
Повідомлення 

Закарпатської облдержадміністрації 

 

Закарпатська облдержадміністрація оголошує про початок процедури 

розгляду та врахування пропозицій громадськості у документі державного 

планування – Проекті регіонального плану управління відходами Закарпатської 

області до 2030 року. 

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Документ державного планування – проект регіонального плану 

управління відходами Закарпатської області до 2030 року (далі — ПДД). 

План розроблено  на виконання Указу Президента України від 23 березня 

2021 року № 111/2021 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 23 березня 2021 року „Про виклики і загрози національній безпеці 

України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації” 

_______________________________________________________________ 

 

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  
Замовник документу державного планування -  проекту регіонального 

плану управління відходами Закарпатської області до 2030 року Закарпатська 

облдержадміністрація (88008 м. Ужгород, пл. Народна, 4). 

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

 Дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення  

ПДД розпочато з дня їх оприлюднення – 10.11.2021 року на сайті 

ecozakarpat.gov.ua – та триватиме до 10.12.2021 року. 

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ 

 Громадськість в межах строку громадського обговорення має право 

подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної 

екологічної оцінки та проекту документу державного планування. 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 або вмотивовано їх відхиляє. 

 Ознайомитися з проектом документу державного планування можна в 

Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації (м. 

Ужгород, пл. Народна, 4, каб. № 459) 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, 

ЙОГО ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ 

ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ 

 Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки 

проекту документу державного планування подаються до: Департаменту 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації (м. Ужгород, пл. Народна, 

4, каб. № 436)  

 



  Відповідальна особа: головний спеціаліст Бедьо Любов Михайлівна, тел. 

616701, 0508242091, e-mail: vvpv@meta.ua. 

 Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 

10.12.2021 року. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 

не розглядаються. 

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 
щодо проекту документа державного планування відсутня. 
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