторів,
прийнятих з точки зору доцільності застосування саме до Стратегічного плану
розвитку Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року.
Експерти мали можливість оцінити ймовірність негативного впливу, надавши одну
з трьох відповідей (так, ні, ймовірно) на питання: «Чи може реалізація Стратегії
спричинити негативний вплив?» за кожним з досліджуваних параметрів, які
наведені нижче в таблиці. Також, враховуючи наявність у Стратегії окремих цілей і
завдань, спрямованих на поліпшення стану довкілля, учасники Робочої групи мали
можливість вказати, якщо, на їх думку, Стратегія призведе до покрашення
екологічної ситуації за окремими показниками.
Сумарна ймовірність негативного впливу (I) оцінювалась за формулою:
I = (A+С*0,2)/(А+В+С*0,5)*100%,
де А – кількість відповідей «так»,
В – кількість відповідей «ні»,
С – кількість відповідей «ймовірно».
В колонці 2 таблиці 5.1 у відсотковому співвідношенні наведені узагальнені
результати дослідження ймовірності негативного впливу від впровадження
Стратегії на різні складники довкілля. Колонка 3 відображає можливість
поліпшення стану довкілля за окремими параметрами. Якщо результатом аналізу
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був висновок, що для певного чинника існує вірогідність негативного впливу, то в
такому випадку у колонці 4 відображений номер операційної цілі або завдання, які
можуть його спричинити.
Таблиця 5.1
Ймовірні наслідки впливу на довкілля і здоров’я населення Стратегії розвитку
Володимирецької громади на період до 2027 року
Вплив

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Ймовірність Поліпшен№
негативних ня існуючої завдання
наслідків, % ситуації Стратегії
1
2
3
4
Земля. Чи може реалізація Стратегії спричинити
Порушення, переміщення, ущільнення або повне
21,54
1.1.
покриття ґрунту?
Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу
16,00
1.1.
поверхні?
Порушення, покриття або модифікацію будь-яких
унікальних геологічних або фізичних
6,15
1.1.
характеристик території?
Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії
4,44
1.1.
ґрунтів (в межах території або поза нею)?
Зміни щодо кількості еродованих та деградованих
11,85
1.2.
земель.
Повітря. Чи може реалізація Стратегії спричинити
Збільшення кількості викидів забруднюючих
6,15
1.1.
речовин від стаціонарних джерел?
Збільшення кількості викидів забруднюючих
1,38
1.1.
речовин від пересувних джерел?
Погіршення якості атмосферного повітря?
13,85
1.1.
Появу джерел неприємних запахів?
29,23
1.1.
Водні ресурси. Чи може реалізація Стратегії спричинити
Зміни обсягів скидів у поверхневі води або ж
будь-які зміни якості поверхневих вод (включаю11,85
1.1.
чи, але не обмежуючись такими показниками, як
температура, розчинений кисень або прозорість?
Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод
або зміни обсягів води будь-якого поверхневого
19,26
1.1.
водного об’єкту?
Збільшення навантаження на каналізаційні систе26,67
1.1.
ми та погіршення якості очистки стічних вод?
Порушення гідрологічного та гідрохімічного
16,00
1.1.
режиму малих річок?
Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи
скидів або ж шляхом порушення водоносних
10,00
1.1.
горизонтів)?
Забруднення підземних водоносних горизонтів?
16,00
1.2.
Появу для людей і матеріальних об’єктів загроз
пов’язаних з водою, наприклад, паводків або
10,00
1.2.
підтоплення?
1

2

3

4
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Рослинний світ. Чи може реалізація Стратегії спричинити
Зміни в кількості видів рослин або чисельності
4.1. будь-якого виду (включаючи дерева, кущі, трав’я18,33
ні рослини, зернові культури та водні рослини)?
Зменшення кількості будь-яких унікальних, рід16,00
4.2. кісних або зникаючих видів рослин (зокрема, видів, занесених до Червоної книги)?
Привнесення нових видів рослин на певну терито4.3. рію або створення перепон для нормального від24,00
творення існуючих видів?
4.4. Зміни кількості посівних площ будь-яких сільсь26,67
ко-господарських культур?
5.
Тваринний світ. Чи може стратегічна ініціатива спричинити
Зміни в кількості видів тварин або чисельності
5.1. будь-якого виду тварин (птахів; наземних тварин,
32,00
включаючи рептилій; риб і ракоподібних;
бентосних організмів чи комах)?
Зменшення кількості будь-яких унікальних, рід5.2. кісних або зникаючих видів тварин (зокрема, ви16,00
дів, занесених до Червоної книги)?
5.3. Привнесення нових видів тварин на певну територію або створення перепон для руху та міграцій
23,64
існуючих видів тварин?
5.4. Порушення або деградацію середовищ існування
11,20
видів тварин?
6.
Шум. Чи може реалізація Стратегії спричинити
6.1. Посилення наявного рівня шуму?
4,44
6.2. Підвищення рівня шумового впливу на людей?
1,38
7.
Світло. Чи може реалізація Стратегії спричинити
7.1. Появу нових джерел світла або спалахів?
20,87
8.
Використання землі. Чи може реалізація Стратегії спричинити
Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чин19,26
8.1. ній або планованій практиці використання
земель?
Конфлікти з прийнятими екологічними планами
8.2. або цілями громади, яка мешкає на території
11,85
впровадження ініціативи?
8.3 Конфлікт з прийнятим генеральним планом
10,00
+
територіального розвитку?
9.
Природні ресурси. Чи може реалізація Стратегії спричинити
9.1. Підвищення рівня використання будь-якого виду
40,00
природних ресурсів?
9.2. Суттєве вилучення будь-якого невідновного
26,67
ресурсу?
10.
Ризики. Чи може реалізація Стратегії спричинити
Виникнення ризиків вибухів або вивільнення не10.1. безпечних речовин (зокрема, але не обмежуючись
розливами нафти, забрудненням пестицидами, хі1,38
мікатами або радіоактивними речовинами) під час
аварій або нещасних випадків?
1
2
3
4.

1.3.2.

1.3.2.

1.3.2.
1.2.

1.3.2.

1.3.2.

1.3.2.
1.2.
1.1.
1.1.
1.1.

1.2.

1.1.
2.1.1.

1.1.
1.1.

1.1.

4
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10.2. Перешкоди для реалізації планів дій при
0,00
надзвичайних ситуаціях або планів евакуації?
11.
Населення. Чи може реалізація Стратегії спричинити
Зміни в розміщенні, розповсюдженні, щільності
11.1. або рівні відтворення населення на будь-якій
16,00
+
території?
Створення можливостей для збільшення чисель11.2 ності населення порівняно з чисельністю населе26,67
ння, яке зараз проживає на території планованої
стратегічної ініціативи?
11.3 Вплив на нинішній стан забезпечення населення
12,17
+
житлом або виникнення нових потреб у житлі?
12.
Відходи. Чи може реалізація Стратегії спричинити
12.1. Збільшення кількості утворюваних твердих
8,00
побутових відходів?
12.2. Збільшення кількості утворюваних чи накопиче6,15
них промислових відходів IV класу небезпеки?
12.3. Збільшення кількості відходів I-III класу
13,85
небезпеки?
12.4. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів
10,00
поводження з відходами?
13.
Транспорт. Чи може реалізація Стратегії спричинити
13.1. Суттєві зміни у транспортних потоках?
13.2. Вплив на чинну систему паркування або зростання попиту на нові місця паркування?
13.3. Суттєвий вплив на існуючу транспортну систему?

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.
1.1.
1.1.
1.4.1.

35,86

1.1.
2.1.

31,43

2.1.

40,00

2.1.
1.1.
2.1.
1.1.

13.4. Зміни існуючої схеми транспортних потоків або
42,76
руху людей та/або товарів?
13.5. Зміни в перевезеннях водним, залізничним або
10,00
1.1.
повітряним транспортом?
13.6. Підвищення рівня небезпеки руху для автомобіль2.1.
8,00
ного транспорту, велосипедистів або пішоходів?
Державні служби. Чи може впровадження Стратегії спричинити вплив на державні
14.
служби або призвести до їхньої зміни чи створення нових структур у таких галузях:
14.1 Шкільна освіта?
46,96
2.2.1.
14.2. Парки або інші рекреаційні об’єкти?
12,17
+
1.3.
14.3. Підтримка об’єктів громадського користування,
20,87
2.1.
включаючи дороги?
15.
Енергетика. Чи може реалізація Стратегії спричинити
15.1. Споживання значних обсягів палива або енергії?
13,85
1.1.
15.2. Суттєве зростання попиту на енергію, що переви1.1.
щує можливості наявних джерел, або ж потребу в
19,26
1.2.
нових джерелах енергії?
Комунальні послуги. Чи може впровадження Стратегії призвести до появи потреби у
16.
нових системах комунальних послуг або до суттєвого впливу на комунальні послуги у
таких сферах:
16.1. Постачання енергії та газу?
22,07
1.1.
16.2 Системи зв’язку?
40,00
1.1.
1
2
3
4

40

16.3. Водопостачання?
16.4. Водовідведення та каналізаційні мережі?

13,85
13,85

1.1.
1.4.
1.1.
1.4.
1.4.1.

16.5. Поводження з відходами?
10,00
17.
Здоров’я населення. Чи може реалізація Стратегії спричинити
17.1. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз
16,00
1.1.
для здоров’я людей (за винятком ментальних)?
17.2. Потрапляння людей під вплив потенційних загроз
21,54
1.1.
для здоров’я?
18.
Естетичність. Чи може стратегічна ініціатива спричинити:
18.1. Появу естетично неприємних місць?
13,85
1.1.
18.2. Руйнування пам’яток природи (наприклад, дерев,
геологічних пам’яток або місцевих пам’яток), які
17,14
1.3.1.
естетично привабливі?
19.
Рекреація та ПЗФ. Чи може реалізація Стратегії спричинити
19.1. Будь-який вплив на кількість або якість існуючих
10,00
+
1.3.1.
рекреаційних можливостей?
Негативний вплив на об’єкти природно-заповід19.2. ного фонду (зменшення площ, початок небезпеч8,00
1.3.1.
ної діяльності у безпосередній близькості або на
їх території тощо)?
20.
Культура. Чи може реалізація Стратегії спричинити
20.1. Зміни або руйнування місць археологічних
4,44
1.3.1.
знахідок?
20.2. Фізичний або естетичний вплив на історичні
7,41
1.3.1.
споруди чи об’єкти?
20.3. Фізичні зміни, які могли б вплинути на унікальні
1,38
1.3.
етнічні культурні цінності?
21.
Екологічне управління і моніторинг. Чи може реалізація Стратегії спричинити
21.1. Послаблення правових і економічних механізмів
0,00
+
контролю в галузі екологічної безпеки?
21.2. Погіршення екологічного моніторингу?
0,00
+
21.3. Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного
1,38
навантаження?
21.4. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних
0,00
++
галузей виробництва?
21.
Інше. Чи може реалізація Стратегії спричинити
21.1. Суттєве порушення якості довкілля?
6,15
1.3.
21.2. Появу можливостей досягнення короткострокових
екологічних цілей, які ускладнюватимуть досягне16,00
1.1.
ння довгострокових екологічних цілей у
майбутньому?
21.3. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які
самі по собі будуть незначними, але у сукупності
викличуть значний негативний екологічний ефект,
16,00
1.1.
що матиме значний негативний прямий або
опосередкований вплив на добробут людей?
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За результатами проведеної оцінки можливого негативного впливу на
довкілля від реалізації Стратегії найбільш ймовірними є збільшення навантаження
на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод (26,67%), яке
може бути спричинене запланованим економічним зростанням; створення
можливостей для збільшення чисельності населення порівняно з чисельністю
населення, яке зараз проживає на території планованої стратегічної ініціативи
(26,67%) як результат розвитку окремих територій та сільської місцевості; і суттєві
зміни у транспортних потоках (35,86%) внаслідок розвитку транспортнологістичного потенціалу, а також збільшення потоку відвідувачів.
Серед операційних цілей Стратегії спричинити негативний вплив на
навколишнє середовище можуть наступні:
1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу.
1.2. Створення умов для розвитку сільськогосподарського виробництва та
переробки
Шляхи, яким чином можна реалізувати зазначені операційні цілі Стратегії і
не спричинити негативний вплив на довкілля, приведені в розділі 6.2.
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Розділ 6. Зобов’язання із запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання ДДП – Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року
Розділ сформований на основі пропозицій авторів-виконавців та експертів з
проведення Стратегічної екологічної оцінки Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року щодо зобов’язань
із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної громади
до 2027 року після тісних консультацій з розробниками Стратегії. Розділ
відображає, як зазначені пропозиції до переліку завдань Стратегії, так і
рекомендації щодо шляхів реалізації окремих цілей та завдань з тим, щоб
зменшити можливий вплив на довкілля у майбутньому.
6.1. Пропозиції щодо зобов’язань із запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання ДДП
При розробці Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади до 2027 року від початку встановились ефективні робочі
стосунки між розробниками Стратегії та авторами-виконавцями та експертами з
СЕО, що дозволило надавати пропозиції до Стратегії щодо більш належного
врахування питань екологічної збалансованості в її цілях і завданнях.
На
початку
процесу розробки
Стратегічного
плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року проект структури
її цілей та завдань більше відповідав стратегії економічного зростання, а не
комплексній стратегії розвитку. Недостатня увага приділялась також соціальнокультурним аспектам, освіті, охороні здоров'я населення, а також питанням
збереження довкілля та зменшення антропогенного тиску на нього. Зокрема, у звіті
Рівненської області про стан довкілля за 2018 р. визначені найважливіші екологічні
проблеми, серед яких поза увагою проекту Стратегії були багато питань,
вирішенню яких в структурі Стратегії не приділялась увага. Серед них:
забруднення поверхневих вод, підтоплення земель та населених пунктів регіону,
необхідність рекультивації порушених та деградованих земель, тощо.
В подальшому процесі розробки Стратегії та її оцінювання, під час
проведення аналізу ймовірних негативних наслідків на довкілля від реалізації
Стратегії було виявлено ряд операційних цілей, завдання яких потребують
серйозної уваги під час їх реалізації, щоб не допустити негативного впливу на
довкілля, або які доцільно скоригувати перед тим, як включати до переліку
пропонованих Стратегією завдань. Відповідні пропозиції, які були запропоновані
авторами-виконавцями та експертами з СЕО, та розглянуті розробниками
Стратегії, наведені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1
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Врахування пропозицій щодо зобов’язань із запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП - Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року
Операційна ціль/завдання

Пропозиції Робочої групи
Стан врахування
Стратегічна ціль 1. Розвиток економічного потнгціалу
Додати до результатів «залучення інвестицій у Враховано
розвиток «зеленої економіки» громади»

Операційна ціль 1.4: Розвиток комунального підприємства
Додати до показників ефективності реалізації Враховано
проекту «Організовано роздільний збір сміття у
населених пунктах громади»
Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій
Операційна ціль 2.1. Будівництво, ремонт та реконструкція вуличної мережі
Додати до очікуваних результатів «створення
Враховано
парку для відпочинку громадян»
Операційна ціль 2.4. Забезпечення належного рівня правопорядку
2.4.2. Покращення системи
Додати до показників ефективності пункт:
Враховано.
протирадіаційних укриттів
«Кількість відремонтованих укриттів»

Пропозиції щодо зобов’язань із запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання ДДП Робочою групою з розробки Стратегії
враховано на 85%.
6.2. Обгрунтування вибору альтернатив виконання окремих завдань
ДДП
Серед завдань Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади до 2027 року непередбачені такі, які могли б напряму
спричиняти значний негативний вплив на довкілля. З тим, серед переліку завдань є
такі, реалізації яких варто приділити більшу увагу з точки зору врахування
екологічних вимог і критеріїв. З цією метою від Робочої групи з СЕО надійшли
рекомендації, які стосуються врахування питань екологічної збалансованості під
час впровадження окремих завдань Стратегії, які наведені в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2
Рекомендації щодо реалізації окремих завдань Стратегічного плану розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року
Завдання

Рекомендації щодо реалізації
Операційна ціль 1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу
1.1.1. Створення
Підготовка інвестиційних продуктів та сприяння залученню інвестицій, якій в
інвестиційних
цілому присвячена операційна ціль 1.1, має відбуватись із врахуванням
пропозицій для
можливостей щодо залучення інвестицій до екологічно дружніх видів
бізнесу
підприємницької діяльності (діяльність, пов'язана з виробництвом та реалізацією
екологічних товарів та послуг, під час виробництва та надання яких
застосовуються екологічно-конструктивні методи та технології).
Операційна ціль 1.2. Створення умов для розвитку с/г виробництва та
переробки
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1.2.1. Сприяння

розвитку кооперації

Сферою охоплення даного завдання передбачено створення кількох видів
інституцій підтримки підприємництва. Для таких організацій можна передбачити
врахування ними екологічних питань під час поточної діяльності. Зокрема, при
створенні бізнес-інкубаторів можна передбачити, що: 1) такий заклад
працюватиме на засадах «зеленого офісу», 2) до переліку супроводжуючих послуг,
що надаються бізнес-інкубатором, включити консультування зі зменшення впливу
на довкілля від діяльності стартапів.
Варто також зазначити, що даним завданням передбачено спрощення процедур
дозвільного характеру для підприємців, з тим рекомендується досягти виконання
цього компоненту не за рахунок зменшення контролю за дотриманням
підприємцями екологічних норм і стандартів.

Ця таблиця відображає невичерпний перелік рекомендацій, які можуть бути
застосовані під час реалізації Стратегії для поліпшення її екологічної
збалансованості на рівні її завдань.
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Розділ 7. Організація моніторингу фактичного впливу Стратегії на
довкілля і здоров’я населення
СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження плану або
програми. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення,
повинні відслідковуватися під час реалізації плану чи програми, зокрема, з метою
виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх
усунення. Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та
громадськості.
Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення моніторингу значного впливу на довкілля, у тому числі здоров'я населення, від реалізації затвердженого плану або програми (ст. 12). Результати моніторингу мають бути доведені до відома природоохоронних органів і органів охорони здоров'я, а також громадськості.
Моніторинг може бути використаний для:
порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати
інформацію про реалізацію плану або програми;
отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення
майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними
органами влади;
перевірки того, що план або програма виконується відповідно до
затвердженого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання,
скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.
Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати
моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути
предметом моніторингу, яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні
дані вимірювань або результати їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою
періодичністю і протягом якого часу, коли слід оприлюднити результати, які
методи моніторингу та поширення інформації слід використовувати.
Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи
моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально
удосконалені для цілей СЕО.
Рекомендується вибирати такі методи моніторингу, які доступні і найкращим
чином пристосовані для перевірки того, чи відповідає той вплив на довкілля та
здоров'я населення, який спостерігається, припущенням і висновкам, зробленим в
процесі СЕО. Крім того, важливим критерієм для вибору методів є можливість
раннього виявлення непередбаченого негативного впливу від реалізації плану чи,
що дозволить вжити своєчасні заходи щодо виправлення ситуації.
Стратегічним планом розвитку Володимирецької селищної територіальної
громади до 2027 року передбачено проведення моніторингу ефективності її
реалізації. Серед планованих до контролю індикаторів є ряд екологічних (табл.
7.1), але не для всіх цих показників проводиться постійний збір даних. Таким
чином, для індикаторів, для яких відсутні моніторингові дані, необхідно визначити
відповідального за їх збір і метод.
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Таблиця 7.1
Екологічні індикатори, які планується застосувати для моніторингу виконання
Стратегії
№ з/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

17.
18.
19.

Індикатор
Забруднення повітря
Індекс забруднення атмосфери
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення
Водні ресурси
Зменшення обсягів використання та забору води
Обсяг скидання забруднених стічних вод
Відсоток населених пунктів, що мають централізоване водопостачання та водовідведення
Біорізноманіття
Відсоток заповідності території громади
Земельні ресурси
Площа земель, що зазнають підтоплення
Енергетика
Річний обсяг енергоспоживання населення
Відходи
Річний обсяг генерації ТПВ на території області
Зменшення питомих обсягів утворення ТПВ
Охоплення населення послугами зі збирання ТПВ
Інші показники
Частка екологічної інформації та соціальної
реклами природоохоронного спрямування, що
регулярно поширюється ЗМІ
Частка екологічних навчальних курсів в
програмах шкільних закладів
Кількість проектів екологічного спрямування на
вирішення проблем громади

Операційна ціль

Наявність моніторингових даних

1.2

+

1.2

+

1.4
1.4

+
+

1.4

+

1.3

+

1.2

+

1.1

+

1.4
1.4
1.4

+
+
+

2.2

+

2.2

+

2.3

+
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Висновки
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної
громади до 2027 року більше спрямована на розвиток сільських територій, чим
стимулювання економічного зростання.
Цілі Стратегії переважно принципово узгоджуються з національними
екологічними цілями.
Основними антропогенними чинниками змін у громаді є розвиток переробної
промисловості, енергетики, житлово-комунального, сільського господарства й
транспорту, наявність потенційно небезпечних підприємств.
Найбільш ймовірними негативними впливами на довкілля від впровадження
Стратегії є збільшення кількості викидів забруднюючих речовин від стаціонарних
джерел, збільшення кількості викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел, збільшення використання природних ресурсів, збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів і суттєві зміни у транспортних потоках.
Спричинити негативний вплив на довкілля можуть операційні цілі Стратегії:
 ціль 1.1.Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу, – за умови залучення
інвестицій в екологічно небезпечні галузі діяльності;
 ціль 1.2.Створення умов для розвитку с/г виробництва та переробки, – якщо
будуть створені екологічно небезпечні підприємства.
Необхідно звернути увагу на те, щоб реалізація цих операційних цілей
відбувалася у найбільш екологічно дружній спосіб.
Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих
негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть
незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив
на довкілля, незначна.
Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Стратегії важлива форма контролю фактичного впливу на довкілля Стратегії, та необхідна
передумова забезпечення збалансованості розвитку області. Необхідно
передбачити регулярність збору моніторингових даних за визначеними
індикаторами та їх постійний аналіз для врахування під час прийняття рішень щодо
планування розвитку у майбутньому.
З огляду на зазначене, можна стверджувати, що запропонований Стратегією
сценарій розвитку Володимирецької громади прийнятний. Поєднання зусиль,
спрямованих на заохочення економічного зростання та капіталовкладень,
забезпечуватиме розвиток громади.
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