
Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного 

планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку  

 

1. Повна назва документа державного планування, що 

пропонується, та стислий виклад його змісту. 

Документ державного планування «Програма економічного і 

соціального розвитку Сумської області на 2023 рік» (далі – Програма) 

визначає основні цілі, пріоритетні напрями та заходи соціально-економічного 

розвитку Сумської області на 2023 рік. 

Мета Програми – забезпечення сталого людського розвитку шляхом 

створення безпечних умов для життя мешканців області, відбудови 

регіональної економіки, у тому числі відновлення виробничої, транспортної, 

соціальної інфраструктури, інфраструктури енергетики, зв’язку, активізації 

малого та середнього бізнесу, подолання безробіття, підтримки вразливих 

верств населення, що опинились у складних життєвих обставинах, у тому 

числі внаслідок війни. 

Результат реалізації Програми – відновлення та розвиток регіональної 

економіки у воєнний (післявоєнний) період, забезпечення безпечних та 

гідних умов життя населення області. 
 

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. +38 066 448 48 81. 
 

3. Передбачена процедура громадського обговорення: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: 

Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки 

Проєкту ДДП починається з 08 грудня 2022 року і триває по 08 січня 

2023 року. 

Проєкт ДДП та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднений на 

офіційному веб-сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації (http://surl.li/dusgx) – 08.12.2022. 

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. +38 066 448 48 81, e-mail: gue-rer@sm.gov.ua. 

Контактна особа: Шумило Ірина Іванівна – заступник начальника 

управління – начальник відділу регіонального економічного розвитку 

управління регіонального економічного розвитку Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, 

тел. +38 (050) 590-38-07. 
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в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою 

можна ознайомитися з проєктом 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 за адресою: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, 

тел. +38 066 448 48 81, e-mail: gue-rer@sm.gov.ua. 
 

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

економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації 

за адресою: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. +38 066 448 48 81, 

e-mail: gue-rer@sm.gov.ua. 

Зауваження і пропозиції приймаються в межах строку громадського 

обговорення. Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної 

оцінки Проєкту ДДП починається з 08 грудня 2022 року і триває по 08 січня 

2023 року. 
 

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 ОДА (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. 
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