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. /  Д ЕП А РТА М ЕН Т ЕКО Н О М ІКИ  І М ІЖ Н А РО Д Н И Х  ВІДНОСИН

Н а виконання доручення т.в.о. голови Х арківської обласної державної 

адміністрації О. С какуна від 26.10.2021 №  13054/12 до листа Старосалтівської 

територіальної громади від 26.10.2021 №  1784, Д епартаментом економіки і 

м іжнародних відносин Х арківської обласної держ авної адміністрації спільно з 

причетними структурними підрозділами обласної держ авної адміністрації 

розглянуто проект П лану соціально-економічного розвитку Старосалтівської 

територіальної громади Чугуївського району Х арківської області до 2026 року 

на відповідність стратегічним пріоритетам, завданням  та заходам Стратегії 

розвитку Х арківської області (далі -  проект Плану). За результатами розгляду 

повідомляємо. х

Зазначений проект П лану в цілому відповідає стратегічним пріоритетам, 

завданням та заходам  Стратегії розвитку Х арківської області-н а  2021-2027 

роки. Разом  з тим, направляємо зауваження та пропозиції до проекту Плану для 

врахування в подальш ій роботі (додеться).
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Додатоь

Зауваження та пропозиції

до проекту Плану соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської територіальної громади Чугуївського району 

Харківської області до 2026 року

За результатами розгляду проекту Плану соціально-економічного розвитку 

Старосалтівської територіальної громади Чугуївського району Харківсько' 

області до 2026 року (далі - проект Плану) відповідно до наказу М інрегіону вц  

30.03.2016 №  75, яким  затверджено М етодичні рекомендації щодо ф о р м у в ати  

і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічногс 

розвитку о б ’єднаної територіальної громади (далі -  М етодичні рекомендації) 

повідомляємо.

З метою  забезпечення сталого розвитку територіальної громади е 

дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних 

інтересів та з урахуванням  концепції інтегрованого розвитку територі' 

територіальної громади (за наявності), розробляється та затверджується 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади 

який передбачає узгодж ене прийняття ріш ень щ одо цілісного (комплексного^ 

просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і 

території за їх меж ами (Постанова Кабінету М іністрів У країни від 01.09.2021 

№  926).

В зв ’язку з вищ езазначеним, пропонуємо до проекту Плану вклю чити де 

пріоритетних завдань розробку К артограф ічної основи у цифровій формі, я к е  

розробляється в складі м істобудівної документації на м ісцевому рівні, т е 

Комплексного плану просторового розвитку території Старосалтівської 

територіальної громади з зазначенням обсягів фінансових ресурсів.

П ропонуємо доопрацю вати та уточнити інформацію , зазначену у розділі 

«1.2. Д емограф ічна ситуація та ринок праці територіальної громади», зокрема:

- у  таблиці 1.2.3. розділ «Економічні показники» вказати коректні 

показники;

- у  таблиці 1.2.4. «П риродний та м іграційний рух населення 

Старосалтівської ТЕ» уточнити показники «П риродний приріст» та «Загальне 

збільш ення (зменш ення)» населення у 2020 році, оскільки допущ ено логічну 

помилку;

- у таблиці 1.2.6. «Динаміка зміни рівня зайнятості у Старосалтівській ТЕ» 

вказати одиниці, в яких зазначено показники;

- у  таблиці 1.2.7. «Середня заробітна плата найманих працівників у 

Старосалтівській ТЕ» вказати показники середньомісячної заробітної плати не 

області за 2016-2020 роки згідно з даними Д ерж авної служби статистики 

України;

- н а  малю нку 1.2.1. «Розподіл, зайнятості населення Старосалтівської 

територіальної громади за видами економічної діяльності у 2020» вказати

одиниці, у яких наведено дані.
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У розділі «1.9 Соціальна сфера» взагалі відсутні заходи щ одо виріш ення 

проблем соціального захисту населення громади, зокрема:

- надання соціальних послуг особам/сім 'ям , які належать до вразливих 

груп населення та перебуваю ть у складних ж иттєвих обставинах, а саме:

- соціальний патронаж  осіб, які відбули покарання у  виді обмеження або 

позбавлення волі;

- надання соціально-психологічної підтримки особам, які постраждали від 

домаш нього насильства та насильства за ознакою  статі (надання особам 

соціальних послуг консультування, інформування, представництва інтересів, 

денного перебування, притулку тощо);

- надання соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу.

П отребує доопрацю вання розділ 1.3. «Ф інансово-бю дж етна ситуація 

територіальної громади». Н аведені структура та назви окремих видів 

надходжень та видатків не відповідаю ть бю джетній класифікації, затвердженій 

наказами М іністерства фінансів У країни від 14.01.2011 №  11 (зі змінами) та від 

20.09.2017 №  793 (зі змінами).

Крім  того, показники видатків, наведені у таблиці, не відповідаю ть 

річному звіту про виконання бю джету за 2020 рік, відсутня інформація про 

поточний стан виконання бю джету у 2021 році, а також, при розробці проекту 

Плану не застосовані прогнозні дані про бю джетні показники на 

середньострокову перспективу, що не відповідає його сутності. При цьому, 

прогноз бю джету громади схвалений ріш енням виконавчого комітету селищ ної 

ради від 16.08.2021 №  261 «Про схвалення прогнозу бю джету Старосалтівської 

селищ ної територіальної громади на 2022 -  2024 роки».

П ропонуємо у підрозділі 1.4.1 «Дорожня мереж а і транспорт» до пункту 

«Висновки» вклю чити наступну інформацію:

«Для усунення вищ евказаних недоліків Старосалтівській селищ ній раді в 

термін до 2023 року, з урахуванням фінансових можливостей, вжити наступних 

заходів:

- зробити ямочний ремонт дорожнього покриття комунікаційних доріг;

- організувати регулярні пасажирські перевезення м іж  селами, які входять 

до громади, та її центром;

- налагодити виконання графіків руху громадського транспорту».

Н аданий проект Плану не в повному обсязі відповідає завданням та

заходам Стратегії розвитку Х арківської області на 2021-2027 роки в частині 

поводження з відходами. У розділі 1.4.2. «Екологія та стан навколиш нього 

природного середовищ а» проекту П лану не наведено інформації щ одо 

будівництва нових полігонів, які відповідаю ть установленим стандартам, 

поводження з промисловими відходами, удосконалення системи управління 

промисловими відходами ш ляхом запровадження інноваційних технологій з 

переробки, утилізації та видалення.

Також, у розділі 1.4.2. «Екологія та стан навколиш нього природного 

середовищ а» проекту П лану надано відомості щ одо існую чих територій та
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об’єктів природно-заповідного фонду на території Старосалтівсі 

територіальної громади .

Однак, вказана площ а ландш афтного заказника місцевого знане] 

«Н оводонівський» (197 га) вказана без врахування змін, внесених рішень 

Х арківської обласної ради від 08.02.2007 №  172-V «П ро території та об ’єі 

природно-заповідного фонду місцевого значення» (додаток 3), згідно з як 

нова площ а заказника складає 203,1 га.

У зазначеному розділі надані об ’єкти природно-заповідного фонду в мея 

Старосалтівської територіальної громади, заплановані до заповідання, але 

розділі III «Стратегічні цілі та пріоритети розвитку територіальної громади 

2026 року» не визначено стратегічну ціль щ одо розш ирення мережі терито^ 

та о б ’єктів природно-заповідного фонду, як це визначено Державне 

стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року, та Стратегіє 

розвитку Х арківської області на 2021 -2027 роки.

В розділі IV  «О сновні завдання та механізми реалізації плану» сері 

переліку завдань та заходів проекту П лану (пріоритет розвитку 2.1. Розвиті 

технічної інфраструктури (водопостачання і водовідведення, транспорті 

інфраструктура, благоустрій, вивіз та і утилізація сміття, освітлення) та охорої 

навколиш нього середовищ а) захід «розш ирення території природні

заповідного фонду в меж ах Старосалтівської територіальної громади» також г 

визначено.

В розділі VIII проекту П лану «М оніторинг та оцінка результативное: 

Плану розвитку» до індикаторів (показників) оцінки результативное! 

виконання завдань і заходів та досягнення цілей, визначених Планом розвитк 

(п. 8.5 - П ріоритет розвитку 2.1. Розвиток технічної інфраструктури та охорон 

навколиш нього середовищ а), пропонуємо додати індикатор «відсотої 

збільш ення площ і природно-заповідного фонду».

Запропонований індикатор «підвищ ення рівня піклування меш канців прє 

навколиш нє середовищ е» змістового навантаж ення не несе та не дозволяє 

відслідковувати, чи йде реалізація П лану у відповідному напрямку.

Відповідно до даних Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській 

області (згідно з даними Звіту № 2-ТП -водгосп (річна) за 2020 рік) 

КП  «Салтівводоканал» скинуто в 2020 році 14,1 тис. м 3 недостатньо очищених 

стічних вод. Разом  з тим, в проекті П лану відсутній аналіз ситуації, що 

склалася, та конкретні заходи з її усунення.

П ропонуємо у розділі 1.7.1. «Теплопостачання» виклю чити четвертий 

абзац як некоректний, оскільки ліцензія Вовчанського підприємства теплових 

мереж на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії на теплоелектроцентралях,ТЕС, АЕС, когенераційних установках та 

установках з використання нетрадиційних або поновлю вальних джерел енергії, 

видана згідно із постановою  Н КРЕП  від 12.11.2015 №  2376, є чинною  та 

безстроковою  відповідно до частини 12 статті 13 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», який набув чинності з 

28.06.2015.
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Вважаємо за доцільне інформацію  щ одо сільськогосподарської галузі, 

наведену у розділі 1.10. «Економічна складова розвитку» (виробнича 

інфраструктура), виділити окремим розділом. Крім  того, розш ирити 

фактичними показниками валового виробництва сільськогосподарської 

продукції за останній звітний період та прогнозними показниками на наступні 

роки, що дає змогу проаналізувати тенденцію  розвитку сільського господарства 

та встановити чіткі напрямки подальш ого розвитку.

П роект П лану не передбачає виконання оперативної цілі

1.5. «Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств 

населення і реалізація молодіжної політики» розділу V II «СТРАТЕГІЧНІ ТА  

О П ЕРА ТИВНІ Ц ІЛ І РО ЗВИ ТКУ  РЕГІО Н У  ТА  ЗА ВД А НН Я ПО  ЇХ 

РЕА Л ІЗА Ц ІЇ» С тратегії розвитку Х арківської області, а саме, не передбачено 

роботу з м олоддю , оздоровлення дітей та підлітків, розвиток фізичної культури 

та спорту.

Окрім того, рекомендуємо у проекті П лану врахувати наказ М іністерства 

молоді та спорту У країни від 28.03.2013 №  1 «Про затвердж ення Державного 

соціального стандарту у сфері фізичної культури та спорту», зареєстрований у 

М іністерстві ю стиції У країни 05.04.2013 за №  559/23091, зокрема -  створення 

дитячо-ю нацької спортивної школи.

Відповідно до статистичних даних, кількість населення громади становить 

7 569 осіб, серед них дитяче населення у віці від 0 до 17 років в громаді 

становить 121 9  дітей (16,1 % від загальної кількості населення).

Діти є особливою  групою членів громади, які маю ть свої права (право на 

життя, на освіту, на охорону здоров’я, на розвиток, на правосуддя, на 

батьківську турботу, на сім ’ю, на захист з боку громади й держави тощ о) та 

заслуговую ть уваги громади.

У проекті П лану даній категорії населення не приділено належну увагу, не 

проаналізовано загальну ситуацію  щ одо становищ а дітей в територіальній 

громаді, не зазначено соціально-вразливі категорії дитячого населення, такі як 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебуваю ть в 

складних ж иттєвих обставинах, не вказано загальну кількість дитячого 

населення в громаді (зазначено кількість дітей дош кільного віку -  352; 

ш кільного віку -  657 дітей), не зазначено розподілу її за статтю, не надано 

інформації щ одо поводж ення територіальної громади з такими категоріями 

дітей, як діти з інвалідністю , діти з числа внутріш ньопереміщ ених осіб, не 

визначено діяльність служби у справах дітей територіальної громади.

Для створення спроможної громади важ лива перспектива, здатність 

громади розвиватися, при цьому дитяче населення територіальної громади є 

одним з визначальних факторів щодо перспектив розвитку громади і, водночас, 

надзвичайно значущ им для її сьогодення, його меш канців, враховуючи, що 

дитяче населення становить майже 16 % від загальної кількості населення.

П остановою  Кабінету М іністрів У країни від 01.06.2020 №  585 «Про

забезпечення соціального захисту дітей, які перебуваю ть у складних життєвих 

обставинах» затвердж ено П орядок забезпечення соціального захисту дітей, які
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перебуваю ть у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 

постраждали від ж орстокого поводження, в якому наголош ується про 

персональну відповідальність сільських, селищ них, м іських голів, а також 

старост сіл і селищ , визначених за ріш енням м ісцевої ради територіальної 

громади, за забезпечення виявлення дітей, які перебуваю ть у складних 

ж иттєвих обставинах, випадків жорстокого поводж ення з ними, виникнення 

безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини, надання таким дітям 

допомоги в меж ах повноваж ень і своєчасне інф ормування про них відповідних 

суб’єктів.

Для здійснення визначених законом повноваж ень щ одо захисту прав дітей, 

в територіальній громаді з 2018 року функціонує служ ба у справах дітей 

виконавчого комітету Старосалтівської селищ ної ради. В громаді, в умовах 

децентралізації влади, проводиться певна робота щ одо реалізації на відповідній 

території держ авної політики з питань соціального захисту дітей, ведення 

державної статистики щ одо дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей- 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але при цьому в проекті 

Плану не зазначено роботи щ одо захисту ж итлових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх  числа, прийняття на 

м ісцевому рівні відповідних програм у цьому напрямку (забезпечення 

впорядкованим житлом дітей, які перебуваю ть на квартирному обліку, 

соціальному квартирному обліку, заходи щ одо збереження за дитиною  права 

користування ж итлом  на період перебування її під опікою , піклуванням, в 

прийомній с ім ’ї або дитячому будинку сімейного типу тощо).

Стратегією  розвитку Х арківської області на 2021-2027  роки передбачено 

Оперативну ціль 1.4. «Забезпечення соціального захисту населення та тендерної 

рівності» та завдання 1.4.5. «Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування». В проекті П лану не наведено 

інформації щ одо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, відсутня інформація про потребу в 

утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей, 

розвитку альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування (патронат над дитиною , наставництво 

тощо).

Створення у територіальній громаді прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу та виховання у них дітей, щ о залиш илися без батьківського 

піклування, на базі приміщ ень власників приватних будівель, розвиток 

патронату над дитиною  є однією з можливостей стимулю вання зайнятості 

населення в сільській місцевості поза сферою  сільськогосподарського 

виробництва, розш ирення можливостей працевлаш тування, залучення нових 

жителів до громади, збільш ення наповню ваності закладів дош кільної освіти, 

навчальних закладів середньої освіти.

П ропонуємо більш  детально проаналізувати загальну ситуацію щ одо 

становищ а дітей в територіальній громаді, з зазначенням  загальної кількості 

дітей від 0 до 17 років, проаналізувати та навести статистичні дані дітей за
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статтю, за певними соціальними категоріями: дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які прибули з інш их територій; усиновлених дітей, за 

умовами прож ивання та виховання яких здійсню ється нагляд; дітей з 

інвалідністю, дітей з числа внутріш ньоперемігцених осіб; затвердження 

місцевих програм щ одо захисту ж итлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування тощо .

В проекті П лану відсутні цілі, завдання та заходи з реалізації повноважень 

у сфері цивільного захисту, визначених пунктом 2 статі 19 Кодексу цивільного 

захисту У країни, статтею  38 Закону У країни «П ро місцеве самоврядування в 

Україні».

З метою  забезпечення створення системи цивільного захисту населення і 

території С таросалтівської територіальної громади пропонуємо вклю чити 

розділ «Ц ивільний захист», у якому необхідно визначити:

-ан ал із техногенної та пож еж ної безпеки на території громади, ризики 

виникнення надзвичайних ситуацій (подій);

- створення та забезпечення функціонування системи цивільного захисту 

громади з відповідними органами управління та силами цивільного захисту;

- забезпечення пож еж ної безпеки на території громади, створення 

підрозділів м ісцевої пож еж ної охорони та їх  функціонування;

- створення безпечних умов відпочинку населення громади на водних 

об’єктах;

- утворення у складі виконавчого комітету структурного підрозділу з 

питань цивільного захисту або призначення фахівця;

- опрацю вання вихідних даних щ одо планування евакуації населення і 

матеріальних цінностей та їх  розміщ ення у визначених безпечних районах, 

організація ж иттєзабезпечення населення, евакуйованого з районів можливих 

надзвичайних ситуацій;

- відпрацю вання Плану цивільного захисту громади на особливий період;

- створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб 

органів м ісцевого самоврядування та суб’єктів господарю вання комунальної 

власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного 

захисту;

- визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

- планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 

особливий період підвальних та інш их заглиблених приміщ ень для укриття 

населення;

- здійснення контролю  за утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту;

- організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту, виклю чення їх за погодж енням з центральним органом
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виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

- здійснення інш их повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених 

Кодексом цивільного захисту У країни та інш ими законодавчими актами.

Серед основних завдань та заходів проекту Плану, в тому числі в рамках 

розвитку технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади, 

можна виділити:

- будівництво та капітальний ремонт водних свердловин;

- зам іна запірно-регулю ю чої арматури з установкою  контрольно- 

вимірю вальних приладів і автоматики;

- обладнання водозабірного вузла установкою  для профілактичного 

знезараження води;

- реконструкція, капітальний ремонт, модернізація мереж централізованої 

системи водопостачання та водовідведення;

- реконструкція, капітальний ремонт очисних споруд каналізації;

- модернізація систем опалення, без впровадження енергозбереження, 

енергоефективності та заходів комплексної термомодернізації комунальних 

об'єктів;

- облаштування полігону твердих побутових відходів (далі -  ТПВ);

- впровадж ення інтегрованого поводження з побутовими відходами на 

території С таросалтівської територіальної громади на основі ефективного 

використання фінансових ресурсів та з використанням моделі міжмуніципального 

співробітництва;

- забезпечення 100% охоплення населення послугами з вивезення побутових 

відходів та рідких нечистот ш ляхом придбання та подальш ої експлуатації 

комунальної техніки (спеціально обладнаних для вивезення побутових відходів та 

рідких нечистот транспортних засобів та інш ої техніки), придбання необхідної 

кількості устаткування (контейнерів);

- розроблення схеми санітарного очищ ення території Старосалтівської 

територіальної громади;

- збільшення кількості укладених договорів з юридичними особами на вивіз 

ТПВ/ рідких нечистот;

- збільшення кількості укладених договорів з фізичними особами на вивіз 

ТПВ/ рідких нечистот;

- ліквідації стихійних смітників;

- охоплення закладів освіти вивозом ТПВ;

- додаткового охоплення вивозом ТПВ населених пунктів;

- придбання обладнання для пресування ПЕТ пляшок, а також забезпечення 

умов для організованого відпочинку населення та інше, з метою забезпечення 

послаблення можливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я 

населення.

З метою виконання вимог пункту 3 статті 13 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» Д епартаментом захисту довкілля та природокористування
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Х арківської обласної держ авної адміністрації надано наступні зауваження і 

пропозиції до проекту П лану та звіту про стратегічну екологічну оцінку:

- здійснити оцінку впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження 

планованої діяльності щодо будівництва трубопроводів для транспортування води 

на далекі відстані; видобування корисних копалин, крім корисних копалин 

місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в 

межах наданих їм  земельних ділянок; утилізації, видалення, оброблення, 

знешкодження, захоронення побутових відходів; а також господарська діяльність, 

що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти - можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності 

до вимог Закону У країни «Про оцінку впливу на довкілля»;

- здійснити оцінку впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження 

планованої діяльності з реалізації проектів і заходів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля та підлягаю ть оцінці впливу на довкілля у відповідності до 

вимог Закону У країни «Про оцінку впливу на довкілля»;

- забезпечити виконання вимог діючого законодавства щодо охорони 

довкілля, зокрема Водного та Земельного кодексів України, Законів України «Про 

природно-заповідний фонд», «Про відходи», інших нормативно-правових актів у 

сфері охорони навколиш нього природного середовищ а та охорони здоров'я 

населення;

- встановлення та дотримання санітарно-захисних зон від об'єктів, які є 

джерелами викидів /скидів забрудню ю чих речовин, підвищ ених рівнів шуму, 

вібрації;

- забезпечити дотримання вимог Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 19.06.1996 №  173;

- отримати документи дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього 

природного середовищ а згідно з вимогами природоохоронного законодавства 

(для суб'єктів господарю вання);

- здійсню вати викиди забрудню ю чих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних дж ерел за наявністю  дозволу на викиди;

- забезпечити безперешкодний доступ громадян до узбережжя водних об'єктів 

для загального водокористування та передбачити місця для влаштування пляжної 

зони;

- оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знеш кодження і 

захоронення відходів;

- забезпечити розроблення проектної документації на будівництво 

полігону твердих побутових відходів на території Старосалтівської громади та 

визначення технологій зберігання, сортування, оброблення (перероблення), 

утилізації, видалення, знеш кодж ення і захоронення відходів з обов'язковим 

проведенням процедури оцінки впливу на довкілля означеної планованої 

діяльності;

ч .
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забезпечити здійснення операцій щ одо збирання, зберіганню 

транспортування та утилізації відходів з дотримання норм екологічної безпек 

та Закону У країни «Про відходи»;

- забезпечити впровадження роздільного збирання твердих побутови 

відходів, облаш тування спеціально обладнаних для розміщ ення контейнері 

для тимчасового зберігання ТПВ;

- на виконання вимог Закону У країни «Про відходи» розробити схем 

санітарного очищ ення території Старосалтівської територіальної громади;

- забезпечити здійснення моніторингу наслідків виконання ДД П  дл 

довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на р ік  оприлю дню вав 

його результати на своєму офіційному вебсайті у мереж і Інтернет та, у раз 

виявлення непередбачених звітом про стратегічну екологічну оцінк; 

негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вжиті 

заходів для їх  усунення.

Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатації 

об'єктів за відсутністю  документів дозвільного характеру у сфері екології ті 

природних ресурсів, якщ о не забезпечено в повному обсязі додержанні 

екологічних умов.

За наявними даними, на території Старосалтівської селищно 

територіальної громади обліковується 1 звалищ е ТПВ, яке експлуатується 

КП  «Салтівводоканал» (площ а звалищ а 5,7га). В ідсутні проектно-кош торисні 

документація, висновок держ авної екологічної експертизи чи висновок з оціню  

впливу на довкілля, документи, що посвідчую ть право користування земельнок 

ділянкою на звалищ е відсутні, дозвіл на викиди забрудню ю чих речовин і 

атмосферне повітря відсутній. Звалищ е не облаш товане відповідно до вимої 

екологічної безпеки, в наявності лиш е часткове обвалування. Облік з і  

надходженням відходів на звалищ е ведеться, проте відсутнє огородження 

охорона, п ід ’їзні ш ляхи з твердим покриттям, спостережні свердловини 

моніторинг стану навколиш нього природного середовищ а на звалищ і не 

здійснюється.

Додатково повідомляємо, що відповідно до вимог статті 16 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку» замовник Д Д П  протягом п'яти робочих 

днів з дня затвердж ення ДДП розміщ ує на своєму офіційному вебсайті 

затверджений ДДП, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання ДДП, довідки про консультації та про громадське обговорення і 

письмово повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охор пннього природного середовищ а

щодо стратегічної екологічної оції

Директор Департаменту П етро ЛАШ ИН
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