
У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О  Н А В Ч И Й  К О М І  Т Е  Т

Р І НЕЕ 11 Н Я

від 13 січня 2021 року № 12
м. Мала Виска

Про затвердження Плану 
проведення консультацій з 
громадкістю на 2022 рік

З метою забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради, відповідно до Порядку 
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» (зі змінами), керуючись ст. 40 Закону України від 
21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет Маловисківської міської ради,-

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 
2022 рік (Додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів Маловисківської міської ^ади 
забезпечити виконання Орієнтовного плану.

3. Відділу організаційно-масової роботи та комунікації з громадськістю 
Маловисківської міської ради забезпечити оприлюднення Орієнтовного 
плану на офіцій щіщсдєб-сайті Маловисківської міської ради.

ВИРІШИВ:

Юрій ГУЛЬ ДА С



/

І

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради 
від 13.0Е2022 року № 12

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

№
з/п

Питання або проект 
нормативно- 

правового акта

Захід, що
проводитиметься у 

рамках консультацій з 
громадськістю

Строк
проведення

консультацій

Зацікавлені сторони, 
яких планується 

долучити до 
консультацій

Контактні дані
особи/структурного підрозділу, 
відповідального за проведення 

консультацій
1 2 3 4 5 6
1 Про звіт міського 

голови про 
результати роботи 

за 2021 рік

Зустрічі 3 
громадськістю

Лютий 
2022 року

Підприємці, 
громадські 

організації, активна 
‘молодь, жителі 

громади

Постолюк Леся Анатоліївна -  
секретар Маловисківської міської 

ради2 Електронний звіт

о
2) Про звіт про 

результати 
виконання 
Програми 
соціально-

Зустрічі 3 
громадськістю

Лютий 
2022 року

Підприємці, 
громадські 

організації, активна 
молодь, жителі 

громади

Федоренко Галина Вікторівна-  
начальник відділу соціально- 

економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності 

Маловисківської міської ради



4 економ і чного 
розвитку 

Маловисківської 
територіальної 

громади за 2021 рік

Електронний звіт

5 Публічне
представлення звіту 

про виконання 
міського бюджету 

за 2021 рік

Зустріч 3 
громадськістю

Березень 
2022 року

Підприємці, 
громадські 

організації, активна 
молодь, жителі 

громади

Похила Лариса Василівна -  
начальник фінансового 

управління Маловисківської 
міської ради

6 Електронна
консультація

Березень 
2022 року

7 Про розвиток 
напрямків 

туристичної галузі 
Маловисківської 
територіальної 

громади у 2022 року

Круглий стіл Березень 
2022 року

Підприємці, 
громадські 

організації, активна 
молодь, жителі 

громади

Федоренко Галина Вікторівна -  
начальник відділу соціально- 

економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності 

Маловисківської міської ради

Рижикова Юлія Олександрівна - 
начальник відділу культури та 

туризму Маловисківської міської 
ради

8

_________ ^

Про розвиток та 
покращення 

інфраструктури 
місць відпочинку та 

розваг для дітей 
населених пунктів 
Маловисківської 
територіальної 

громади

Зустріч 3 
громадськістю

Березень- 
квітень 

2022 року

Підприємці,
« громадські 

організації, активна 
молодь, жителі 

громади

Начальник відділу житлово- 
комунального господарства 

Маловисківської міської ради

9 : Про проведення Круглийттіл Квітень -
_ _і

Підприємці, Федоренко Галина Вікторівна -



інформаційно- 
консультаційної 

кампанії щорічного 
конкурсу міні- 

проектів «Майбутнє 
громади в наших 

______ руках»______

травень 
2022 року

громадські 
організації^ активна 

молодь, жителі 
громади

начальник відділу соціально- 
економічного розвитку, інвестицій 

та проектної діяльності 
Маловисківської міської ради

10

1 1

12

Про проведення 
публічного 

обговорення ставок 
місцевих податків і 
зборів на 2023 рік

Зустріч з 
громадськістю

Травень- 
червень 

2022 року

Підприємці, 
громадські 

організації, активна 
молодь, жителі 

_____ громади_____

Федоренко Галина Вікторівна -  
начальник відділу соціально- 

економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності 

Маловисківської міської ради
Про перспективи 

розвитку та 
поліпшення якості 

водопостачання 
населених пунктів 
Маловисківської 
територіальної 

громади

Зустріч з 
громадськістю

Травень 
2022 року

Електронна
консультація

Травень 
2022 року

Працівники КП 
«Мала Виска 

Водоканал», жителі 
громади, депутати 

міської ради, 
громадські активісти

Білоног Володимир Геннадійович 
- начальник відділу житлово- 
комунального господарства 

Маловисківської міської ради

Аврунов Володимир 
Анатолійович -  керівник КП 

«Мала Виска Водоканал»

14

Про проект 
Програми 
соціально- 

економічного 
розвитку 

М ал о в и ск: і вс ь кої 
територіальної 

громади на 2022 рік

Зустріч з 
громадськістю

Електронна
консультація.,-

Листопад 
2022 року

Листопад 
2022 року

Керуючий справами виконавчого коміцій
Маловисківської міської ради

Підприємці, 
громадські 

організації, активна 
молодь, жителі 

гро.^дгГ^

Федоренко Галина Вікторівна - 
начальник відділу соціально- 

економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності 

Маловисківської міської ради

Людмила ЛИПНИК


