
Повідомлення про оприлюднення  

проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене 

місто» та Заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  

проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя 

на 2019-2029 роки  «Зелене місто» 

 

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 

Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене 

місто» та Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту 

Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене 

місто». 
 

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 

стислий виклад його змісту  

Проект Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки 

«Зелене місто» розроблено з метою проведення комплексу заходів по збереженню, 

реконструкції та збільшенню зелених насаджень міста відповідно до державних 

будівельних і санітарних норм, утримання у здоровому та впорядкованому стані 

зелених насаджень та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності 

людини. 

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 4 квітня 2019 року і триває до             

22 квітня 2019 року  включно. 

б) способи участі громадськості  

зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 

2019-2029 роки «Зелене місто» та проекту Програми комплексного озеленення 

м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто» 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 Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки 

«Зелене місто» та Заява про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки 

проекту Програми розміщено нас 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 4 квітня 2019 року до                     

22 квітня 2019 року  включно. 
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