
Повідомлення

про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про
стратегічну екологічну оцінку

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ДЛАНУВАННЯ:

Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської
області на 2021-2027 роки та Звіт про стратегічну екологічну оцінку.

Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської
області на 2021-2027 роки (далі - Програма) є практичним інструментом
реалізації регіональної екологічної політики, виконання завдань зі збереження
довкілля та створення безпечних екологічних умов для життєдіяльності
населення.

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

Чернігівська обласна рада.

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО
ОБГОВОРЕННЯ:

Дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про стратегічну
екологічну оцінку (далі - Звіт про СЕО) проводиться строком протягом не менше
30 днів з дня їх оприлюднення, а саме з 05 листопада по 04 грудня 2020 року.

Способи участі громадськості:

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати
в письмовій формі зауваження і пропозиції до проєкту Програми та Звіту про
СЕО. Усі зауваження і пропозиції, отримані протягом встановленого строку,
підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду
замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі
проведення):

Враховуючи вимоги постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами
зауваження і пропозиції громадськості будуть прийматися у письмовому та
електронному виглядах.

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про



стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного
планування:

З інформацією щодо проєкту Програми та Звіту про СЕО можна
ознайомитися в Департаменті екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації за адресою: пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000
та на офіційних вебсайтах:

Департаменту екології · та природних ресурсів Чернігівської обласної.. . ..державноі адмцпстрацц за
http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=16952&tp=1&pg=
http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=28158&tp=l&pg=

Чернігівської обласної державної
http://cg.gov.ua/index.php?id=28748&tp=O
http://cg.gov.ua/index.php?id=l 03948&tp=0

адміністрації

посиланнями:
та

за посиланнями:
та

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

·, , -"' _ r·Зауваження і пропозиції до проєкту Програми та Звіту про СЕО надавати до
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної,.. -
адміністрації на адресу: пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, електронна tіошта:·,.
d'eko post@gmail.com

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту
документа державного планування:

Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної
екологічної оцінки не проводяться.

·,,


