
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ  

з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту 

Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2021 рік  

Замовник: Департамент економічного розвитку та регіональної політики  

Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) 

Відповідно  до статті 13  Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2021 рік (далі – 

Програма) Департаментом: 

1) розміщено проєкт Програми, Звіт про стратегічну екологічну 

оцінку Програми (далі - Звіт про СЕО) та повідомлення про їх оприлюднення 

на офіційному вебсайті (https://www.economy-mk.gov.ua/, розділ «Про 

департамент», підрозділ «Електронні консультації з громадськістю»);  

2) листами від 25 січня 2021 року на паперових носіях та в 

електронному вигляді направлено на розгляд та надання зауважень і 

пропозицій до:  

Міністерства екології та природних ресурсів України (№48/1-01.01.-13);  

Міністерства охорони здоров'я України (№ 49/1-01.01.-13); 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації  

(№ 49/1-01.01.-13); 

Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації  

(№ 49/1-01.01.-13). 

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів - з 25 січня 

2021 року до 25 лютого 2021 року.   

Впродовж встановленого терміну від управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації надійшов лист ( від 09.02.2021 №357/01.1-02/04, 

додається) про те, що за результатами розгляду наданих матеріалів наслідки 

виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, є прийнятними.  Зауважено про те, що відповідно до 

статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник 

протягом 5 днів з дня затвердження документа державного планування 

розміщує на своєму веб-сайті затверджений документ державного планування, 

заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документ 

державного планування, довідки про консультації та про громадське 

обговорення і письмово повідомляє про це Міндовкіллю. 

Впродовж встановленого терміну (30 днів) пропозицій та зауважень від 

Міндовкілля України та МОЗ України, управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації не надходило. 

Додаток на 1 аркуші. 

https://www.economy-mk.gov.ua/


УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029, тел./факс: (0512) 46-04-27 
E-mail: ecolog@mk.gov.ua. http://ecolog.mk.gov.ua Код ЄДРПОУ 38694358

від 09.02.2021 p. № S&/&  / -tu /ey  На № 01.1-02/113 від 05.02.2021 р.

В.о. директора департаменту 
економічного розвитку та 
регіональної політики 
Миколаївської облдержадміністрації 
Оксані ГЕЙКО

Про надання пропозицій до 
Звіту про СЕО

Відповідно ст. 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та на 
Ваш лист від 25.01.2021 № 48/1-01.01-13 щодо розгляду звіту про стратегічну 
екологічну оцінку проекту Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2021 рік повідомляємо про таке.

За результатами розгляду представленого звіту про стратегічну екологічну 
оцінку наслідки виконання документу державного планування (Програми) для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, є прийнятними.

Зазначаємо, що відповідно ст. 16 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» замовник протягом 5 робочих днів з дня затвердження 
документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті 
затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для 
здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 
планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і 
письмово повідомляє про це Мінекоенерго.

Заступник начальника управління

Діана Попкова 46 04 27
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