
ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 
 

       Назва документа державного планування: Програма економічного та 
соціального розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2023 рік. 
Метою Програми є поліпшення рівня і якості життя населення Ємільчинської 
селищної територіальної громади за рахунок забезпечення стабільності її соціально-
економічного розвитку шляхом збереження позитивних тенденцій в усіх галузях 
економіки, розширення діючого виробництва, створення нових робочих місць, 
запровадження прогресивних форм організації виробництва у агропромисловому 
комплексі, зростання надходжень до місцевого бюджету за рахунок оренди земель, 
підвищення ефективності житлово-комунального господарства, поліпшення 
дорожньої інфраструктури, вирішення проблемних питань функціонування 
гуманітарної і соціальної сфери. 
        В основі методики створення – вимоги законодавства України, насамперед, 
законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
стимулювання розвитку регіонів», Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021–2027 роки, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, 
Стратегії розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021-2027 
роки. 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування. Програма затверджується рішенням Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області.  

Передбачувана процедуру громадського обговорення. Громадське 
обговорення проектів Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – 
Звіт про СЕО) проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді) протягом 15 календарних днів з дня 
опублікування повідомлення. 

З проектами Програми та Звіту про СЕО можна ознайомитися у Ємільчинській 
селищній раді за адресою: вул. Соборна, 18А, смт Ємільчине, Новоград-Волинський 
район, Житомирська область, або на сайті Ємільчинської селищної ради  
https://emrada.gov.ua/ в розділі ДОКУМЕНТИ. ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ. 

Зауваження та пропозиції до проектів Програми та Звіту про СЕО надавати в 
письмовому вигляді до Ємільчинської селищної ради за адресою вул. Соборна, 18А, 
смт Ємільчине, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11201, або за 
електронною поштою 04347605@mail.gov.ua  

Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, 
що стосується документа державного планування, знаходиться в Ємільчинській 
селищній раді за адресою: вул. Соборна, 18А, смт Ємільчине, Новоград-Волинський 
район, Житомирська область. 

Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної 
екологічної оцінки  не проводяться. 
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