
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ  

з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки  

проєкту обласної програми  

„Питна вода Тернопілляˮ на 2021-2025 роки  

та звіту про стратегічну екологічну оцінку даного проєкту 
 

  

№ 

з/п 

Автор 

зауваження/пропозиції 

(юридична або 

фізична особа) 

Редакція частини 

проекту ДДП/ звіту про 

СЕО, до якого 

висловлено зауваження 

(пропозиції) 

Зауваження/проп

озиція 

Спосіб врахування 

(враховано/не 

враховано/ 

враховано 

частково) 

Обґрунтування 

До документа державного планування 
1. Міністерство охорони 

здоров’я України 
Протягом строку, визначеного частиною 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну 

оцінкуˮ, зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

даного проєкту в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) до департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації не надходили. У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом 

зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні., на підставі абзацу 2 пункту 3 

статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” вважається, що такі зауваження і 

пропозиції відсутні 
2.  Управління охорони 

здоров’я Тернопільської 

облдержадміністрації 

Протягом строку, визначеного частиною 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну 

оцінкуˮ, зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

даного проєкту в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) до департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації не надходили. У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом 

зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні., на підставі абзацу 2 пункту 3 

статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” вважається, що такі зауваження і 

пропозиції відсутні 
3. Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

 

 

 

 

Доопрацювати Проєкт 

Програми в частині 

вирішення питання 

переходу на 

враховано Розділ ІІ 

„Визначення 

проблеми, на 

розв’язання яких 



кліматично-дружні 

технології у секторі 

водного господарства. 

спрямована 

Програмаˮ 

доповнено новим 

пунктом „Перехід на 

кліматично-дружні 

технології у секторі 

водного 

господарстваˮ  

4. Управління екології та 

природних ресурсів 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

 Розділ ІІ „Визначення 

проблеми, на 

розв’язання яких 

спрямована 

Програмаˮ доповнити 

новим пунктом 

„Обмежене 

водопостачання у 

населених пунктах, 

відсутність джерел 

якісної питної води у 

період маловоддя в 

умовах сучасних змін 

кліматуˮ 

враховано Розділ ІІ 

„Визначення 

проблеми, на 

розв’язання яких 

спрямована 

Програмаˮ 

доповнено новим 

пунктом „Обмежене 

водопостачання у 

населених пунктах, 

відсутність джерел 

якісної питної води у 

період маловоддя в 

умовах сучасних 

змін кліматуˮ 
5. Управління екології та 

природних ресурсів 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

У розділі VI „Напрями 

діяльності та заходи обласної 

цільової програми „Питна 

вода Тернопілля” на 2021-

2025 роки” захід 1 напряму 2 

викладено у редакції 

„Будівництво і 

реконструкція 

водопровідних та очисних 

споруд з метою зменшення 

обсягів неочищених стічних 

У розділі VI 

„Напрями діяльності 

та заходи обласної 

цільової програми 

„Питна вода 

Тернопілля” на 2021-

2025 роки” необхідно 

внести зміни у 

редакцію заходу 1 

напряму 2 

„Будівництво і 

враховано У розділі VI 

„Напрями діяльності 

та заходи обласної 

цільової програми 

„Питна вода 

Тернопілля” на 2021-

2025 роки” захід 1 

напряму 2 викладено 

у редакції 

„Будівництво та 

реконструкція 



вод, що скидаються у 

джерела питного 

водопостачання, а також 

утилізації осадів”. 

Очікувані результати 

напряму 1 викладено в 

редакції „Реалізація 5 

проєктів (упорядкування зон 

санаторної охорони джерел 

питного водопостачання, 

будівництво/ реконструкція/ 

капітальний ремонт 

підземних водозаборів, 

резервуарів чистої води, 

КНС, напірних колекторів 

стічних вод, тощо)”. 

Очікувані результати 

напряму 2 заходу 3 

викладено в редакції 

„Реалізація 32 проєктів по 

будівництву/ реконструкції 

водопровідних і 

каналізаційних мереж”. 

реконструкція 

водопровідних та 

очисних споруд з 

метою зменшення 

обсягів неочищених 

стічних вод, що 

скидаються у джерела 

питного 

водопостачання, а 

також утилізації 

осадів” в частині 

коригування місця 

скиду зворотних вод. 

Із збудованих та 

реконструйованих 

очисних споруд в 

очікуваних 

результатах напряму 1 

доцільно вилучити з 

очікуваних 

результатів „КНС та 

напірні колектори” у 

зв’язку з необхідністю 

вказування цих 

результатів у заході 3 

напрямку 2. 

водопровідних й 

каналізаційних 

очисних споруд”. 

Із очікуваних 

результатів напряму 

1 вилучено КНС та 

напірні колектори  

та вказано ці 

результати у заході 3 

напрямку 2. 

6. Управління екології та 

природних ресурсів 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

 Напрям І в розділі VI 

„Охорона джерел 

питного 

водопостачання” 

Програми доповнити 

наступним заходом 

„Моніторинг вод у 

місцях питних 

не враховано Відповідно до 

постанови 

Національної комісії, 

що здійснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 



водозаборів” від 22.03.2017 № 307 

„Про затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення” 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства – 

ліцензіати 

зобов’язані мати 

атестовану 

лабораторію, яка 

здійснює 

виробничий 

контроль, або мати 

заключений договір 

на виконання таких 

робіт з атестованими 

лабораторіями інших 

організацій із 

зазначенням 

періодичності 

проведення аналізів 

відповідних 

лабораторій.  

До звіту про стратегічну екологічну оцінку 
1. Міністерство охорони 

здоров’я України 
Протягом строку, визначеного частиною 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну 

оцінкуˮ, зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку 



даного проєкту в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) до департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації не надходили. У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом 

зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні., на підставі абзацу 2 пункту 3 

статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” вважається, що такі зауваження і 

пропозиції відсутні 
2. Управління охорони 

здоров’я Тернопільської 

облдержадміністрації 

Протягом строку, визначеного частиною 3 статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну 

оцінкуˮ, зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

даного проєкту в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) до департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації не надходили. У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом 

зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні., на підставі абзацу 2 пункту 3 

статті 13 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” вважається, що такі зауваження і 

пропозиції відсутні 
3. Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

 Розділ 9 Звіту має 

бути приведений у 

відповідність до 

вимог Порядку 

здійснення 

моніторингу наслідків 

виконання документа 

державного 

планування для 

довкілля, у тому числі 

для здоров’я 

населення, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

16 грудня 2020 р. 

№1272 

враховано Розділ 9 Звіту 

приведений у 

відповідність до 

вимог Порядку 

здійснення 

моніторингу 

наслідків виконання 

документа 

державного 

планування для 

довкілля, у тому 

числі для здоров’я 

населення, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 16 

грудня 2020 р. 

№1272 

4. Управління екології та  У розділі ІІ враховано У розділі ІІ 



природних ресурсів 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

„Характеристика 

поточного стану 

довкілля, у тому числі 

здоров’я населення та 

прогнозні зміни цього 

стану, якщо документ 

державного 

планування не буде 

затверджено” Звіту 

інформацію щодо 

поточного стану 

компонентів довкілля, 

які не зазнають 

безпосереднього 

впливу від реалізації 

заходів Програми 

викласти у стислій 

формі. У розділі 

відобразити можливі 

очікування зміни 

кожного компоненту 

довкілля. 

„Характеристика 

поточного стану 

довкілля, у тому 

числі здоров’я 

населення та 

прогнозні зміни 

цього стану, якщо 

документ 

державного 

планування не буде 

затверджено” Звіту 

інформацію щодо 

поточного стану 

компонентів 

довкілля, які не 

зазнають 

безпосереднього 

впливу від реалізації 

заходів Програми 

викладено у більш 

стислій формі. А 

також відображено 

можливі очікуванні 

зміни кожного 

компоненту 

довкілля. 

5. Управління екології та 

природних ресурсів 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

 У розділі ІV 

„Екологічні проблеми, 

у тому числі ризики 

впливу на здоров’я 

населення, які 

стосуються Програми, 

зокрема щодо 

територій з 

враховано У розділі ІV 

„Екологічні 

проблеми, у тому 

числі ризики впливу 

на здоров’я 

населення, які 

стосуються 

Програми, зокрема 



природоохоронним 

статусом” Звіту 

відобразити лише 

екологічні проблеми, 

які стосуються 

Програми, навести 

конкретні проблеми, 

пов’язані з дефіцитом 

водних ресурсів, 

зміною рівня та інших 

елементів режиму 

ґрунтових вод, 

виснаженням їх 

запасів, 

забрудненням, 

раціональним 

використанням та 

охороною 

щодо територій з 

природоохоронним 

статусом” Звіту 

уточнено і 

відображено лише 

екологічні проблеми, 

які стосуються 

Програми, 

розглянуто можливі 

проблеми, пов’язані 

з дефіцитом водних 

ресурсів, зміною 

рівня та інших 

елементів режиму 

ґрунтових вод, 

виснаженням їх 

запасів, 

забрудненням, 

раціональним 

використанням та 

охороною 

6. Управління екології та 

природних ресурсів 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

 У розділі VІІ „Заходи, 

що передбачається 

вжити для 

запобігання, 

зменшення та 

пом’якшення 

негативних наслідків 

виконання Програми” 

Звіту привести у 

відповідність з 

вимогами Порядку 

здійснення 

моніторингу наслідків 

враховано Розділ 9 Звіту 

приведений у 

відповідність до 

вимог Порядку 

здійснення 

моніторингу 

наслідків виконання 

документа 

державного 

планування для 

довкілля, у тому 

числі для здоров’я 

населення, 



виконання документа 

державного 

планування для 

довкілля, у тому числі 

для здоров’я 

населення, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

16 грудня 2020 р. 

№1272. 

затвердженого 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 16 

грудня 2020 р. 

№1272 

 

 


