
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

з органами виконавчої влади 

документу державного планування – Проєкту регіонального плану 

управління відходами Закарпатської області до 2030 року 

№ 

п/

п 

 
Уповнова

жений 

орган 

 
Редакція частини 

проекту ДПТ/Звіту про 

СЕО, до якого 

висловлюються 

зауваження/пропозиції 

Зауваження, пропозиції Спосіб врахування 

(повністю 

враховано, 

частково 

враховано, 

або обгрунтовано 

відхилено) 

Обгрунт

ування 

До проекту ДДП зауважень не поступало 

До звіту про СЕО ДДП зауважень не поступало  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОВІДКA 

про громадське обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку 

документу державного планування – Проєкту регіонального плану 

управління відходами Закарпатської області до 2030 року 

 
 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної, оцінки 

документів державного плнування, затверджених Наказом Міністерства екології 

та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 повідомляємо 

наступне. 

Відомості про оприлюднення документів, які  стосуються стратегічної 

екологічної оцінки: 

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування – 

Проєкту регіонального плану управління відходами Закарпатської області до 

2030 року опубліковано в газеті «Закарпатські оголошення» (3 – 9 грудня 2021 

№ 48) та газеті «Робота, гроші» (3 – 9 грудня 2021 № 48 (945). 

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування – 

Проєкту регіонального плану управління відходами Закарпатської області до 

2030 року оприлюднено 10.11.2021 року на сайті департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації ecozakarpat.gov.ua. 

Громадське обговорення проекту документу державного планування – 

Проекту регіонального плану управління відходами Закарпатської області до 

2030 року та Звіту із стратегічної екологічної оцінки розпочато 10.11.2021 року 

та тривало до 10.12.2021 року. 

За період з 10 листопада 2021 року до 10 грудня 2021 року включно до 

департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

(м. Ужгород, пл. Народна, 4, каб. № 436) не надійшло жодного звернення від 

громадськості до документу державного планування та Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку. 
 

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
№ 

п/п 

Автор зауважень Редакція частини 

проекту ДПТ/Звіту про 

СЕО, до якого 

висловлюються 

зауваження/ пропозиції 

Зауваження, 

пропозиції 

Спосіб врахування 

(повністю 

враховано, 

частково 

враховано, 

або обгрунтовано 

відхилено) 

Обгрунтування 

      

До проекту ДДП зауважень не поступало 

До звіту про СЕО зауважень не поступало 

 

 

 

 
 


