
   Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    27   жовтня    2014  р.                                                     № 190 

      

м. Знам’янка 

 

Про  організацію  виконання  розпорядження Кабінету Міністрів  

України від 17.09.2014 р. №847-р «Про імплементацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським  

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми  

державами-членами, з іншої сторони» 

 

 

              Для забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 2014 року №847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським  Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми  державами-членами, з іншої сторони»,   керуючись ст. 42  Закону  України  

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»: 

 

1. Визначити  відділи  та  управління  міськвиконкому відповідальними  за  

виконання  в місті Плану    заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським  Союзом, Європейським     Співтовариством      з атомної 

енергії і їхніми  державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки    згідно     

додатку 1. 

2. Відповідальним  виконавцям забезпечити  виконання  Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським  

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми  державами-членами, з 

іншої сторони, на 2014-2017 роки та  подавати  на  узагальнення   відділу  економічного 

розвитку, промисловості, інфраструктури і торгівлі    міськвиконкому,  щокварталу  до 1  

числа наступного за звітним , інформацію  про  стан  виконання  Плану заходів, 

затверджених даним розпорядженням.    

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  керуючу справами  

Л. Меренкову. 

 

 

Міський голова    І. Крижановський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до  розпорядження  міського голови 

від   27 жовтня   2014  року  № 190 

 

Відповідальні 

за  виконання  Плану заходів  з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським  Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми  державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки 

 
№ 

п/п 

Зміст  заходу щодо виконання завдання, визначених розпорядженням КМУ Виконавці 

1 Забезпечити здійснення заходів щодо захисту прав національних меншин, у 

тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для Украйни; 

Сприяти висвітленню заходів щодо захисту прав національних меншин, у тому 

числі в рамках  виконання Плану дій щодо лібералізації  Європейським 

Союзом візового режиму для Украйни. 

Відділ  інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

2. Здійснити організаційні заходи та  забезпечити проведення тренінгів, 

семінарів, конференцій, засідань  за круглим столом з питань виконання Угоди 

про асоціацію, в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - 

офіційних мов ЄС відповідно до  Стратегії підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування у сфері європейської інтеграції 

Відділ  кадрової роботи 

3. Забезпечити проведення в місті культурно-мистецьких та культурно-

просвітницьких заходів з питань етнокультурного розвитку національних 

меншин 

Відділ культури і 

туризму 

4. Сприяти розширенню мережі міських центрів, фондів підтримки та розвитку 

підприємництва з метою їх ефективної роботи 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

5. Опрацювати питання визначення планувальних обмежень з урахуванням 

охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної 

документації 

Відділ культури і 

туризму 

 

6. Здійснити організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії 

органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю 

у процесі формування та реалізації державної політики 

Відділ  кадрової роботи 

7. Забезпечити доступ громадськості та засобів масової інформації до актуальної 

інформації з питань  імплементації Угоди про асоціацію шляхом 

запровадження, ведення та систематичного оновлення відповідного розділу на 

сайті Знам’янської міської ради 

Відділ  інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

 

 

 

Керуюча  справами    Л. Меренкова 


