
Повідомлення  

про оприлюднення проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії 

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

 Звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану заходів з реалізації 

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

 

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

метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості 

департамент економічного розвитку Запорізької міської ради оприлюднює 

проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року 

на період 2021-2024 роки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану 

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

2021-2024 роки.  

1) Повну назву документа державного планування, що 

пропонується, та стислий виклад його змісту: Проєкт Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 

роки. 

Стратегія розвитку м. Запоріжжя до 2028 року спрямована на досягнення 

стабільного зростання якості життя населення на основі збалансованого та 

узгодженого розвитку економіки та соціуму, що базується на інноваціях, 

ощадливому ставленні до природного середовища, з урахуванням стратегічних 

інтересів держави.  

У Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року визначені чотири 

стратегічних напрями: НАПРЯМ A. Місто здорового довкілля та 

ресурсозбереження; НАПРЯМ B. Місто підприємництва та креативної 

економіки; НАПРЯМ C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики; 

НАПРЯМ D. Місто високої якості життя. 

Невід’ємною частиною Стратегії є План заходів з її реалізації. План 

заходів впроваджується в 3 етапи: перший - 2018-2020 роки; другий - 2021-2024 

роки; тертій - 2025-2028 роки.  

 Перший етап Плану заходів планується закінчити до кінця поточного 

року, а другий етап  сформований та проходить процедури громадських 

обговорень.  

Кожен із чотирьох напрямів  Плану заходів другого етапу 

скрадатиметься: зі схеми відповідного напряму, структури проєктів, із самих 

проєктних пропозицій, які мають першочергове значення для розвитку міста та 

показників оцінки його реалізації. Крім цього, документ містить основні заходи 

здійснення моніторингу та Звіт про Стратегічну екологічну оцінку Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку до 2028 року на період 2021-2024 роки.  

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

місцевого планування: Запорізька міська рада. 

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, в тому числі: 

а)  дата початку та строки здійснення процедури:  

Громадське обговорення починається з 12 листопада  2020 року і триває до            

12 грудня 2020 року включно. 



б) способи участі громадськості: 

Зауваження і пропозиції до проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки та Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя 

до 2028 року на період 2021-2024 роки подаються в письмовому та 

електронному вигляді. 

в) проведення запланованих громадських слухань: у зв’язку з карантинними 

обмеженнями не передбачається.  

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 2334264. Інформацію розміщено 

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

«Влада», рубриці «Оголошення», вкладці «Економіка» або за  посилання   

https://zp.gov.ua/uk/page/ekonomika . 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та 

електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:  

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, пр. Соборний, 

206, м.Запоріжжя, 69105,  ekonomik2007@ukr.net , контактний телефон 2334264. 

Строки подання зауважень та пропозицій 30 днів: з 12 листопада 2020 року до 

12  грудня 2020 року включно. 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 

Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради: 69001, 

м.Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, reception.ecology@zp.gov.ua, Департамент 

охорони здоров’я міської ради: 69001, м. Запоріжжя, вул. Патріотична,20а, 

department.health@zp.gov.uа. 

4) Проведення транскордонних консультацій щодо проєкту Плану 

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

2021-2024 роки не передбачається. 
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