
 
 
 

 

 

 

 

 

Про створення  робочої групи  з проведення  стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  

«Про стратегічну екологічну оцінку»: 

1. Створити робочу групу з проведення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування, затвердити її склад та положення 

(додаються).  

2. Розпорядження  міського голови від 02.09.2020 №190р «Про створення  

робочої групи  з проведення  стратегічної екологічної оцінки Програми 

економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік» вважати таким, 

що втрапило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                      

Константинова О.О., керуючого справами виконкому ради Омельяновича Р.А. 

 

 

 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                          А.В.П’ятницький 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  
____________№ _______ 

 

СКЛАД  

робочої групи з  проведення стратегічної екологічної оцінки  

документів держаного планування* 
 
Константинов 
Олександр 
Олександрович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова робочої групи  

 
  

Новак 
Наталія Володимирівна 

- директор департаменту економічного розвитку 
міської ради, заступник голови робочої групи 

 
  

Піскоха 
Оксана Олегівна 

- начальник відділу стратегічного планування та 
моніторингу управління стратегічного та 
економічного розвитку департаменту 
економічного розвитку міської ради, секретар 
робочої групи 

   

   
Члени робочої групи: 
 

  

Дівєєва 
Оксана Володимирівна 

-   начальник відділу організаційно-методичного 
забезпечення та роботи із зверненнями громадян 
департаменту охорони здоров’я міської ради  

 
Жеребцова 
Тамара Фомінічна 
 

 
- 

 
керівник підприємства «Центр Екодопомоги»              
(за згодою) 

Золотарьов  
Гліб Анатолійович 

- начальник управління з питань екологічної 
безпеки міської ради  

   
Омельянович 
Роман Анатолійович 

-  керуючий стравами виконкому ради 

 
Севальнєва 
Надія Олександівна  

 
- 

 
депутат Запорізької міської ради, голова 
постійної комісії міської ради з питань екології  
(за згодою)  
 

   
   
*Стратегії, плани, програми та програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляють 
та/або підлягають затвердженню органом місцевого самоврядування 
   

 
Директор департаменту  
економічного  розвитку міської ради    Н.В.Новак 
 
 
 
Керуючий справами   
виконкому ради          Р.А.Омельянович 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  
___________№ _______ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу з проведення  стратегічної екологічної  

оцінки документів державного планування* 

 

1. Загальні положення 

Робоча група з проведення  стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування (далі - Робоча група) створена  для  забезпечення 

реалізації Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку». Стратегічна 

екологічна оцінка (далі - СЕО) документів державного планування, які 

розробляються та/або підлягають затвердженню Запорізькою міською радою 

(далі - ДДП), дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого 

впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього 

аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі 

планування. 

 

2. Мета діяльності 

Метою діяльності є здійснення стратегічної екологічної оцінки  для 

забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції 

екологічних факторів у підготовці  ДДП, та змін до них.   

 

3. Основні завдання 

3.1. Здійснення заходів з організації проведення стратегічної екологічної 

оцінки ДДП та змін до них. 

3.2. Прийняття рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки 

при розробці або внесенні змін до ДДП, які розробляються та/або підлягають 

затвердженню Запорізькою міською радою. 

3.3. Вивчення аналізу екологічної ситуації в місті, тенденцій стану довкілля, 

оцінки ймовірних наслідків  від впровадження заходів ДДП.  

3.4. Висвітлення процесу здійснення стратегічної екологічної оцінки на  

офіційному веб-сайтi Запорозької міської ради та у засобах масової інформації. 

3.5. Опрацювання пропозицій від громадськості  щодо  завдань та заходів 

ДДП. 

3.6. Затвердження Звіту про стратегічну екологічну оцінку ДДП. 

 

4. Права та повноваження 

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку  від суб’єктів 

господарювання  всіх форм власності, державних органів та виконавчих органів 

міської ради інформацію, документи i матеріали,  необхідні для виконання 

покладених на неї завдань.  

4.2. Залучати,  в разі потреби,  відповідних експертів,  представників 

виконавчих органів міської ради, наукових установ та громадських організацій.   



 
 

4.3.  Ініціювати проведення громадських  слухань,  круглих столів, 

консультувань, коментувань, обговорень, опитувань  тощо з   тематики роботи 

робочої групи. 

 

5. Організаційна структура i регламент робочої групи 

5.1. Керівництво роботою Робочої групи здійснює його голова. У разі  

відсутності голови керівництво здійснює його заступник.  

5.2. Організаційне забезпечення роботи Робочої групи покладається на  

департамент економічного розвитку Запорізької  міської ради. Підготовку 

матеріалів для проведення засідань та ведення протоколів здійснює секретар, 

який не пізніше, ніж за три дні до проведення засідання повідомляє членам 

Робочої групи про порядок денний, місце проведення засідання і час його 

початку. Голова Робочої групи, заступник та члени Робочої групи можуть 

вносити пропозиції щодо тематики розгляду питань. 

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більш, ніж половина її складу. 

5.3. Основною формою роботи  є  засідання або онлайн-засідання. 

5.4. Рішення Робочої групи приймаються більшістю голосів, присутніх на 

засіданні, шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам 

Робочої групи. Можливо прийняття рішення  у робочому порядку, шляхом 

погодження членами Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого. 

 
*Стратегії, плани, програми та програмні документи, включаючи зміни до них, які 

розробляються та/або підлягають затвердженню органом місцевого самоврядування  

 

 
Директор департаменту  
економічного розвитку міської ради    Н.В.Новак 
 
 
 
Керуючий справами   
виконкому ради         Р.А.Омельянович 

 

 

 
 
 
 
 
 


