Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Розпорядження
від

29

грудня

2015 р.

№ 169
м. Знам`янка

Про затвердження орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю
виконавчим комітетом Знам’янської
міської ради на 2016 рік
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 "Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету
Міністрів України від 8 квітня 2015 року №234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2008 року №976 і від 3 листопада 2010 року №996», керуючись ст.42 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю виконавчим комітетом
Знам’янської міської ради на 2016 рік.
2. Відділам та управлінням виконавчого комітету забезпечити виконання даного плану, відповідно
до компетенції запровадити систематичні публічні громадські обговорення та /або електронні
консультації з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які: стосуються
конституційних прав, свобод та обов’язків громадян; стосуються життєвих інтересів громадян, у
тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища; передбачають
провадження регуляторної діяльності у певній сфері; визначають стратегічні цілі, пріоритети і
завдання у відповідній сфері державного управління; стосуються інтересів територіальної
громади.
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.
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.
5. Відділам та управлінням виконавчого комітету надавати до відділу інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю не пізніше ніж за 2 дні до початку проведення консультацій
інформаційні повідомлення про заплановані електронні консультації з громадськістю чи
публічні громадські обговорення для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Знам’янської
міської ради; не пізніше ніж через два тижні після закінчення консультацій – звіт про результати
проведення електронних консультацій з громадськістю чи публічне громадське обговорення .
6. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю до 10 грудня 2016 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 2016 році.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

В.Загородня

Затверджено
Розпорядженням міського голови
від „29” грудня 2015 року № 169
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю виконавчим комітетом Знам’янської міської ради
на 2016 рік
№
з/п

1

2

3

4

Питання або проект
нормативноправового акта

Захід,
що
проводитиметь
ся у рамках
консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультац
ій

Роз’яснення
суті
реалізації вимог Закону
України
«Про
засудження
комуністичного
та
націоналсоціалістичного
(нацистського)
тоталітарного режимів
в Україні та заборону
пропаганди
їхньої
символіки» в частині
перейменування вулиць
міста
Роз’яснення
суті
реалізації вимог Закону
України
«Про
засудження
комуністичного
та
націоналсоціалістичного
(нацистського)
тоталітарного режимів
в Україні та заборону
пропаганди
їхньої
символіки» в частині
демонтажу пам’ятних
знаків
Про стан соціального
захисту громадян, які
постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС

Опитування

Січень 2016
року

Нарада з
головами,
секретарями
квартальних та
будинкових
комітетів

Січень лютий 2016
року

Співпраця відділу
молоді та спорту з
спортивними

Зустріч
Січень
керівництва
2016 року
міста
з
учасниками
ліквідації
наслідків аварії
на ЧАЕС

Зустріч

Лютий 2016
року

Соціальні
групи
населення
та
заінтересовані
сторони,
на
які
поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте
за
результатами
консультацій
Представники
громадськості

Контактні дані особи/
структурного
підрозділу,
відповідального
за
проведення
консультацій
(телефон, e-mail)

Представники
громадськості

Голова топонімічної
комісії при
міськвиконкомі

Представники
громадськості

Волошина
Алла
Миколаївна
–
начальник управління
соціального
захисту
населення
міськвиконкому,
відділ інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
міськвиконкому
Ладожинська Руслана
Анатоліївна –
начальник відділу

Представники
громадськості

Голова топонімічної
комісії при
міськвиконкомі

5

громадськими
організаціями з питань
розвитку олімпійських
та не олімпійських
видів спорту на
території міста
Про підсумки виконання Нарада
міського бюджету за 2015
рік

6

Про
виконання
програми соціального і
економічного розвитку
м. Знам’янки за 2015
рік

7

Про створення ОСББ,
реформування
житлово-комунального

8

Особливості
проведення ЗНО-2016.

9

Переобрання
членів
органів самоорганізації
населення
міста.
Вивчення проблемних
питань життєдіяльності
міста

10

Роз’яснення
суті
впровадження процесів
децентралізації влади
та реалізації законів
України
«Про
добровільне об’єднання
територіальних
громад», «Про засади
державної регіональної
політики»
щодо
формування об’єднаної
територіальної громади
з
адміністративним
центром в м. Знам’янка
Про проведення «Акції
за чисте довкілля»

11

молоді та спорту
міськвиконкому

Лютий
2016року

Представники
громадськості

Іваськів Тетяна
Анатоліївна – начальник
фінансового управління
міськвиконкому

Зустрічі
з
громадськістю,
засідання
громадської
ради
при
виконавчому
комітеті
Знам’янської
міської ради
Нарада
керівників
комунальних
підприємств,
голів
будинкових
комітетів,
представників
вже створених
ОСББ
Батьківські
збори. Лекторії
для
батьків
випускників.
Інформація
на
сайті
відділу
освіти.
Збори громадян
за місцем
проживання

Лютий 2016 Представники
року
громадськості

Третьякова Катерина
Володимирівна –
начальник відділу
економічного розвитку,
промисловості,
інфраструктури та
торгівлі
міськвиконкому

Лютий 2016 Представники
року
громадськості

Лаптєва
Любов
Олександрівна
–
начальник управління
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
міськвиконкому

Нарада голів та
секретарів
будинкових
комітетів, голів
квартальних
комітетів міста

Лютий 2015
року

Мешканці
територіальної
громади, голови
квартальних
комітетів, голови та
секретарі будинкових
комітетів міста
Представники
громадськості

Нарада
керівників

Березень
2016 року

Представники
громадськості

Лютий 2016 Директори
року
Батьки учнів.

Січеньтравень
2016 року

ЗНЗ. Грекова
Людмила
Анатоліївна
начальник
міського
відділу освіти

Брунцвік Наталія
Василівна – начальник
відділу по
обслуговуванню ради

Міський
голова
–
голова робочої групи з
підготовки матеріалів
для
проекту
перспективного плану
створення Знам’янської
міської
об’єднаної
територіальної
громади;співголови
робочої
групи;
Брунцвік
Наталія
Василівна – начальник
відділу
по
обслуговуванню ради
Лаптєва
Любов
Олександрівна
–

комунальних
підприємств
міста,
голів
квартальних
і
будинкових
комітетів, ОСББ,
представників
ГО міста
АрхітектурноБерезень
містобудівна
2016 року
рада

начальник управління
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
міськвиконкому

12

Про здійснення
благоустрою площі
Героїв Майдану

13

Обговорення проблем Засідання
малого та середнього «круглим
бізнесу
на території столом»
міста та пошук шляхів
їх вирішення

за Березень
2016 року

Члени ГО
«Знам’янська міська
Спілка підприємців»,
підприємці
міста,
представники
громадськості

14

Актуальні
питання Засідання
державно-церковних та «круглого
міжконфесійних
столу»
відносин в місті

Квітень
2015 року

Керівники релігійних
організацій

Громадські
Квітень
обговорення,
2016 року
засідання
громадської
ради
при
виконавчому
комітеті
Знам’янської
міської ради
16 Обговорення результатів Нарада
Квітень
виконання
міського
2016 року
бюджету за І квартал
2016 року та основних
проблемних питань
17 Питання
підготовки Нарада
Травень
житлового фонду міста керівників
2016 року
до функціонування в комунальних
осінньо-зимовий період підприємств
2016-2017 р.р.
міста та голів
будинкових
комітетів,
засідання
громадської
ради
при
виконавчому
комітеті
Знам’янської
міської ради
18 Оздоровлення
дітей Семінар-нарада
Травень
організаторів
2016 року
міста
«Оздоровча
15

Організація збору та
вивезення
твердих
побутових відходів з
приватного
сектору
міста та наведення
порядку
на
сміттєзбиральних
майданчиках

Члени архітектурномістобудівної
ради.
Представники
громадськості

Представники
громадськості

Заруцький Андрій
Анатолійович –
начальник відділу
архітектури та
містобудування
управління
містобудування,
архітектури та
житлово-комунального
господарства
Третьякова Катерина
Володимирівна –
начальник відділу
економічного розвитку,
промисловості,
інфраструктури та
торгівлі
міськвиконкому
Відділ інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
міськвиконкому
Лаптєва
Любов
Олександрівна
–
начальник управління
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
міськвиконкому

Головні розпорядники Іваськів Тетяна
бюджетних коштів
Анатоліївна – начальник
фінансового управління
міськвиконкому
Голови
будинкових Лаптєва
Любов
комітетів, ОСББ
Олександрівна
–
начальник управління
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
міськвиконкому

Працівники
відділу Грекова
освіти,
керівники Анатоліївна

Людмила
-

кампанія – 2016».

літнього
відпочинку
оздоровлення
дітей.
Круглий стіл

таборів,
батьківські начальник
міського
комітети ЗНЗ
відділу освіти

і

19

Учнівське
самоврядування як
інструмент реалізації
основних завдань
державної молодіжної
політики

20

Щодо визначення видів
робіт,
які
будуть
фінансуватись
переможцям
та
призерам
міського
огляду-конкурсу
на
звання "Краща вулиця",
"Кращий
багатоповерховий
будинок",
"Краще
об'єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку"
Про реалізацію в місті
державної політики з
питань
турисько
–
краєзнавчої роботи

Нарадаконсультація з
представниками
будинків та
вулиць
переможців та
призерів

Липень 2016
року

Круглий стіл

Липень
2016 року

22

Про
підготовку
закладів культури міста
до функціонування в
осінньо-зимовий період
2015-2016 рр.

Нарада
керівників
закладів
культури міста

Серпень
2016 року

23

Про стан соціального
обслуговування
самотніх,
самотньо
проживаючих ветеранів
та
інвалідів
міста
територіальним
центром
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг) м. Знам'янка,
шляхи
його
покращення
Права та обов’язки
опікунів щодо стану
утримання та
виховання підопічних
дітей
Взаємодія
органів
міської влади та органів
самоорганізації
населення

Засідання
Серпень
постійної
2016 року
депутатської
комісії з питань
освіти, культури,
охорони
здоров’я
та
соціального
захисту
населення

21

24

25

26

Взаємодія
органів
міської влади та органів
самоорганізації

Засідання
круглого столу

Збори
квартальних
комітетів за
місцем
проживання
Збори
будинкових
комітетів за

Травень
2015 року

Представники міських
молодіжних
громадських
організацій, учнівська
та студентська
молодь, лідери
шкільних парламентів
Голови, секретарі
квартальних та
будинкових комітетів,
голови ОСББ

Ладожинська Руслана
Анатоліївна –
начальник відділу
молоді та спорту
міськвиконкому

Представники міських
громадських
організацій, закладів
культури,
та
громадськість міста
Директори
закладів
культури.

Бабаєва
Світлана
Миколаївна
–
начальник
відділу
культури і туризму

Депутати
міської
ради,
представники
міської громадської
організації ветеранів
України,
УСЗН,
терцентру

Волошина
Алла
Миколаївна
–
начальник управління
соціального
захисту
населення
міськвиконкому,
Костікова
Тетяна
Миколаївна – директор
терцентру

Опікуни,
піклувальники,
прийомні батьки

Карпук Лариса
Дмитрівна – начальник
служби у справах дітей
міськвиконкому

Вересеньлистопад
2016 року

Представники
громадськості

Брунцвік Наталія
Василівна – начальник
відділу по
обслуговуванню ради

Вересеньлистопад
2016 року

Представники
громадськості

Брунцвік Наталія
Василівна – начальник
відділу по

Серпень
2016 року

Лаптєва
Любов
Олександрівна
–
начальник УМА та
ЖКГ,
Брунцвік Наталія
Василівна – начальник
відділу по
обслуговуванню ради

Бабаєва
Світлана
Миколаївна
–
начальник
відділу
культури і туризму

населення
27

Про Проект програми
соціального
і
економічного розвитку
м. Знам’янки на 2017
рік

28

Про стан
обслуговування
населення і суб’єктів
підприємницької
діяльності через Центр
надання
адміністративних
послуг Знам’янської
міської ради
Всеукраїнська акція
«16 днів проти
насильства»

29

30

Звіт
про
роботу
виконавчих
органів
міської ради за 2016
рік.

31

Підсумки закінчення І
семестру
2016/2017 н.р.

32 Обговорення змін у
податковому
та
бюджетному
законодавстві,
які
впливають на виконання
міського бюджету
33 Про співпрацю міської
влади з органами
самоорганізації
населення з
найактуальніших
питань життєдіяльності
міста
34 Щодо внесення змін до
чинних нормативноправових актів з питань

місцем
проживання
Зустрічі
з
громадськістю,
засідання
громадської
ради
при
виконавчому
комітеті
Знам’янської
міської ради
Електронні
консультації

Комплекс
заходів на
профілактику
різних форм
насильства
Розширене
засідання
виконавчого
комітету
Знам’янської
міської ради за
участю членів
громадської
ради при
виконавчому
комітеті
Знам’янської
міської ради,
лідерів
об’єднань
громадян
Нарада
керівників.
Батьківські
збори.
Нарадаконсультація

обслуговуванню ради
Жовтеньлистопад
2016 року

Голови квартальних
та
будинкових
комітетів,
лідери
міських
організацій
політичних партій та
громадських
організацій, мешканці
міста

Третьякова Катерина
Володимирівна –
начальник відділу
економічного розвитку,
промисловості,
інфраструктури та
торгівлі
міськвиконкому

Жовтень листопад
2016 року

Громадськість міста

Михайлов Віталій
Вікторович начальник відділу –
керівник Центру
надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Знам’янської
міської ради
Ладожинська Руслана
Анатоліївна –
начальник відділу
молоді та спорту
міськвиконкому
Відділ інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
міськвиконкому

Листопадгрудень
2016 року
Грудень
2016 року

Грудень
2016 року
Грудень
2016 року

Представники
громадських
організацій. Учнівська
молодь громадськість
міста
Члени громадської
ради при виконавчому
комітеті Знам’янської
міської ради, лідери
об’єднань громадян

Працівники
відділу Грекова
Людмила
освіти,
директори Анатоліївна
ЗНЗ.
Батьківська начальник
міського
громадськість
відділу освіти
Керівники та
Іваськів Тетяна
бухгалтери бюджетних Анатоліївна – начальник
установ міста.
фінансового управління
Представники
міськвиконкому
громадськості

Нарада з
головами,
секретарями
квартальних та
будинкових
комітетів

Один раз у
квартал

Голови, секретарі
квартальних та
будинкових комітетів

Брунцвік Наталія
Василівна – начальник
відділу по
обслуговуванню ради

Нарада з
головами,
секретарями

Один раз у Голови,
секретарі Брунцвік Наталія
квартал
квартальних
та Василівна – начальник
будинкових комітетів відділу по

35

36

37

38

39

40

місцевого
самоврядування,
органів самоорганізації
населення
Про співпрацю
депутатів міської ради з
органами
самоорганізації
населення з
найактуальніших
питань життєдіяльності
міста
Забезпечення
виконання міської
програми правової
освіти населення на
2011-2015 роки,
затвердженої рішенням
міської ради від 26
листопада 2010 року №
52

квартальних та
будинкових
комітетів

Призначення
та
виплата
державних
соціальних
допомог,
пільг, субсидій тощо
Роз’яснення змін та
доповнень до чинного
законодавства в частині
надання
державних
соціальних
допомог,
пільг,
субсидій,
соціальних
послуг,
виплати
заробітної
плати,
зайнятості
населення тощо
Обговорення
проблемних
питань
нарахування субсидій
на житлово-комунальні
послуги та надання
пільг з урахуванням
середньомісячного
сукупного доходу сім’ї,
знаходження шляхів їх
вирішення
Координація вирішення
питань, пов’язаних з
лікуванням,
реабілітацією,
соціальною адаптацією,
забезпеченням
земельними ділянками,
наданням
правової
допомоги,
освітніх
послуг, допомоги з
працевлаштуванням
тощо
учасників
антитерористичної
операції

Виїзні прийоми
«мобільного
соціального
офісу»
Зустрічі
з
громадянами
міста,
громадськими
організаціями,
головами
квартальних
комітетів тощо

Щокварталу

Щомісячно

Громада міста

Спеціалісти УСЗН, ТЦ

Виїзні наради із
представниками
організацій
надавачів
житловокомунальних
послуг міста

Щокварталу

Представники
організацій
надавачів
житловокомунальних послуг
міста,
УСЗН.
Представники
громадськості

Волошина Алла
Миколаївна –
начальник управління
соціального захисту
населення
міськвиконкому

Засідання
Центру надання
в місті допомоги
учасникам
антитерористичн
ої операції

Щомісячно

Учасники
АТО, Керівник Центру,
координатори Центру, координатори Центру
представники
громадської
організації
«Знам’янська Спілка
ветеранів
АТО»,
волонтерів.
Представники
громадськості

Зустрічі з
виборцями на
округах

обслуговуванню ради

Постійно

Конференції,
семінари,
Щокварталу
тренінги
з
питань
підвищення
рівня правової
культури
громадян міста.

Голови,
секретарі Брунцвік Наталія
квартальних
та Василівна – начальник
будинкових комітетів відділу по
обслуговуванню ради
Депутати міської ради

Мешканці міста

Данільченко Юрій
Володимирович –
Учні загальноосвітніх начальник юридичного
учбових
закладів відділу
міста
Посадові
особи
підприємств установ,
організацій,
відповідальні за право
освітню роботу
Мешканці міста
Спеціалісти
ПФУ, МРЦЗ

УСЗН,

41

Співпраця
міської
влади зі Знам’янською
міською громадською
організацією ветеранів
України

Зустрічі
По мірі
керівництва
необхідност
міста
з і
ветеранами міста

42

Обговорення питання
повноти
сплати
акцизного податку на
території м. Знам'янка

43

Забезпечення
впровадження
Державного стандарту
базової
та
повної
загальної освіти
Шляхи
поліпшення
санітарного
стану
міста
та
лісових
масивів,
що
безпосередньо
прилягають
до
житлових
кварталів,
організація
роботи
спецінспекції
при
виконавчому комітеті,
як одного з важелів
наведення порядку на
вулицях
міста
та
додаткових надходжень
до міського бюджету.
Організація роботи по
догляду за зеленими
насадженнями
міста,
розвиток квіткарства.
Роз’яснення
суті
впровадження процесів
децентралізації влади
та реалізації законів
України
«Про
добровільне об’єднання
територіальних
громад», «Про засади
державної регіональної
політики»
щодо
формування об’єднаної
територіальної громади
з
адміністративним
центром в м. Знам’яка
Питання своєчасності
сплати
житловокомунальних послуг та
впровадження
нових
форм господарювання в
житловому фонді

Зустрічі
з
громадськістю,
засідання
громадської
ради
при
виконавчому
комітеті
Знам’янської
міської ради
Висвітлення
інформації
на
сайтах
відділу
освіти
та
закладів освіти.
Консультації з
населенням,
засідання
громадської
ради
при
виконавчому
комітеті
Знам’янської
міської ради

44

45

46

Представники міської
громадської
організації ветеранів
України.
Представники
громадськості
Представники
громадськості

Представники відділів
та
управлінь
міськвиконкому,
які
співпрацюють
з
ветеранською
організацією
Третьякова Катерина
Володимирівна –
начальник відділу
економічного розвитку,
промисловості,
інфраструктури та
торгівлі
міськвиконкому

Постійно

Батьківська
громадськість

Грекова
Людмила
Анатоліївна
начальник
міського
відділу освіти

Протягом
2016 року

Представники
громадськості

Лаптєва
Любов
Олександрівна
–
начальник управління
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
міськвиконкому

Зустрічі
з Протягом
громадськістю
2016 року

Представники
громадськості

Данільченко Юрій
Володимирович –
начальник юридичного
відділу

Збори громадян, Протягом
електронні
2016року
консультації

Представники
громадськості

Лаптєва
Любов
Олександрівна
–
начальник управління
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
міськвиконкому

Щокварталь
но

47

Забезпечення надання Проведення
первинної
правової юридичних
допомоги.
консультацій

Данільченко Юрій
Володимирович –
начальник юридичного
відділу

48

Обговорення змін до
Конституції України
щодо децентралізації
державної влади,
Концепції реформи
місцевого
самоврядування

Данільченко Юрій
Володимирович –
начальник юридичного
відділу

49

Щовівторка
Представники
з 8 до 12 та
громадськості
щочетверга
з 13 до 16
години
протягом
року
Зустрічі
з I
півріччя Представники
громадськістю
2015 року
громадськості
Семінари
практикуми

Роз’яснення вимог
Закону України «Про
засудження
комуністичного та
націонал –
соціалістичного
(нацистського),
тоталітарного режимів
в Україні та заборону
пропаганди їхньої
символіки»

– Щокварталу

Посадові
особи
підприємств установ,
організацій,
відповідальні за право
освітню роботу
Зустрічі
з Січень
– Мешканці міста
Данільченко Юрій
громадськістю
лютий 2016
Володимирович –
року
начальник юридичного
відділу
Семінари
–
Посадові
особи
практикуми
I
квартал підприємств установ,
2016 року
організацій,
відповідальні за право
освітню роботу
Консультації

Мешканці міста
Протягом
року
Затверджено
Розпорядженням міського голови
від „29” грудня 2015 року № 169

№
п/п

Питання (проект
рішення), яке планується
винести на обговорення
1

ІНФОРМАЦІЯ
про консультації з громадськістю,
заплановані на ______________ 20___ року
Заходи,
які Орієнтовні
Прізвище, ім’я, по батькові, посада,
заплановані
в дати
контактні дані відповідальної особи
рамках обговорення проведення
заходів
2
3
4
Затверджено
Розпорядженням міського голови
від „29” грудня 2015 року № 169

№
з/п

Питання (проект
рішення),
винесені на
обговорення

ЗВІТ
про проведення консультацій з громадськістю
у __ кварталі 20__ року
Назва
Дата (строк
Кількість Категор
Адреса розміщення на веб-сайті
заходу
проведе-ння) учасникі
ії
органу виконавчої влади звіту про
проведено
в
учасник
результати консультацій,
го в
обговоре
ів
підготовленого з урахуванням
рамках
ння
обговор
вимог п.п.20, 24 Порядку,

1

консульта
цій з
громадські
стю
3

2

ення

затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 03.11.10
№996

6

7

4
5
Громадські слухання
Засідання за круглим столом
Конференції, форуми

Зустрічі з громадськістю, збори
Інтернет-, відеоконференції
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу
Знам’янської міської ради)
Засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради), інших консультативнодорадчих органів
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради, семінари, тощо)
Соціологічні дослідження, спостереження, опитування
Затверджено
Розпорядженням міського голови
від „29” грудня 2015 року №169

Найменуван
ня відділу
чи
управління,
який
проводить
консультаці
ю

Назва
проекту
акта, що
вноситься
на
обговорен
ня

1

2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про електронні консультації з громадськістю
Соціальні Електронна
Номер
Прізвище, ім’я, по
групи
адреса, строк телефону, за батькові,
посада,
населення і
форма яким
контактні
дані
, на які подання
надається
відповідальної
поширю
пропозицій
консультація особи
органу
пошир дія
з
питання, виконавчої влади
рішення
що внесено
на
обговорення
3
4
5
6

Строк і спосіб
оприлюдненн
я результатів
обговорення

7

Затверджено
Розпорядженням міського голови
від „29” грудня 2015 року № 169

Наймен
ування
відділу
чи
управлі
ння
,
який

Питання
або
назва
проекту
акта,
винесено
го на

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення публічного громадського обговорення
Гіперпоси Соціал Відомості
Поштова Адреса і номер
лання
ьно
про місце, та
телефону,
за
тексту
групи
час
електрон яким надається
проекту
населе
проведення на
консультація з
акта
на, на публічних
адреси,
питання,
що
які
заходів
строк
і винесено
на
пошир
форма
обговорення

Прізв
ище,
ім’я,
по
батько
ві
відпов

Строк і
спосіб
оприлюд
нення
результат
ів
обговоре

проводи обговоре
р
ння
консуль
тацію
1
2

3

юється
дія
рішенн
я
4

подання
пропозиц
ій
5

6

ідальн
ої
особи
7

ння

8

9

Затверджено
Розпорядженням міського голови
від „29” грудня 2015 року № 169
ЗВІТ
про результати проведення консультацій з громадськістю
Найменуван Зміст питання
Інформація про Інформація
про Інформація про
ня відділу або назва
осіб, що взяли пропозиції,
що врахування
чи
проекту,
участь
в надійшли
до пропозицій та
управління внесеного на
обговоренні
структурного
зауважень
,
який обговорення
підрозділу
із громадськості з
проводир
зазначенням
автора обов’язковим
консультаці
кожної пропозиції
обґрунтування
ю
м прийнятого
рішення
та
причин
неврахування
пропозицій та
зауважень
1
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3
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Інформація
про рішення,
прийняті за
результатам
и
консультації
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