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До проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік (далі – Програма)

Міністерство
1 захисту довкілля Доповнити проєкт
та природних
Програми
ресурсів України

Пропонуємо додатково опрацювати у Програмі належне врахування питань забезпечення
реалізації завдань та заходів щодо охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів,
визначених відповідними планами, стратегіями, програмами та іншими документами
загальнодержавного рівня, а також міжнародними угодами Стороною яких є Україна, у тому числі:
Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 року,
затвердженої Законом України від 28.02.2019 №2697-VII (далі - Стратегія ОНПС);
Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 21.04.2021 № 443-р;
Планом заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на
період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017
№ 932-р;
Національним планом дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271-р;
рішенням Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням,
створеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №20, зокрема стосовно
схвалення представлених НААН добровільних національних завдань щодо досягнення
нейтрального рівня деградації земель (далі - НРДЗ) за напрямом «Підтримання вмісту органічної
речовини (гумусу) у ґрунтах" (до 2020 року передбачалося досягнення стабільного рівня
органічного вуглецю (гумусу) у ґрунтах сільськогосподарських угідь не нижче за базову лінію
станом на 2010 рік (3,14% в середньому по Україні, у т.ч. у розрізі зон: Полісся - 2,24 %; Лісостеп 3,19 %; Степ - 3,40 %), а до 2030 року - планується збільшення не менше ніж на 0,1 %), а також
допоміжних заходів щодо досягнення НРДЗ за напрямами «Відновлення зрошення і поліпшення
еколого-меліоративного стану зрошуваних земель» та «Відновлення та стале використання
торфовищ";
Стратегією зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №б88-р;
Планом заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 №1567-р;
Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 (далі - Держетратегія);
Національною економічною стратегією, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
03.03.2021 № 179;
Цілями Сталого Розвитку, затвердженими у 2015 році 70-ю сесією Генеральної асамблеї ООН
(резолюція від 25.09.2015 70/1), серед іншого з урахуванням Указу Президента України від
30.09.2019 №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №686-р «Питання збору даних для
моніторингу реалізації цілей сталого розвитку» (далі - моніторинг ЦСР);
Ріо - Конвенціями та іншими міжнародними угодами природоохоронного спрямування.
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Додатково передбачити завдавання і заходи стосовно:
упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон (у
тому числі заплав), ерозійно небезпечних та інших непридатних для розорювання угідь;
відтворення лісів, створення нових та реконструкції існуючих полезахисних лісових смуг та інших
захисних насаджень;
відновлення лучних, водно-болотних та інших антропогенно змінених екосистем;
створення і відновлення сіножатей та пасовищ;
створення нових (а не лише збереження існуючих) територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, а також територій Смарагдової мережі;
формування екомережі;
реалізації добровільних національних завдань за щодо досягнення нейтрального рівня деградації
земель.
Пропонуємо передбачити доповнення Програми відповідними індикаторами/показниками оцінки
виконання зокрема з урахуванням індикаторів, передбачених Держетратегією, Стратегією ОНПС
(показники оцінки реалізації державної екологічної політики) та моніторингом ЦСР, включаючи
такі як:
площа лісів та лісистість території;
площа орних земель (ріллі) та їх частка у загальній площі території;
площа сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей та пасовищ) та їх
частка у загальній площі території;
вміст органічного вуглецю (гумусу) у ґрунтах сільськогосподарських угідь;
площа відновлених земель та екосистем, площа рекультивованих земель та земель, на яких
проводяться заходи з консервації;
площа територій національної екологічної мережі;
кількість територій та об'єктів природно-заповідного фонду, площа територій та об'єктів природнозаповідного фонду та їх частка у загальній площі території.

5

Враховано
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До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми
Пропонуємо додатково опрацювати, забезпечивши викладення повних коректних відомостей щодо
природоохоронних територій та об'єктів і впливу на них, виходячи з визначення згідно з пунктом 9
додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»
(«Природоохоронні території та об'єкти - території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх
функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання,
1
Розділи 2-4, 6-7
території та об'єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болоті угіддя міжнародного
Міністерство
значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об'єкти всесвітньої
захисту довкілля
спадщини ЮНЕСКО»).
та природних
При цьому, відомості шодо територій та об'єктів екомережі, слід наводити з урахуванням переліку
ресурсів України
складових структурних елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону України «Про
екологічну мережу України».
Інформація має бути приведена у відповідність до вимог пункту 5 Порядку здійснення
моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі
Розділ 9
2
для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1272.
Копія листа Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.12.2021 № 25/5-21/26699-21 додається до цієї довідки.
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