
Повідомлення 

про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку міста Мелітополя на 2022 рік та Звіту про 

стратегічну екологічну оцінку (СЕО) 

 

 На виконання вимог п. 4 ст. 12 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» на офіційному веб-сайті Мелітопольської міської ради 

04.11.2021 розміщено проєкт Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку міста Мелітополя на 2022 рік (далі – проєкт Програми 

на 2022 рік) та Звіт про СЕО. 

1. Повна назва документа державного планування, що 

пропонується, та стислий виклад його змісту. 

Проєкт Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста 

Мелітополя на 2022 рік є документом державного планування місцевого 

рівня, яким визначаються пріоритетні напрями розвитку задля зростання 

добробуту і підвищення якості життя населення міста за рахунок 

забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці міста 

Мелітополя, підвищення її конкурентоспроможності як основи для 

збалансованого зростання показників соціально-економічного розвитку, 

створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів. 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування. 

Мелітопольська міська рада 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому 

числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури 

Громадське обговорення проєкту Програми на 2022 рік та Звіту про 

СЕО триває 30 календарних днів починаючи з дати офіційного 

оприлюднення, а саме з 04.11.2021 та триватиме до 03.12.2021 включно. 

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання тощо). 

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право 

подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження 

та пропозиції до проєкту Програми на 2022 рік та Звіту про СЕО. Усі 

зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, 

підлягають обов’язковому розгляду замовником. Анонімні зауваження та 

пропозиції не розглядаються. За результатами розгляду замовник враховує 

одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. 

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань   

(у разі проведення). 

Громадські слухання не проводяться через встановлення карантину та 

запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби CОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 



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

можна ознайомитися з проєктом 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 проєктом Програми на 2022 рік та Звітом про СЕО можна 

ознайомитися в управлінні соціально-економічного розвитку міста 

виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (72312, Запорізька 

область, м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 5) та у відділі з 

благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради 

Запорізької області (72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ярослава 

Мудрого, 2). 

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

електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій. 

Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету 

Мелітопольської міської ради Запорізької області (72319, Запорізька область, 

м. Мелітополь, вул. Ярослава Мудрого, 2, тел. (0619) 49-03-11, e-mail: 

ecology@mlt.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції подаються з 04.11.2021 по 03.12.2021 

включно. 

є) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного 

планування. 

Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету 

Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 

проєкту документа державного планування. 

Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури 

стратегічної екологічної оцінки не проводяться. 
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