
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від     22     квітня   2015  р.                                           № 46 
 

м. Знам`янка 

Про проведення громадських 

обговорень з питання доцільності 

подальшого будівництва ЗОШ №5 

 

Враховуючи звернення з ініціативою щодо проведення громадських обговорень  голови 

громадської  ради при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради Філіпової С.М. від 20 квітня 

2015 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про 

забезпечення участі громадськості  у формуванні та реалізації державної політики»,  керуючись ст. 

13, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 

 

1. Провести громадські  обговорення з питання доцільності подальшого будівництва ЗОШ №5 

29 квітня 2015 року  о 15.00 годині в залі засідань міськвиконкому. 

2. Визначити посадових осіб, які повноважні представляти виконавчий комітет Знам’янської 

міської ради у  громадських обговореннях у складі:  

- Адамович Н.А. – секретар міської ради; 

- Іваськів Т.А. – в.о. першого заступника міського голови; 

- Заруцький А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;  

- Л.Меренкова – керуюча справами (секретар виконавчого комітету); 

- Лаптєва Л.О. - начальник управління містобудування, архітектури та ЖКГ; 

- Попова Н.О. – начальник відділу освіти; 

- Загородня В.Г. – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю. 

3. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. В.Загородня) 

оприлюднити на веб-сайті Знам’янської міської ради інформаційне повідомлення щодо 

проведення громадського обговорення з питань доцільності подальшого будівництва ЗОШ 

№5 у рубриці «Новини» та «Анонс подій та оголошення». 

4. Відділу по обслуговуванню міської ради запросити для участі в громадському обговоренні 

депутатів Кіровоградської обласної ради та Знам’янської міської ради. 

5. Відповідальність за ведення протоколу з висловленими зауваженнями і пропозиціями під час 

проведення громадського обговорення покласти на начальника відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю В.Загородню. 

6. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. В.Загородня) 

оприлюднити результати  обговорення  на  офіційному  веб-сайті Знам’янської міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

 

         Керуюча справами  

        (секретар виконавчого комітету)     Л.Меренкова 


