
Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну 

оцінку та документа державного планування. 

 

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, 

та стислий виклад його змісту: 

Проєкт Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-

2027 роки (далі - Стратегія) підготовлений Департаментом економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації спільно з 

різними суб'єктами регіонального розвитку у рамках Робочої групи з розробки 

Стратегії на виконання дорученням Прем’єр-міністра України від 09.01.2019 

№ 49960/1/1-18. 

Необхідність підготовки нового стратегічного документа викликана 

наближенням до завершення терміну реалізації Стратегії регіонального 

розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, а також доцільністю 

орієнтування на європейські підходи, що передбачають визначення 

регіональних пріоритетів смарт-спеціалізації (розумної спеціалізації).  

Мета Стратегії – перетворити Хмельниччину на регіон сталого 

економічного зростання на основі інноваційної промисловості, 

високотехнологічного аграрного виробництва; із розвинуто транспортно-

логістичним комплексом; як інвестиційно привабливий, комфортний та 

безпечний для проживання край зі сталим довкіллям. 

У Стратегії визначено 4 стратегічні цілі: 

Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної 

економіки. 

Стратегічна ціль 2. Зростання інноваційного потенціалу та смарт-

спеціалізація. 

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського потенціалу. 

Стратегічна ціль 4. Підвищення якості життя та збереження довкілля. 

Стратегія має два етапи її реалізації: 2021-2023 і 2024-2027 роки. 

Визначені стратегічні цілі та заходи мають характер довгострокових (на 2021-

2027 роки) напрямів розвитку, тоді як стратегічні програми орієнтуються на 

реалізацію пріоритетних завдань. Ці заходи, які є ключовими елементами 

Стратегії та визначають шляхи досягнення стратегічних цілей. 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування:  

Хмельницька обласна рада. 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: 

громадське обговорення починається з 21 листопада 2019 року і триває до  

21 грудня 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 у Департаменті економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації (поштова 

адреса: Майдан Незалежності, Будинок рад, м. Хмельницький, 29005,  

тел. 76-51-52, електронна адреса: khm_econ@adm-km.gov.ua) та на сайті 

Хмельницької обласної державної адміністрації http://https://www.adm-

km.gov.ua. 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та 

електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: 

Зауваження та пропозиції подавати Департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації (поштова 

адреса: Майдан Незалежності, Будинок рад, м. Хмельницький, 29005, тел. 76-

51-52, електронна адреса: khm_econ@adm-km.gov.ua) 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: 

Департамент природних ресурсів та екології обласної державної 

адміністрації (поштова адреса: 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70,  

тел. 65-70-55, електронна адреса: 42814282@mail.gov.ua).  

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 

проекту документа державного планування: 

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться. 
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