
Додаток 3 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

 про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту 

про стратегічну екологічну оцінку  

1. Повна назва документа державного планування, що 

пропонується, та стислий виклад його змісту. 

Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 

2022 рік (далі – Програма) визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-

економічного розвитку Сумської області на 2022 рік, а також заходи щодо 

реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості людського 

розвитку. 

Мета Програми – зростання добробуту та підвищення людського 

розвитку шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, створення 

умов для забезпечення динамічного, збалансованого розвитку територій, 

активізації галузей господарського комплексу, збільшення інвестиційної та 

інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та 

сільськогосподарського виробництва, подальшого розвитку малого та 

середнього бізнесу. 

Термін реалізації Проекту ДДП – 2022 рік. 

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування. 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації.  

Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2,  

тел. +38 (0542) 78-98-35. 

 

3. Передбачена процедура громадського обговорення: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: 

Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки 

Проекту ДДП починається з 13.10.2021 та триває по 15.11.2021. 

Проект ДДП та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено на 

офіційному веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації.  

(http://sm.gov.ua/uk/oda) – 13.10.2021. 

б) способи участі громадськості: 

 - надання письмових зауважень і пропозицій в межах строку 

громадського обговорення до Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації за адресою: 40000, м. Суми, 

майдан Незалежності, 2, тел. +38 (0542) 78 98 35 (електронна адреса: 

gue@sm.gov.ua). 

- громадські слухання відбудуться 25.10.2021 о 16-00 годині в  

приміщенні Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації (6 поверх, кабінет 115). 

mailto:gue@sm.gov.ua


в) 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: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2,  

тел. +38 (0542) 78 98 35. 

 

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Департамент 

економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, 

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. +38 (0542) 78 98 35. 

 

ґ) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного 

планування: 
Офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України (https://mepr.gov.ua), Департаменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації (http://www.pek.sm.gov.ua). 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 

проекту документа державного планування. 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 

документа державного планування – відсутня. 

 

http://www.pek.sm.gov.ua/

