ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДДП ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів
екологічної діяльності, що забезпечує регулярну оцінку та прогнозування стану
середовища та умов функціонування екосистеми для прийняття управлінських
рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та
раціонального природокористування.
В основу моніторингової оцінки покладено систему кількісних та якісних
індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень та
який вплив це справляє на складові довкілля.
Екологічні індикатори для моніторингу виконання документа державного
планування наведені в таблиці 9.1.
Таблиця 9.1 – Показники моніторингу виконання документа державного
планування
Індикатор
1

Характеристика
Джерело даних
2
3
Атмосферне повітря
Вміст забруднюючих речовин Оксид вуглецю, діоксид Звіти органів управління
в атмосферному повітрі
азоту, сірки та вуглецю, якістю
атмосферного
пил
повітря в м. Хмельницькому
Звіти
Хмельницького
обласного
центру
з
гідрометеорології
Індекс забруднення атмосфери Інтегральний
показник Звіти
Хмельницького
забруднення атмосфери
обласного
центру
з
гідрометеорології
Водні ресурси
Вміст забруднюючих речовин Сполуки
групи
азоту Річний звіт Регіонального
у р. Південний Буг (створ (нітрити, нітрати, амоній), офісу водних ресурсів у
р. Південний Буг, Хмельни- БСК,
ХСК,
фосфати, Хмельницькій області
цьке водосховище)
завислі речовини.
Озеленення
Площа зелених насаджень
Розрахунок (м2 на особу) у Дані Управління житловомежах території «Заріччя» комунального господарства
Хмельницької міської ради
(ХМР)

Кінець таблиці 9.1

1

2

Додержання
санітарногігієнічних вимог та режиму
використання
прибережних
ділянок р. Південний Буг у
місцях масового відпочинку
населення
Тверді побутові відходи (ТПВ)
Система поводження з ТПВ
Обсяги ТПВ, зібраних
муніципальною
компанією
для
транспортування на полігон.
Обсяги
відходів,
що
роздільно збирались, як
вторинна сировина (папір,
скло, пластик тощо).
Здоров’я населення
Рівень
захворюваності Показники
загальної
населення міста
захворюваності (на 1000
осіб)
дітей,
підлітків,
дорослих
Кількість
новоутворень Показники
кількості
жителів міста
новоутворень (на 1000
осіб) у дітей, підлітків,
дорослих

3
Дані Управління житловокомунального господарства
ХМР, Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста ХМР
Дані Управління житловокомунального господарства
ХМР,
КП «Спецкомунтранс»

Річні
звіти
Управління
охорони здоров’я ХМР
Річні
звіти
Управління
охорони здоров’я ХМР

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного
планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними
показниками дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що негативно
впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні
заходи по їх усуненню а також проводити інформування громади міста про стан
реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни
їх усунення.

