Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту:
«Генеральний план селища Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської
області»
Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка вирішує
концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання
території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються:
потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж
населеного пункту, черговість і пріоритети забудови та іншого використання територій;
функціональне зонування, планувальна структура та просторова композиція забудови
населеного пункту; загальний стан довкілля, основні фактори його формування,
містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження
їх використання.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації
на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування
та забудови території населеного пункту. Він є офіційним документом, який графічно
відображає все, що нас оточує, а також те, що планується побудувати в найближчі 15 20 років (перша черга будівництва). Генеральні плани населених пунктів є основним
видом містобудівної документації на місцевому рівні та відображають чимало інформації
про стан довкілля: території із складними інженерними умовами (підвищеної
сейсмічності, підтоплень, затоплень), ділянки та санітарно-захисні зони виробничих і
комунально-складських
підприємств,
території,
що
використовуються
під
скотомогильники, звалища, прибережні захисні смуги річок та інших водойм, території
природно-заповідного фонду та інші відомості, що становлять екологічну інформацію.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Павлиська селищна рада Онуфріївського району Кіровоградської області (28110,
Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Сухомлинського, 6).
Передбачувана процедура громадського обговорення, в тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до ст. 12 Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про
стратегічну екологічну оцінку генерального плану смт. Павлиш Онуфріївського району
Кіровоградської області, розпочинається з дня його оприлюднення, та триватиме ЗО днів.
Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
(оприлюднення її в засобах масової інформації) - в газеті "Урядовий кур’єр" №207 (6570)
та газеті «Придніпров’я № 40 (9875)".
Дата початку процедури громадського обговорення - 29.11.2019 року.
Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації в районній
газеті «Придніпров’я» та в газеті «Урядовий кур’єр».
б) способи участі громадськості - громадськість в межах строку громадського
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді)
зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і
пропозиції одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду
замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або
мотивовано їх відхиляє.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі
проведення) - проведення громадських слухань не заплановано.

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:
Павлиська селищна рада Онуфріївського району Кіровоградської області (28110,
Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Сухомлинського, 6.
Телефон для довідок: 22-696).
Контактна особа - Павлиський селищний голова - Антонова Ірина Станіславівна.
д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна
адреси та строки подання зауважень і пропозицій:
28110, Кіровоградська область, Онуфріївський
Сухомлинського, 6. Телефон для довідок: 22-696

район,

смт.

Павлиш,

вул.

Електронна адреса - silradakg@ukr.net
Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити
менш як ЗО днів з дня оприлюднення повідомлення в друкованих виданнях.
е) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Проект документу державного планування та звіт про стратегічну екологічну
оцінку знаходиться в приміщенні селищної ради за адресою - 28110, Кіровоградська
область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Сухомлинського, 6.
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту'
документа державного планування
Враховуючи географічне положення населеного пункту транскордонні наслідки
реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення не передбачаються.

