
Повідомлення про оприлюднення проекту Обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища в Рівненській області на 2022 – 2026 роки та звіту 

про стратегічну екологічну оцінку 

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий 

виклад його змісту: 

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області 

на 2022 – 2026 роки (далі – Програма). 

Головною метою Програми є поліпшення екологічного стану довкілля та зниження 

екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу та муніципальної 

інфраструктури, зокрема:  

- збереження та відновлення природного стану водних ресурсів; 

- підвищення якості атмосферного повітря; 

- підвищення родючості орних земель та захист територій від затоплення і підтоплення; 

- зменшення кількості відходів та їх негативного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров'я людини; 

- збереження ландшафтного  та біорізноманіття області; 

- підвищення рівня екологічної культури, знань та інформованості населення області. 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації природоохоронних заходів за 

напрямками: охорона та раціональне використання водних ресурсів, охорона атмосферного 

повітря, охорона і раціональне використання земель, поводження з відходами, збереження 

природно – заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі, охорона і 

раціональне використання біоресурсів, моніторинг довкілля, дослідження, розробка програм, 

науково-технічні та інформаційно-просвітницькі заходи, залучення громадськості, видання 

поліграфічної продукції з екологічної тематики. 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування: 

Рівненська обласна рада. 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: 

Строк громадського обговорення триває 30 днів з дня офіційного оприлюднення 

Повідомлення про оприлюднення проекту Обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища в Рівненській області на 2022 – 2026 роки та звіту про стратегічну 

екологічну оцінку. Громадське обговорення починається з 17.11.2021р.  і триватиме до 16.12.2021 

р. 

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 

громадські слухання тощо): 

Згідно статті 12 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку 

громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в 

електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та 

звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі 

проведення): 

Громадські слухання через встановлення карантинних та запроваджених протиепідемічних 

заходів у зв’язку з поширення гострої распіраторної хвороби (COVID -19) не проводяться 



(відповідно до Постанови КМУ від 14.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину та 

запровадження протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

распіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

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: 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

юридична адреса: вул. Толстого, 20, м. Рівне,  33028, тел./факс: (0362) 62-03-64, електронна пошта: 

info@ecorivne.gov.ua, owd.rivne@gmail.com. З проектом Програми та звітом про стратегічну 

екологічну оцінку можна ознайомитись за посиланням 

https://www.ecorivne.gov.ua/strategichna_ecoosinka/?sid=1322 у розділі «Стратегічна екологічна 

оцінка». 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну 

адреси та строки подання зауважень і пропозицій: 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

юридична адреса: вул. Толстого, 20, м. Рівне, 33028, тел./факс: (0362) 62-03-64, електронна пошта: 

info@ecorivne.gov.ua, owd.rivne@gmail.com. Контактна особа Лакута Наталія Яківна тел.: (0362) 

26-47-23. 

Зауваження та пропозиції приймаються у строк з 17.11.2021р. до 16.12.2021 р. 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:  

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

юридична адреса: вул. Толстого, 20, м. Рівне, 33028, тел./факс: (0362) 62-03-64, електронна пошта: 

info@ecorivne.gov.ua, owd.rivne@gmail.com. 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 

державного планування: 

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня. 
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