
Довідка   

 про результати громадського обговорення 

 у процесі здійснення  стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року  

на період 2021-2024 роки  

 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

(далі – Закон) розроблено Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року на період 2021-

2024 роки (далі - Проєкт Плану заходів), який є документом державного 

планування. 

Відповідно до ст. 9 Закону, Звіт про стратегічну екологічну оцінку, 

результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно зі ст. 12 

та 13 Закону, враховуються в документі державного планування.  

Згідно з чинним законодавством Заява  про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки Проєкту Плану заходів була оприлюднена на офіційному сайті 

Запорізької міської ради 08.10.2020 та повідомлення про її розміщення 

надруковано в газетах «Запорозька Січ» №123 від 12.10.2020 та «МИГ» від 

15.10.2020. 

Зауважень від громадськості щодо Заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки Проєкту Плану заходів протягом 15 днів не 

надходило. 

Звіт про Стратегічну екологічну оцінку Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку м.Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки (далі - Звіт СЕО) 

підготовлено за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст», який впроваджує Федерація канадських 

муніципалітетів за фінансовою підтримки Уряду Канади. 

Повідомлення про оприлюднення Проєкту Плану заходів, Звіт СЕО та 

повідомлення про їх оприлюднення було розміщено на офіційному сайті 

Запорізької міської ради 12.11.2020 та  інформаційне повідомлення  надруковано 

в газетах «Запорозька Січ» №154-156 від 12.11.2020 та «МИГ» №46 від 12.11.2020. 

У зв’язку карантинними обмеженнями проведення запланованих 

громадських слухань не передбачалося. 

Зауважень від громадськості протягом 30 днів не надходило. 

По завершенню процедури громадських обговорень пропозицій від 

громадськості також не надходило. 
 

№ з/п 

 

Автор зауваже-

ння/пропозиції 

(юридична або 

фізична особа) 

Редакція частини 

проєкту ДДП/Звіту про 

СЕО, до якої висловлено 

зауваження (пропозиції) 

Зауваження

/ 

пропозиція 

Спосіб врахування 

(повністю враховано/ 

частково враховано або 

обґрунтовано відхилено) 

Обґрунт

ування 

До проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 

роки 

- - - - - - 

До проєкту Звіту стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки 

- - - - - - 
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