
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту 

про стратегічну екологічну оцінку 

 

1. Документ державного планування.   

Виконавчий орган Івано-Франківської  міської ради повідомляє про проведення стратегічної 

екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Івано-Франківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма).  

Програма є одним з важливих інструментів реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської  

міської територіальної громади на період до 2028 року і Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Івано-Франківської області на 2021 рік. Програма передбачає 

послідовне та планомірне втілення основної стратегічної мети розвитку громади – покращення 

якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя.  

Реалізація завдань Програми дозволить створити умови для економічного зростання з 

урахуванням екологічної складової, удосконалення механізмів управління розвитком міста на 

засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної 

активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної 

інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики і, як наслідок, 

забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення, підвищення 

конкурентоспроможності міської територіальної громади, доступності широкого спектра 

соціальних послуг тощо. У результаті впровадження заходів Програми очікується, що, у 

порівнянні із існуючим станом, буде позитивний вплив на навколишнє природне середовище 

і  здоров’я населення.  

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування 
Івано-Франківська міська рада. 

 

3. Способи участі громадськості 

Способом участі громадськості є надання зауважень і пропозицій у письмовій формі та в 

електронному форматі.  

З проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та 

екологічну інформацію, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується 

документа державного планування, можна ознайомитися за адресою: вулиця М.Грушевського, 

21, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76004 або на офіційному веб-сайті м. Івано-

Франківська  www.mvk.if.ua .  

Зауваження та пропозиції до проекту документу державного планування та звіту СЕО можна 

подавати до Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-

Франківської міської ради за адресою: вулиця М.Грушевського, 21, Івано-Франківськ, 76004, 

0342 551939 та на електронну адресу: luba@mvk.if.ua  Строк громадського обговорення та 

консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення і триває до 16.04.2021р. 

включно. 

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документу 

державного планування 
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документу державного 

планування відсутня. 
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