Повідомлення про оприлюднення
Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Полонської міської
ради об'єднаної територіальної громади на період до 2027 року
1. Повна назва документа державного планування: Стратегія розвитку
Полонської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного
планування: Полонська міська об'єднана територіальна громада
3. Передбачувана процедура громадського обговорення:
а) дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Розділу "Охорона
навколишнього природного середовища" (звіт зі стратегічної екологічної оцінки) та
"Стратегію розвитку Полонської міської об'єднаної територіальної громади до 2027
року" розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 19 грудня 2019 року на сайті
Виконавчий комітет Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади
(http://polonne.km.ua) та триватиме до 27 січня 2020 р.
б) способи участі громадськості - громадськість в межах строку громадського
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному
вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та
проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту
документа державного планування та Розділу "Охорона навколишнього природного
середовища" (звіту про стратегічну екологічну оцінку), одержані протягом
встановленого
строку,
підлягають
обов’язковому
розгляду
замовником.
За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх
відхиляє.
в) дата і місце проведення запланованих громадських слухань - 27 січня 2020р.
м. Полонне, вул. Л.Українки, 113
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 - Україна, 30500,
Хмельницька область, м. Полонне, вул. Лесі Українки, 113 тел. 03843-2-00-93
Контактна особа О.В.Дацик.
д) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна
адреси та строки подання зауважень і пропозицій - Україна, 30500, Хмельницька
область, м. Полонне, вул. Лесі Українки, 113
тел. 03843-2-00-93,
e-mail: mr_polonne@ukr.net
Зауваження та пропозиції до звіту (СЕО) 30 днів.
є) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА
Департамент охорони здоров‘я Хмельницької ОДА
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування - відсутня.

