Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та
звіту про стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та
стислий виклад його змісту
Проект рішення Черкаської обласної ради «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 03.06.2016 № № 5-2/VІІ» (далі – Проект рішення) підготовлений
управлінням екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, з
метою актуалізації заходів обласної програми охорони навколишнього
природного середовища на 2016-2020 роки (далі – Програма).
Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на
2016-2020 роки розроблена управлінням спільно з структурними підрозділами
обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями,
міськвиконкомами та об’єднаними територіальними громадами, територіальними
підрозділами центральних органів виконавчої влади в області на виконання
завдань та пріоритетних напрямків Державної стратегії регіонального розвитку до
2020 року та Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року.
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації природоохоронних
заходів за напрямками: охорона і раціональне використання водних ресурсів,
охорона атмосферного повітря, збереження природно-заповідного фонду,
розвиток екомережі, охорона та раціональне використання рослинного та
тваринного світу, раціональне використання і зберігання відходів виробництва і
побутових відходів, охорона і раціональне використання земель, наука,
інформація і освіта.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа
державного планування
Черкаська обласна рада
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури
громадське обговорення починається з 17 січня 2019 року і триває до
15 лютого 2019 року
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і
пропозицій, громадські слухання тощо)
зауваження і пропозиції надаються органу, зазначеному у пункті г), у
письмовому та електронному вигляді
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі
проведення)
не заплановані
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою
можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом
про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного
планування
з проектом документа державного планування та звітом про стратегічну
екологічну оцінку можна ознайомитися в управлінні екології та природних

ресурсів обласної державної адміністрації (поштова адреса: 18008, м. Черкаси,
вул. Вернигори, 17, електронна адреса: 38715482@mail.gov.ua, телефон 63-36-55),
на сайтах Черкаської обласної державної адміністрації http://ck-oda.gov.ua та
управління екології http://www.eco.ck.ua
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій
Зауваження та пропозиції подавати управлінню екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації (поштова адреса: 18008, м. Черкаси,
вул. Вернигори, 17, електронна адреса: 38715482@mail.gov.ua, телефон 63-36-55)
у строки визначені вимогами частини 6 статті 12 Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку»
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного
планування
управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування
Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

