
ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 

2023 роки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік 

та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки 

 
Замовник: Кропивницька міська рада (далі – міська рада). 

Відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", 

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів стратегічного планування, затверджених наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 10 серпня 2018 року №296 (із 

змінами): 

1. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня 

деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, міська рада подала заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до 

департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу та департаменту охорони здоров'я Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

Оголошення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 

2023 роки (далі – заява про визначення обсягу СЕО) оприлюднено на 

офіційному вебсайті Кропивницької міської ради за посиланням: https://kr-

rada.gov.ua/zagalna-informatsiya/. 

Заява про визначення обсягу СЕО та проєкт Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями 

розвитку на 2022 і 2023 роки (далі – проєкт Програми) розміщені на офіційному 

вебсайті Кропивницької міської ради: 

розділ "Громадянам", підрозділ "Громадська участь", рубрика 

"Консультації з громадськістю", підрубрика "Консультації" за посиланням  

https://consult.e-dem.ua/npas/205; 

розділ "Економіка": підрозділ "Програма економічного і соціального 

розвитку міста", рубрика "Розробка програм" за посиланням https://kr-

rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/.  

https://kr-rada.gov.ua/zagalna-informatsiya/
https://kr-rada.gov.ua/zagalna-informatsiya/
https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/
https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/
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Громадське обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО та проєкту 

Програми тривало протягом 15 днів з дати оприлюднення даної публікації на 

офіційному вебсайті Кропивницької міської ради протягом грудня 2020 року. 

Зауважень від громадськості щодо Заяви про визначення обсягу СЕО та 

проєкту Програми протягом визначеного чинним законодавством терміну – 

15 днів не надходило. 

2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями 

розвитку на 2022 і 2023 роки (далі – Звіт про СЕО) та проєкт Програми подано 

на паперових носіях та в електронному вигляді до Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я 

України, департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу та департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 
 

Звіт про про СЕО та проєкт Програми розміщені 02 березня 2021 року на 

офіційному вебсайті Кропивницької міської ради: 
 

розділ "Економіка": підрозділ "Програма економічного і соціального 

розвитку міста", рубрика "Розробка програм" за посиланням  https://kr-

rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/ 

 
 

Повідомлення про оприлюднення Програми та Звіту про СЕО 

опубліковано у друкованих засобах масової інформації, а саме: "Вечірня газета" 

від 05 березня 2021 року №9. 

Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про про СЕО тривало 

протягом визначеного чинним законодавством терміну. 

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 

2022-2023 роки оприлюднено на офіційних вебсайтах Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України (у рубриці Оголошення Національна 

екологічна політика Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)), департаменту 

екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу 

облдержадміністрації (у рубриці: Департамент екології Стратегічна екологічна 

оцінка (СЕО)), департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації (у рубриці 

"ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проектів документів державного 

планування").

https://mepr.gov.ua/timeline/Ogoloshennya.html
https://mepr.gov.ua/timeline/Ogoloshennya.html
https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/
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У передбачений повідомленням строк зауважень та пропозицій до проекту 

Програми на вказану в інформаційному повідомленні адресу або в інший спосіб 

до Кропивницької міської ради від Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України, департаменту 

екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу та 

департаменту охорони здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації не 

надходило. 

У разі неподання таких зауважень та пропозицій протягом зазначеного 

строку, згідно з підпунктом 2 пункту 3 статті 13 Закону України "Про 

стратегічну екологічну оцінку", вважається, що зауваження і пропозиції від 

органів виконавчої влади відсутні. 

Проєкт Програми та звіт до СЕО з урахуванням наданих пропозицій 

пропонуються до затвердження. 
 

 


