
Повідомлення 

щодо оприлюднення проєкту «Програми економічного і соціального 

розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік» та Звіту про стратегічну екологічну 

оцінку проєкту «Програми економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2021 рік» 

На виконання ст.12 ч.4 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень 

громадськості департамент економічного розвитку Запорізької міської ради 

оприлюднює проєкт «Програми економічного і соціального розвитку  

м.Запоріжжя на 2021 рік» та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту 

«Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік». 

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 

стислий виклад його змісту. 

Проєкт «Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 

2021 рік» розробляється з метою реалізації комплексної системи заходів, 

спрямованих на безпечні умови для економічного та інвестиційного розвитку 

міста, збереження робочих місць та добробут населення в умовах поширення 

короноврусної хвороби (СOVID-19).  

На 2021 рік визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку:  

- створення умов для запобігання виникненню і поширенню 

короновірусної хвороби (СOVID-19) у місті; 

- створення умов для підприємництва та креативної економіки; 

- створення умов для зручної, безпечної та креативної урбаністики; 

- створення умов для високої якості життя; 

- створення умов для  покращання довкілля та ресурсозбереження. 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування - Запорізька міська рада. 

Передбачувана процедура громадського обговорення, в тому числі: 

а) проєкт «Програми економічного і соціального розвитку  м.Запоріжжя на 

2021 рік» та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту даної Програми 

розміщено на офіційному сайті Запорізької міської ради https://zp.gov.ua в 

розділі «Влада», рубриці «Оголошення», вкладці «Економіка»; 

б) дата початку та строки здійснення процедури: 

громадське обговорення починається з 22 жовтня 2020 року і триває до                 

20 листопада 2020 року включно; 

в) способи участі громадськості: 

зауваження і пропозиції до проєкту «Програми економічного і соціального 

розвитку  м.Запоріжжя на 2021 рік» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку 

проєкту «Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 

рік» подаються в письмовому та електронному вигляді; 

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

ознайомитися з проєктом документа державного планування: 

департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, пр. Соборний, 

206, м.Запоріжжя, 69105, контактний телефон 239-33-92.   

Строки подання зауважень та пропозицій: з 22 жовтня 2020 року до                 

20 листопада 2020 року включно. 

https://zp.gov.ua/

