ПОВІДОМЛЕННЯ щ одо ОПРИЛЮДНЕННЯ проекту ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 РІК
ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ (СЕО)
На виконання статті 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", з
метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості в рамках
громадського обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки, Баришівська
селищна рада інформує:
1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня
(містобудівна документація) та стислий зміст:
Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів
Баришівської селищної ради на 2021 рік.
Проект Програми є документом державного планування місцевого рівня, яким
визначаються пріоритетні напрями регіонального розвитку задля підвищення
стандартів життя населення, у тому числі на основі створення умов для розвитку
конкурентоепроможної та інноваційної економіки, модернізації еоціальної сфери та
забезпечення гармонійного розвитку громади.
Основною метою Програми є подальше підвищення рівня та якості життя
населення, що безпосередньо пов’язане з подоланням негативних наслідків впливу
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) на соціально-економічний розвиток громади для
забезпечення гідних умов життя та добробуту населення, стимулювання розвитку
малого та середнього бізнесу, забезпечення енергоефективності об’єктів житловокомунального господарства та соціальної сфери, створення сприятливих умов для
розвитку громади, удосконалення системи надання муніципальних послуг для
населення, розвиток туристичного потенціалу, забезпечення екологічної безпеки та
запровадження сиетеми поводження з твердими побутовими відходами.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа
державного планування: Баришівська селищна рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: 20.02.2021, не менш як 30
днів;
б)
способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій,
громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із
зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом
заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства,
будівельних норм, державних етандартів та правил.
З Програмою можливо ознайомитись на офіційному веб-порталі Баришівської
селищної ради (Ьйр8://Ьагуз1тіУ8ка-§готасіа.§оу.иа/), а також в Управлінні фінансів та
економічного розвитку Баришівської селищної ради за адресою: 07501 Київська обл..

Броварський р-н, смт Баришівка, вул. Центральна, 27, тел. (045) 765-49-47 протягом
місяця з дня оприлюднення.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:
громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику
в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до
проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну
оцінку. 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 і пропозиції або мотивовано їх відхиляє;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися з проектом 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: Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної
ради;
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Управління
фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради за адресою: 07501
Київська обл., Броварський р-н, смт Баришівка, вул. Центральна, 27, тел. (045) 76549-47. Електронна адреса: есоп іпуєзі: Ь8г@Ьагу5ЬІУ5ка-цготасіа.цоу.иа Строк: з
20.02.2021 р. по 21.03.2021 р.;
д)
місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної
зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування
Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради.
4.
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування: :щажаючи на географічне положення
Баришівської селищної ТГ транскордоиї^наслідки реалізації Програми соціальноекономічного та культурного розвитк;^населених пунктів Баришівської селищної
ров я населення, не очікуються.
ради на 2021 рік для довкілля, у
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