Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у
межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює
його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не
передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у
тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.
Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом
проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища,
що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами
побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно
впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення
моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що
потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та
запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час
реалізації документу державного планування.
Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде
здійснюватися шляхом періодичного проведенням (не менше одного разу на рік):
- контролю якості повітря на межі санітарно-захисної зони;
- контролю за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму.
Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, здійснення спеціальних
технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.
Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на
довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням
щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть
негативно впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи
по їх усуненню; а також проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної
документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.
Моніторинг стану довкілля - це перманентний процес, який триває постійно у різних
проявах та на різних ділянках, відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров’я та
умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і
подальшого планування розвитку.
Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових
проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбуватися на декількох
рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення
вплив, що не були передбачені раніше.
Моніторинг включає, але не обмежується, наступними етапами:
- вибір параметрів навколишнього природного середовища та соціального середовища
для певних аспектів;
- встановлення ключових параметрів моніторингу;
- візуальний огляд;
- регулярний відбір зразків або проб та їх дослідження;
- регулярні опитування та зустрічі із громадою;
- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та, за необхідністю, розробка
комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив на навколишнє
природне та соціальне середовище;
- регулярний перегляд програм моніторингу та їх коригування у разі необхідності.
Організація моніторингу детального плану рекомендується шляхом здійснення
наступних заходів:

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в
яких реалізуються заходи планованої діяльності, один раз на рік на підставі результатів
державного статистичного спостереження;
- у разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет
зв’язку що реалізацією заходів планованої діяльності;
- порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планованої
діяльності, зокрема рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного
статистичного спостереження.
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