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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:
Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею
2,9782 га, розташованої за межами населеного пункту селища Ворохта
(урочище Нижній Багончик) Ворохтянської селищної ради Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області, з метою можливості зміни
цільового призначення вказаної земельної ділянки для облаштування
кладовища селища Ворохта (далі - Детальний план території земельної
ділянки)
2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа
державного планування:
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
3) передбачувана процедура громадського обговорення, у тому
числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки
та проекту Детального плану території розпочато з дня їх оприлюднення, а
саме з 22 листопада 2019 року та триватиме до 21 грудня 2019 р.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і
пропозицій, громадські слухання тощо):
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право
подати в письмовій формі 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. Пропозиції і зауваження, подані після
встановленого строку, не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань
(у разі проведення):
Дата та час проведення громадських слухань: 05.12.2019р. 13 год.00
год.
Місце проведення громадських слухань - 78595, смт Ворохта,
вул. Д. Галицького, 41 (Актовий зал Ворохтянської селищної ради
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області)
г) 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:
Відділ планування територій та координації проектної діяльності
Управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Адреса: вул. Шашкевича, 2, м.Івано-Франківськ, 76018,
Електронна адреса: итаос!а@теї:а.иа
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його
поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і
пропозицій:
Відділ планування територій та координації проектної діяльності
Управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Адреса: вул. Шашкевича, 2, м.Івано-Франківськ, 76018,
Електронна адреса: ишао<1а@теІа.иа
Строк подання зауважень і пропозицій: до 17.00 год. 24.12.2019 року
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі
пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа
державного планування:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 2
4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо
проекту документа державного планування:
Необхідність відсутня.
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