
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту документа державного планування 

та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
1. Повна назва документа державного планування 

Програма  соціального і економічного  розвитку  Маловисківської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування 

Маловисківська міська рада . 

3. Процедура громадського обговорення: 

 

 стратегічну 

екологічну оцінку" 17 листопада 2021  року проєкт Програми   соціального і економічного  

розвитку  Маловисківської міської  територіальної громади на 2022 рік та Звіт про 

стратегічну екологічну оцінку Програми   соціального і економічного  розвитку  

Маловисківської міської  територіальної громади на 2022 рік  розміщено на: 

офіційному веб- сайті Маловисківської міської ради : 

у комірці  " Соціально- економічний розвиток ": https://mviskarada.gov.ua/socio-economic-

development-of-the-maloviskiv-community 

 

 

проекту Програми розпочато з дня його оприлюднення, а саме 17 листопада  

2021 року на сайті  Маловисківської міської ради  та триватиме до 

16 грудня  2021 року; 

 

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в 

письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до 

звіту про стратегічну екологічну оцінку 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; 

, його поштова та 

електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій 

Зауваження і пропозиції до проекту Програми  соціального і економічного 

розвитку  Маловисківської міської  територіальної громади  на 2022 рік та Звіту про 

стратегічну екологічну Програми  соціального і економічного розвитку  Маловисківської 

міської територіальної громади  на 2022 рік  подаються до відділу  соціально - 

економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради за адресою: 

26200 м. Мала Виска, вул. Спортивна,6 , або в електронному вигляді на електронну 

адресу: mviskarada@ukr.net. 

              Строк подання зауважень і пропозицій - 30(тридцять ) днів з дня опублікування 

проекту Програми та Звіту про  СЕО. з 17 листопада до 16  грудня 2021 року. 

 

     Відповідальна особа: Федоренко Галина Вікторівна (05258) 5- 14- 54 
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