
ПоВIДоМЛЕНН'IIцоДоопРиЛЮДНЕнняПРо€кТУПРогРдМИ
соцIАлъно-ЕкономIчного_тlлI"tудъ_lYJч9_,9л*озвитку

ндсЕлЕних пунктIв БдришIвсъкоi свлишноi рдди нд 2021 PIK

ТАЗВIТУПРосТРАТЕГIЧНУЕкоЛоГIЧнУоцrнкУ(сЕо)
Навиконаннястаттil2ЗаконУУкраТни''ПростратегiчнУекоЛогiчнУоцiнкУ'',з

метою одержання та врахування зауважень та пропозицiй громадськостi в рамках

громадського обговорення в процесi стратегiчноТ екологiчноТ оцiнки, Баришiвська

селищна рада iнформус:

1. Повна назва документа державного планування мiсцевого рiвня

(мiстобулiвна документацiя) та стислий змiст:

програма соцiально-економiчного та культурного розвитку населених пунктiв

БаришiвськоТ селищноi ради ъlа2021 piK,

проект Програми с документом державного планування мiсцевого рlвня, яким

визначаються прiоритетнi напрями регiона-lтьного розвитку задля пiдвищення

стандартiв життя населення, у тому числi на ocцoBi створення умов для розвитку

конкурентоспроможноi та iнновацiйноТ економiки, модернiзацiТ соцiальноТ сфери та

забезпечення гармонiйного розвитку громади,

основною метою Програми с подальше пiдвищення рiвня та якост1 жит,tя

населення, що безпосередньо пов'язане з подоланням негативних наслiдкiв впливу

KopoHaBipycHoT хвороби (CovID- 1 9) на соцiа.гrьно-економiчний розвиток громади для

забезпечення гiдних умов життя та добробуrу населення, стимулювання розвитку

маJIого та середнього бiзнесу, забезпечення енергоефективностi об'ектiв житлово-

комунarльного господарства та соцiальнот сфери, створення сприятливих умов для

розвиткУ громади' удосконаленнЯ системИ наданнЯ мунiципальниХ послуг дJIя

населення, розвиток туристичного потенцiалу, забезпечення екологiчнот безпеки та

запровадження системи поводження з твердими побутовими вiдходами,

2. Орган, що прийматиме рiшення про затвердження документа

державного планування: Баришiвська селиIцна рада,

3. Перелбачувана процедура громадського обговорення, у тому числi:

а) лата початку та строки здiйснення процедури: 2о,02,2о21, не менш як 30

днiв; _ ! __л_льl

б)способиУчастiгромаДськостi(наданняписьмоВихзаУВаженьiпроПоЗицlЙ'
громадськi слухання тощо): пропозицii приймаються у письмовому виглядi iз

зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi, мiсця проживання, особистим пiдписом

заявника i повиннi мiстити обгрунryвання з урахуванням вимог законодавства,

будiвельних норм, державних стандартiв та правил,

ЗПрограмоюМожливоознайоМиТисЬнаофiuiйноМУвеб-порталiБаришiвськоТ
селищнот Ради (https://baryshivska-gromada,gov,ual), а також в Управлiннi фiнансiв та

економiчного розвитку БаришiвськоТ селищноТ Ради за адресою: 07501 КиТвська обл,,

a



Броварський р-н, смт Баришiвка, вул. Щентр€tльна, 27,тел. (045) 765-49-41 протягом

мiсяця з дня оприлюднення.

в) дата, час i мiсце проведення запланованих громадських слухань:

громадськiсть у межах строку громадського обговорення мае право подати замовнику

в письмовiй формi (у тому числi в електронному виглядi) зауваження i пропозицiТ до

проектУ докуменТа державного планування та звiry про стратегiчну екологiчну

оцiнку. yci зауваження i пропозицiт до проекту документа державного планування та

звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку, одержанi протягом встановленого строку,

пiдлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник

врахову€ одержанi зауваження i пропозицiТ або мотивовано ii вiдхиляе;

г) орган, вiд якого можна отримати iнформацiю та адресу, 3а якою можна

ознайомитися з проектом документа державного планування, звiтом про

стратегiчну екологiчну оцiнку та екологiчною iнформацiсю, у тому числi

пов'язаною зi здоров'ям населення, що стосу€ться документа державного

планування: Управлiння фiнансiв та економiчного розвитку БаришiвськоТ селищноТ

ради;
r) орган, до якого подаються зауваження i пропозицii, його поштова та

електронна адреси та строки подання зауважень i пропозицiй: Управлiння

фiнансiв та економiчного розвиткУ БаришiвськоТ селишноТ ради за адресою: 07501

КиiЪська обл., Броварський р-н, смт Баришiвка, вул. I]ентр€шьна, 27, тел. (045) 765-

49-47. Електронна адреса: econ invest_bsr@baryshivska-gromada.gov.ua Строк: з

20.02.2021 р. по 2|.03.2021_ р.;

д) мiёчезнаходження наявнот екологiчноi iнформачii', у тому числi пов'язаноi

зi здоров'ям населення, що стосу€ться документа державного планування

Управлiння фiнансiв та економiчного розвиткУ БаришiвськоТ селищноТ Ради.

4. Необхцнiсть проведення транскордонних консультацiй щодо проекту

документа державного планування: звжllочи на географiчне положення

БаришiвськоТ селищноТ ТГ транскордоннl iдЙ реалiзацiТ Програми соцiально-

економiчного та культурного розвитку ениry пунктiв БаришiвськоТ селищноТ

ради на2021 piK для довкiлля, у здо 'я населення, не очiкуються.

Селищний голова Олександр ВАРЕНIЧЕНКО

,


