
ДОВІДКА 
ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

у процесі стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Івано-Франківської області на 2021 рік

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі - 
Закон), Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 
державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 10.08.2018 № 296 (зі змінами), замовником проекту Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2021 рік (далі - проект 
Програми) забезпечено можливість для участі громадськості у стратегічній екологічній 
оцінці проекту документа державного планування.

1. Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної 
екологічної оцінки:

1.1. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації 
інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту 
Програми, Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації листом від 17.08.2020 № 03.1-22/835 подав заяву (на паперових носіях 
та в електронному вигляді) до управління екології та природних ресурсів та Департаменту 
охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

1.2. Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, в порядку, 
передбаченому частиною четвертою статті 10 Закону розміщено на офіційному веб-сайті 
Івано-Франківської облдержадміністрації 18.08.2020 року в банері «Стратегічна екологічна 
оцінка» за посиланням ( ЬПр:/Лумду.ій§оу.иа/Ше$/ир1оабз/8ЕО%20бер%20есопот.рсІі).

1.3. Проект Програми та звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі - СЕО) 
розміщено на офіційному веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації 16.11.2020 року 
з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості.

1.4. Повідомлення про оприлюднення проекту Програми та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку розміщено на офіційному веб-сайті Івано-Франківської 
облдержадміністрації в банері «Стратегічна екологічна оцінка» за посиланням 
(Ь Ир: //\\лу\у . і і'. §о V. иа/пе\у з/45690) та в друкованих засобах масової інформації, зокрема в 
газеті «Західний кур’єр» (№ 49(1778)) та в газеті «Галичина» (№ 45(5554)).

2. Громадське обговорення документації із стратегічної екологічної оцінки:
2.1.Громадське обговорення заяви про визначення обсягу СЕО тривало з 18 серпня 

до 2 вересня 2020 року.
2.2. Громадське обговорення проекту Програми та звіту про СЕО тривало з 16 

листопада до 16 грудня 2020 року .
2.3. Протягом строку громадського обговорення:
2.3.1. До заяви про визначення обсягу СЕО зауваження та пропозиції від 

громадськості не надходили.
2.3.2. До проекту Програми та звіту про СЕО даного проекту у період громадського 

обговорення зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.
2.3.3. Громадські слухання щодо розроблення зазначених документів не 

проводились.
З урахуванням зазначеного, схвалений відповідним розпорядженням голови 

облдержадміністрації проект Програми подано на затвердження Івано-Франківській обласній 
раді.


