
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   26    грудня 2013 р.                                     № 235                                    
 

м. Знам`янка 

 

 

Про затвердження орієнтовного плану  

проведення консультацій 

Знам’янського міськвиконкому 

з громадськістю на 2014 рік  

  

 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 

"Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 

керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій Знам’янського міськвиконкому з 

громадськістю на 2014 рік. 

2. Відділам та управлінням виконавчого комітету забезпечити виконання даного плану, 

відповідно до компетенції запровадити систематичні публічні громадські обговорення 

ключових питань діяльності органів влади, зокрема розроблюваних нормативно-

правових актів, заходів організаційно-правового характеру з розробки соціальних 

програм і соціальних проектів, підписання соціальних контрактів. 

3. Відділам та управлінням виконавчого комітету щомісяця до 15 числа надавати до 

відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю інформацію про заходи 

з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць (додаток 

2). 

4. Відділам та управлінням виконавчого комітету щокварталу до 20 числа останнього 

місяця кварталу надавати до відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю звіт про проведення консультацій з громадськістю за звітний квартал 

(додаток 3). 

5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю до 10 грудня 2014 

року надати управлінню комунікацій з громадськістю Кіровоградської обласної 

державної адміністрації (в електронному та паперовому вигляді) інформації про 

виконання Плану проведення консультацій Знам’янського міськвиконкому з 

громадськістю у 2014 році. 

6. Контроль за виконанням  даного розпорядження покласти на керуючу  справами 

міськвиконкому Тесленко Н.О. 

 

 

 

Міський голова     І. Крижановський 

 
        

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

                                                                                             від „__”  грудня 2013 року № 
 

  
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій Знам’янського міськвиконкому 

 з громадськістю на  2014 рік 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-

правового акта 

 Захід, що 

проводитиметь

ся у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультац

ій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані особи/ 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 Про встановлення 

вартості послуг по 

похованню учасників 

бойових дій Великої 

Вітчизняної війни та 

інвалідів війни 

Обговорення 

через  офіційний 

сайт 

Знам’янської 

міської ради  

(розділ 

«Обговорення 

владних 

рішень») 

I півріччя 

2014 року 

Мешканці міста Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 

2 Забезпечення 

впровадження 

Державного стандарту 

базової та повної 

загальної освіти 

Зустріч з 

громадськістю 

Січень-

лютий 2014 

року 

Батьківська 

громадськість 

Попова Наталія 

Олександрівна – 

начальник відділу 

освіти міськвиконкому, 

0953590668 

 

 

3 Про співпрацю міської 

влади з органами 

самоорганізації 

населення з 

найактуальніших 

питань життєдіяльності 

міста 

Наради з 

головами 

квартальних та 

будинкових 

комітетів, ОСББ 

Лютий 

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів, ОСББ 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

4 Роз’яснення суті й 

пріоритетів  соціально-

економічних реформ у 

державі 

Нарада голів  та 

секретарів 

будинкових 

комітетів 

Лютий 2014 

року 

Голови та секретарі 

будинкових комітетів 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

5 Про перспективи 

розвитку фізкультури 

та спорту 

Зустріч з 

лідерами 

спортивних 

громадських 

організацій, 

спортивних 

клубів 

Лютий 

 2014 року 

Представники міських 

спортивних 

громадських 

організацій, 

спортивних клубів 

Ладожинська Руслана 

Анатоліївна – 

начальник відділу 

молоді та спорту 

міськвиконкому, 

05233-2-20-17 

6 Звіт керівництва 

міськвиконкому про 

стан виконання міської 

програми 

«Центральний регіон-

2015» . 

Обговорення 

пропозицій щодо 

актуалізації обласної 

зустрічі з 

громадськістю, 

сходи громадян, 

електронні 

консультації 

Березень –

квітень 2014 

року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів, лідери 

міських організацій 

політичних партій та 

громадських 

організацій, приватні 

підприємці,  мешканці 

міста 

Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 



програми 

«Центральний регіон-

2015» 

7 Круглий стіл 

«Краєзнавча 

Шевченкіана 

Кіровоградщини» 

Круглий стіл Березень 
2014 року 

Представники міських 

громадських 

організацій,  закладів 

культури та освіти, 

громадськість міста 

Бабаєва  Світлана 

Миколаївна – 

начальник  відділу 

культури і туризму 

міськвиконкому, 

0664039327 
 

8 Забезпечення взаємодії 

навчального та 

позаурочного процесу 

фізичного виховання 

для задоволення потреб 

дітей та учнівської 

молоді у заняттях 

фізичними вправами 

Електронна 

консультація 

Березень 

2014 року 

Батьківська 

громадськість 

Попова Наталія 

Олександрівна – 

начальник відділу 

освіти міськвиконкому, 

0953590668 

 

 

9 Звіт про виконання 

паспорта бюджетних 

програм місцевого 

бюджету за 2013 рік 

відповідно до наказу 

МФУ від 09.07.10р. 

№679 

Розширена 

нарада  

Березень 

2014 року 

 

Керівники та 

бухгалтери 

бюджетних установ 

 Іваськів Тетяна 

Анатоліївна – 

начальник фінансового 

управління 

міськвиконкому,  

095 5529898 

10 Про проведення «Акції 

за чисте довкілля» 

Нарада 

керівників 

комунальних 

підприємств 

міста та голів 

квартальних і 

будинкових 

комітетів, ОСББ 

Березень 

2014 року 

Голови квартальних і 

будинкових комітетів, 

ОСББ 

Лаптєва Любов 

Олександрівна – 

начальник управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-комунального 

господарства 

міськвиконкому, 

0992923400 

11 Актуальні питання 

державно-церковних та 

міжконфесійних 

відносин в місті 

Засідання 

«круглого 

столу» 

Квітень 

2014 року 

Керівники релігійних 

організацій 

 Загородня Валентина 

Григорівна – начальник 

відділу інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

міськвиконкому,  

095 5674154 

12 Про стан соціального 

захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

Зустріч 

керівництва 

міста з 

учасниками 

ліквідації 

наслідків аварії 

на ЧАЕС 

Квітень  

2014 року 

Учасники ліквідації 

наслідків аварії на 

ЧАЕС 

Волошина Алла 

Миколаївна – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

міськвиконкому,  

066 3364480, 

 Загородня Валентина 

Григорівна – начальник 

відділу інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

міськвиконкому,  

095 5674154 

13 Про порядок 

встановлення, обліку та 

демонтажу пам’ятних 

знаків 

Електронна 

консультація 
Квітень 
2014 року 

Громадськість Бабаєва  Світлана 

Миколаївна – 

начальник  відділу 

культури і туризму 

міськвиконкому, 



0664039327 
14 Про підготовку 

закладів культури міста 

до функціонування в 

осінньо-зимовий період 

2014-2015 р.р. 

Нарада 

керівників 

закладів 

культури міста    

Травень 

2014 року 
Батьківська 

громадськість 
Бабаєва  Світлана 

Миколаївна – 

начальник  відділу 

культури і туризму 

міськвиконкому, 

0664039327 
15 Про співпрацю міської 

влади з органами 

самоорганізації 

населення з 

найактуальніших 

питань життєдіяльності 

міста 

Наради з 

головами 

квартальних та 

будинкових 

комітетів, ОСББ 

Травень 

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів, ОСББ 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

16 Круглий стіл з питань 

організації роботи у 

напрямку охорони 

праці та пожежної 

безпеки у закладах 

культури міста. 

Нарада 

керівників 

закладів 

культури міста  

Травень 

2014 року 
Батьківська 

громадськість 
Бабаєва  Світлана 

Миколаївна – 

начальник  відділу 

культури і туризму 

міськвиконкому, 

0664039327 
17 Дотримання вимог 

планування місцевих 

бюджетів на основі 

програмно – цільового 

методу, забезпечення 

бюджетними 

установами 

своєчасного надання 

паспортів, наказів та 

звітів за програмно – 

цільовим методом 

Нарада-семінар Травень  

2014 року 

Керівники та 

бухгалтери 

бюджетних установ 

Іваськів Тетяна 

Анатоліївна – 

начальник фінансового 

управління 

міськвиконкому,  

095 5529898 

18 Забезпечення взаємодії 

навчального та 

позаурочного процесу 

фізичного виховання 

для задоволення потреб 

дітей та учнівської 

молоді у заняттях 

фізичними вправами 

Електронна 

консультація 

Травень 

2014 року 

Батьківська 

громадськість 

Попова Наталія 

Олександрівна – 

начальник відділу 

освіти міськвиконкому, 

0953590668 

 

 

19 Про основні проблеми 

підготовки житлового 

фонду міста до 

функціонування в 

осінньо-зимовий період 

2014-2015 р.р. 

Нарада 

керівників 

комунальних 

підприємств 

міста та голів 

будинкових 

комітетів, 

 засідання 

громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

Знам’янської 

міської ради 

Травень 

2014 року 

Голови будинкових 

комітетів, ОСББ 

 Лаптєва Любов 

Олександрівна – 

начальник управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-комунального 

господарства 

міськвиконкому, 

0992923400 

20 Про встановлення 

вартості ритуальних 

послуг по КП „Ритуал” 

Обговорення 

через  офіційний 

сайт 

Знам’янської 

міської ради  

(розділ 

«Обговорення 

владних 

рішень») 

Травень 

2014року 

Мешканці міста  Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 



21 Про стан реалізації у 

місті молодіжної 

політики 

Форум Травень 

2014 року 

  

Представники міських 

молодіжних 

громадських 

організацій, учнівська 

та студентська 

молодь, лідери 

шкільних парламентів 

Ладожинська Руслана 

Анатоліївна – 

начальник відділу 

молоді та спорту 

міськвиконкому,  

05233-2-20-17 

22  Про встановлення 

вартості 1 Гкал 

виробленої теплової 

енергії БМЕУ №3 для 

надання послуги 

теплопостачання СЕС 

та залізничній 

прокуратурі по вул. 

Свердлова,25-А”  

Обговорення 

через  офіційний 

сайт 

Знам’янської 

міської ради  

(розділ 

«Обговорення 

владних 

рішень») 

Червень 

2014 року 

Мешканці міста  Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 

23 Про стан надання всіх 

видів житлово-

комунальних послуг в 

рамках стану 

виконання  Програми 

реформування 

житлово-комунального 

господарства 

Нарада голів 

будинкових 

комітетів та 

голів ОСББ, 

засідання 

громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

Знам’янської 

міської ради 

Червень  

2014 року 

Голови будинкових 

комітетів та ОСББ 

Лаптєва Любов 

Олександрівна – 

начальник управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-комунального 

господарства 

міськвиконкому, 

0992923400 

24 Вимоги до складання 

звітів про виконання 

бюджетних програм за 

І півріччя 2014 року 

Нарада Червень  

2014 року 

Керівники та 

бухгалтери 

бюджетних установ 

 Іваськів Тетяна 

Анатоліївна – 

начальник фінансового 

управління 

міськвиконкому,  

095 5529898 

25 Про реалізацію в місті 

державної політики з 

питань туристко – 

краєзнавчої роботи 

Круглий стіл Червень 

2014 року 
Представники міських 

громадських 

організацій,  закладів 

культури, 

туристичних фірм та 

громадськість міста 

Бабаєва  Світлана 

Миколаївна – 

начальник  відділу 

культури і туризму 

міськвиконкому, 

0664039327 
 

26 Уточнення міського 

бюджету по 

результатах звіту про 

його виконання за І 

півріччя 2014 року 

Нарада Липень 

2014 року 

 

Керівники та 

бухгалтери 

бюджетних установ 

 Іваськів Тетяна 

Анатоліївна – 

начальник фінансового 

управління 

міськвиконкому,  

095 5529898 

27 Про встановлення 

вартості 1 Гкал 

виробленої теплової 

енергії БМЕУ №3 для 

надання послуги 

теплопостачання 

комендатурі військових 

сполучень  по вул. 

Жовтневій,10”  

Обговорення 

через  офіційний 

сайт 

Знам’янської 

міської ради  

(розділ 

«Обговорення 

владних 

рішень») 

Липень  

2014 року 

Мешканці міста  Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 

28 «Чи задовольняє Вас 

якість надання 

адміністративних 

послуг ЦНАП міської 

ради? Які нові форми 

роботи Ви можете 

запропонувати для 

покращення 

Електронні 

консультації  

Липень  

2014 року 

Мешканці міста Молін Олександр 

Сергійович – керівник 

Центру надання 

адміністративних 

послуг Знам’янської 

міської ради, 

0660590220 



обслуговування 

мешканців міста?» 

29 Про співпрацю міської 

влади з органами 

самоорганізації 

населення з 

найактуальніших 

питань життєдіяльності 

міста 

Наради з 

головами 

квартальних та 

будинкових 

комітетів, ОСББ 

Серпень  

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів, ОСББ 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

30 Про порядок 

встановлення, обліку та 

демонтажу пам’ятних 

знаків 

Електронна 

консультація 
Вересень 
2014 року 

Громадськість Бабаєва  Світлана 

Миколаївна – 

начальник  відділу 

культури і туризму 

міськвиконкому, 

0664039327 
31 Взаємодія органів 

міської влади та органів 

самоорганізації 

населення 

Збори 

будинкових 

комітетів та 

ОСББ за місцем 

проживання 

Вересень 

2014 року 

Голови будинкових 

комітетів, ОСББ, 

мешканці міста 

 Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

32 «Дитина буде щаслива 

в родині» 

Засідання 

круглого столу 

Вересень 

2014 року 

Опікуни, 

піклувальники, 

прийомні батьки 

Карпук Лариса 

Дмитрівна – начальник 

служби у справах дітей 

міськвиконкому, 

0991778212 

33 Сходи громадян по 

мікрорайонах з питань 

роз’яснення суті й 

пріоритетів  соціально-

економічних реформ у 

державі 

Сходи громадян Вересень-

жовтень 

2014 року 

 

 

Мешканці міста  

 Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

34 Питання змін у 

регуляторній політиці, 

зокрема на послуги 

житлово-комунального 

господарства 

Збори громадян  Жовтень Мешканці міста Лаптєва Любов 

Олександрівна – 

начальник управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-комунального 

господарства 

міськвиконкому, 

0992923400 

35 Обговорення проблем 

розвитку малого та 

середнього бізнесу на 

території міста та 

пошук шляхів їх 

вирішення 

Засідання за 

«круглим 

столом» 

Жовтень  Члени міської Спілки 

підприємців, 

підприємці міста 

Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 

36 Взаємодія органів 

міської влади та органів 

самоорганізації 

населення 

Збори 

квартальних 

комітетів за 

місцем 

проживання 

Вересень-

листопад  

Голови квартальних 

комітетів, мешканці 

міста 

   Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

37 Взаємодія органів 

міської влади та органів 

самоорганізації 

населення 

Збори 

будинкових 

комітетів за 

місцем 

Листопад  

2014 року 

Голови будинкових 

комітетів, мешканці 

міста 

 Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 



проживання Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

38 «Підвищення 

організаційних заходів 

по контролю за станом 

утримання дітей-сиріт в 

сімейних формах 

виховання» 

Засідання 

круглого столу 

Листопад 

2014 року 

Опікуни, 

піклувальники, 

прийомні батьки 

Карпук Лариса 

Дмитрівна – начальник 

служби у справах дітей, 

0991778212 

39 Звіт керівництва 

міськвиконкому про 

стан виконання міської 

програми 

«Центральний регіон-

2015» . 

Обговорення 

пропозицій щодо 

актуалізації обласної 

програми 

«Центральний регіон-

2015» 

засідання 

громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

Знам’янської 

міської ради, 

зустрічі з 

громадськістю, 

сходи громадян, 

електронні 

консультації 

Листопад 

 2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів, лідери 

міських організацій 

політичних партій та 

громадських 

організацій, мешканці 

міста 

Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 

40 Про  Проект програми 

соціального і 

економічного розвитку 

м. Знам’янки на 2015 

рік 

Зустрічі з 

громадськістю, 

засідання 

громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

Знам’янської 

міської ради 

Жовтень 

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів, лідери 

міських організацій 

політичних партій та 

громадських 

організацій, мешканці 

міста 

Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

 0959047959 

41 Виконання 

президентської 

програми по підтримці 

найталановитіших 

дітей  «Інтелектуальне 

майбутнє України» 

Зустрічі з 

громадськістю 

Жовтень 

2014 року 

Батьківська 

громадськість 

Попова Наталія 

Олександрівна – 

начальник відділу 

освіти міськвиконкому, 

0953590668 

 

 

42 Створення єдиного 

інформаційно-

навчального простору 

для розвитку і 

підтримки обдарованих 

дітей у рамках 

програми «Обдаровані 

діти» 

Зустрічі з 

громадськістю 

Листопад 

2014 року 

Батьківська 

громадськість 

Попова Наталія 

Олександрівна – 

начальник відділу 

освіти  

міськвиконкому, 

0953590668 

 

43 Про співпрацю міської 

влади з органами 

самоорганізації 

населення з 

найактуальніших 

питань життєдіяльності 

міста 

Наради з 

головами 

квартальних та 

будинкових 

комітетів 

Листопад  

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

44 Проблемні питання 

міського бюджету 2014 

року та обговорення 

проекту міського 

бюджету на 2015 рік 

Публічне 

представлення, 

засідання 

громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

Знам’янської 

міської ради 

Грудень 

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів, лідери 

міських організацій 

політичних партій та 

громадських 

організацій, мешканці 

міста 

Іваськів Тетяна 

Анатоліївна – 

начальник фінансового 

управління 

міськвиконкому,  

095 5529898 

45 Про основні проблеми Нарада Листопад Голови квартальних Лаптєва Любов 



підготовки житлового 

фонду міста до 

переходу житлових 

будинків до ОСББ 

керівників 

комунальних 

підприємств 

міста та голів 

квартальних 

комітетів 

2014 року комітетів Олександрівна – 

начальник управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-комунального 

господарства 

міськвиконкому, 

0992923400 

46 Обговорення звіту 

виконання місцевого 

бюджету за 9 місяців 

2014 року. Проведення 

інвентаризації 

регіональних програм 

та приведення обсягу їх 

фінансування у 

відповідність з 

реальними 

фінансовими 

можливостями 

Нарада Листопад 

2014 року 

 

Керівники та головні  

бухгалтери 

бюджетних установ 

 Іваськів Тетяна 

Анатоліївна – 

начальник фінансового 

управління 

міськвиконкому,  

095 5529898 

47 Про співпрацю міської 

влади з органами 

самоорганізації 

населення з 

найактуальніших 

питань життєдіяльності 

міста 

Наради з 

головами 

квартальних та 

будинкових 

комітетів 

Лютий 

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

48 Щодо внесення змін до 

чинних нормативно-

правових актів з питань 

місцевого 

самоврядування, 

органів самоорганізації 

населення 

Наради з 

головами 

квартальних та 

будинкових 

комітетів 

 

Щокварталу 

протягом 

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

49 Про співпрацю 

депутатів міської ради з 

органами 

самоорганізації 

населення з 

найактуальніших 

питань життєдіяльності 

міста 

Круглий стіл на 

тему: «Депутат – 

виборцям: Що 

зроблено? 

Проблеми 

сьогодення та 

шляхи їх 

вирішення» 

 

Щокварталу 

протягом 

2014 року 

Голови квартальних 

та будинкових 

комітетів 

Брунцвік Наталія 

Василівна – начальник 

відділу по 

обслуговуванню ради 

Знам’янської міської 

ради, 

0953615372 

50 Про основні засади 

внутрішньої політики 

Зустріч міського 

голови з 

лідерами 

міських 

організацій 

політичних 

партій 

Щокварталу  Лідери міських 

організацій 

політичних партій 

Загородня Валентина 

Григорівна – начальник 

відділу інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

міськвиконкому,  

095 5674154 

51 Питання своєчасності 

сплати житлово-

комунальних послуг та 

впровадження нових 

форм господарювання в 

житловому фонді 

Збори громадян, 

електронні 

консультації 

Протягом 

2014 року 

Мешканці міста  Лаптєва Любов 

Олександрівна – 

начальник управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-комунального 

господарства 

міськвиконкому, 

0992923400 

52 Стан  виконання у 2014 

році програми 

сприяння розвитку 

інститутів 

Засідання 

громадської 

ради при 

виконавчому 

Листопад 

2014 року 

Представники ІГС, 

мешканці міста 

Загородня Валентина 

Григорівна – 

начальник відділу 

інформаційної 



громадянського 

суспільства 

м.Знам’янки  

комітеті 

Знам’янської 

міської ради 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

міськвиконкому,  

095 5674154  

53 Про встановлення 

тарифу на послуги з 

утримання будинків, 

споруд та 

прибудинкових 

територій по ЖЕК №1 

Обговорення 

через  офіційний 

сайт 

Знам’янської 

міської ради  

(розділ 

«Обговорення 

владних 

рішень») 

Листопад 

2014року 

Мешканці міста   Кирпа Олена 

Миколаївна – 

начальник відділу 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому,  

0959047959 

54 Складання бюджетних 

запитів та паспортів 

бюджетної програми на 

2015 рік відповідно до 

програмно-цільового 

методу 

Нарада-семінар Грудень 

2014 року 

Керівники та головні 

бухгалтери бюджетних 

установ 

 Іваськів Тетяна 

Анатоліївна – 

начальник фінансового 

управління 

міськвиконкому,  

095 5529898 

55 Звіт про роботу 

виконавчих органів 

міської ради за 2014 

рік.  

 

 

Розширене 

засідання 

виконавчого 

комітету 

Знам’янської 

міської ради за 

участю членів 

громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

Знам’янської 

міської ради, 

лідерів міських 

організацій 

політичних 

партій, 

громадських 

організацій 

Грудень 

2014 року 

Члени громадської 

ради при виконавчому 

комітеті Знам’янської 

міської ради, лідери 

міських організацій 

політичних партій, 

громадських 

організацій 

Загородня Валентина 

Григорівна – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

міськвиконкому,  

095 5674154 

 

 

Керуюча справами      Н.Тесленко 
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