
ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

Проєкту Стратегії розвитку Великоберезовицької територіальної 

громади на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації у 2021-2024 

роках та звіту про стратегічну екологічну оцінку даного документу 

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства   

екології   та   природних   ресурсів   України   № 296 від 10.08.2018 (зі 

змінами), встановлено, що: 

1. Відомості про оприлюднення документів, які стосуються 

стратегічної екологічної оцінки: 

1.1. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, 

рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, замовник подав заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до 

управління екології та природних ресурсів та департаменту охорони здоров’я 

Тернопільської облдержадміністрації i оприлюднив її в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 10 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування пропозицій i 

зауважень громадськості. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки «Проєкту Стратегії розвитку Великоберезовицької територіальної 

громади на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації у 2021-2024 роках» 

(далі – проєкт Стратегії) розміщена на офіційному веб-сайті 

Великоберезовицької селищної ради 16 вересня 2021 року. 

1.2. Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки опубліковано в газетах «Свобода» від 17 вересня 

2021 року № 69 та «Вільне життя» від 17 вересня 2021 року № 74. 

1.3. Проєкт Стратегії та звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі – CEO) 

оприлюднені на офіційному веб-сайті Великоберезовицької селищної ради 

04.11.2021 року з метою одержання та врахування зауважень i пропозицій 

громадськості. 

1.4. Повідомлення про оприлюднення Проєкту Стратегії та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку опубліковано в газетах «Свобода» від 5 листопада 

2021 року  № 82 та «Вільне життя» від  10 листопада 2021 року № 89 (у зв’язку із 

перенесенням випуску газети «Вільне життя» 05.11.2021), а також на веб-сайті 

Великоберезовицької селищної ради. 

2. Громадське обговорення документації із стратегічної 

екологічної оцінки: 



2.1. Громадське обговорення заяви про визначення обсягу CEO тривало 

з 17 вересня 2021 року до 1 жовтня 2021 року (15 днів). 

2.2. Громадське обговорення Проєкту Стратегії та звіту про CEO даного 

документу тривало з 5 листопада 2021 року до 5 грудня 2021 року (30 днів). 
2.3. Протягом строку громадського обговорення: 

2.3.1. До заяви про визначення обсягу CEO зауваження та пропозиції від 

громадськості не надходили. 

2.3.2. До заяви про визначення обсягу CEO надійшов лист з 

пропозиціями від управління екології та природних ресурсів Тернопільської 

облдержадміністрації від 30.09.2021 №05/1288. Від департаменту охорони 

здоров’я Тернопільської облдержадміністрації зауважень i пропозицій до заяви 

про визначення обсягу CEO проєкту Стратегії не надходило. 

До проєкту Стратегії та звіту про CEO даного проєкту у період громадського 

обговорення – з 05 листопада 2021 року до 05 грудня 2021 року,  зауважень та 

пропозицій від громадськості не надходило. Надійшли листи з пропозиціями від 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06.12.2021 № 

25/5-21/25722-21, від управління екології та природних ресурсів Тернопільської 

облдержадміністрації від 03.12.2021 № 02/1691. Департамент охорони здоров’я 

Тернопільської облдержадміністрації листом від 18.112021 №4912/15-03 

повідомив про відсутність зауважень i пропозицій. Від та Міністерства охорони 

здоров’я України зауважень і пропозицій не надходило. 

2.3.3.  Громадські слухання щодо розроблення зазначених документів 

проводились 19 жовтня 2021 року.  

 

ВИСНОВОК: з урахуванням зазначеного та зважаючи на відсутність 

зауважень i пропозицій від громадськості до Проєкту Стратегії розвитку 

Великоберезовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану 

заходів з її реалізації у 2021-2024 роках, звіту про стратегічну екологічну оцінку 

даного документу, замовником прийнято рішення про подання Проєкту 

Стратегії розвитку Великоберезовицької територіальної громади на 2021-2027 

роки та Плану заходів з її реалізації у 2021-2024 роках на затвердження 

Великоберезовицькій селищній раді. 

 
 

 

 

Селищний голова                                                                      Андрій ГАЛАЙКО 

 


