
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НА 2021-2027 РОКИ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ 

ОЦІНКУ 

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ: 

проект Стратегії розвитку Миколаївської області на 2021-2027 роки (далі - Стратегія). 

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ: Миколаївська обласна рада 

Стратегія містить результати соціально-економічного аналіз Миколаївської області, аналіз сильних і слабких 

сторін регіону, можливостей і загроз, комплексну систему завдань які зможуть забезпечити досягнення 

стратегічного бачення та розвитку регіону. 

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОЦЕДУРИ: відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Порядку 

проведення громадських обговорень щодо врахування громадських інтересів під час розроблення звіту зі 

стратегічної екологічної оцінки та проект Стратегії розвитку Миколаївської області на 2021-2027 роки 

розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 18 лютого 2020 року на сайті Департаменту економічного розвитку 

та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації (http://www.economy-

mk.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/98-pro-departament/opryliudnennia-ta-obhovorennia/140-

opryliudnennia-ta-obhovorennia?Itemid=437) та триватиме до 18 березня 2020 року. 

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ 

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та 

пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі 

зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та 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. 

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ (У РАЗІ 

ПРОВЕДЕННЯ) 
Не передбачені 
Ознайомитися з проектом Стратегії можна за вище зазначеним посиланням та за адресою: вул. Адміральська, 

22, м. Миколаїв або за тел.: (0512) 37-08-23; 37-42-18; отримати додаткову екологічну інформацію за 

адресою: пр.Центральний, 16, м.Миколаїв або за тел.: (0512) 46-04-27, додаткову  інформацію пов’язану зі 

здоров’ям людей за адресою: вул. Адміральська, 35, м. Миколаїв або за тел.: (0512) 37-04-583. 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО ПОШТОВА ТА 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ 

Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, проекту Стратегії розвитку подаються 

до: до Департаменту економічної розвитку та регіональної політики облдержадміністрації  

Адреса: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв 

Тел: (0512) 37-08-23; 37-42-18; 

Електронна поштова скринька: econom@mk.gov.ua; 

Відповідальна особа: Кочетова Ірина Володимирівна - заступнику начальника управління - начальнику 

відділу промислової політики та інвестиційної діяльності управління з питань регіональної політики та 

економічного розвитку департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації                                        

 
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 18 березня 2020 р. Пропозиції та 

зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. 
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