
Повідомлення про оприлюднення проєкту «Програма економічного i соціального розвитку  

Шахівської сільської територіальної громади на 2023 рік» та  Звіту про стратегічну екологічну 

оцінку 

1.Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту   

Проєкт «Програма економічного i соціального розвитку Шахівської сільської  територіальної 

громади на 2023 рік» 

Програма є документом державного планування місцевого рівня, який підлягає процедурі 

визначення стратегічної екологічної оцінки відповідно до п.1. ст.2 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку громади шляхом створення умов для 

ефективного використання її ресурсного та виробничого потенціалу, підвищення зайнятості, 

розвитку сфери послуг та підвищення якості життя громадян у галузі освіти, охорони здоров’я, 

стану навколишнього природного середовища, безпеки, культури та соціального забезпечення. 

2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування 

 Шахівська сільська військова адміністрація 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

а) Дата початку та строки здійснення процедури  

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Програма економічного i соціального розвитку  

Шахівської сільської  територіальної громади на 2023 рік» розпочато з дня його оприлюднення на 

сайті Шахівської сільської військової адміністрації, а саме: з 25 січня 2023 року та триватиме до 23 

лютого 2023 року включно. 

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 проєкту документа державного 

планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції, одержані 

протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами 

розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.  
Фізичні та  юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають 

своє найменування та місцезнаходження. 

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. 

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 ознайомитись з 

проєктом документа державного планування, Звітом про стратегічну екологічну оцінку 

 У зв’язку з активними бойовими діями у регіоні з міркувань безпеки ознайомитись з проєктом 

документа державного планування та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна на 

офіційному веб-сайті Шахівської сільської військової адміністрації за  посиланням 

(https://shahivska-gromada.gov.ua/more_news/ ).  

Контактна особа: провідний спеціаліст з питань економічного та інвестиційного розвитку БОДРИЙ 

Олег, тел.095-75-88-583.  

ґ) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та 

строки подання зауважень і пропозицій 

Зауваження і пропозиції подаються до Шахівської сільської військової адміністрації.  

Поштова адреса: вул. М. Ф. Чернявського, буд. 14, с. Шахове Покровського району Донецької 

області, 85050 

електронна адреса: shahivska.tg@dn.gov.ua.  

Строк подання зауважень i пропозицій становить 30 днів з дня опублікування, тобто до 23.02.2023 

року включно. 

д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 

населення, що стосується документа державного планування 

Шахівська сільська військова адміністрація. 

-адреса:  вул. М. Ф. Чернявського, буд. 14, с. Шахове Покровського району Донецької області, 

85050, 

4.Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа 

державного планування 

Необхідності у проведенні транскордонних консультацій немає. 
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