
Повідомлення про оприлюднення  
проекту Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя 
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану дій з адаптації 

до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя 
 

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою 

одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості управління з питань 

екологічної безпеки Запорізької міської ради оприлюднює проект Плану дій з адаптації 

до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя та Звіт про стратегічну екологічну оцінку 

проекту Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя. 

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 

стислий виклад його змісту  

Проект Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя 

розроблено з метою оцінки вразливості міста до основних негативних наслідків 

зміни клімату; розробки концептуальних та практичних адаптаційних заходів, що 

надасть можливість об’єднати зусилля громади, місцевої влади, бізнесу та 

експертного середовища та спрямувати їх на зменшення вразливості міста 

Запоріжжя до кліматичних змін, подолання проблем і попередження загроз, 

пов’язаних зі зміною клімату, посилення стійкості місцевої громади та 

забезпечення більш комфортних і безпечних умов життя в місті. 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування  

Запорізька міська рада 

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:  

а) дата початку та строки здійснення процедури  

громадське обговорення починається з 06 лютого 2020 року і триває до             

08 березня 2020 року  включно. 

б) способи участі громадськості  

зауваження і пропозиції до Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту 

Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя та проект Плану 

дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя подаються у 

письмовому та електронному вигляді   

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна 

ознайомитися з проектом документа державного планування 

управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради,               

вул. Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037 

Проект Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя та 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану дій з адаптації до наслідків 

зміни клімату міста Запоріжжя розміщено на офіційному сайті Запорізької міської 

ради https://zp.gov.ua 

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та 

електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій  

управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради,                    

вул. Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037, контактний телефон: (061) 233 99 33, 

ecologzap@gmail.com 

Строки подання зауважень та пропозицій: з 06 лютого 2020 року і триває 

до 08 березня 2020 року  включно. 
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