
                                                                                                                                                                                               
 

 

 

УКРАЇНА 

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  05.02.2020 №28 

 

Про затвердження Орієнтовного плану 

проведення консультацій з  громадськістю  

на 2020 рік виконавчим  комітетом  

Дружківської  міської  ради  
 

    Розглянувши службовий лист начальника відділу з інформаційних та внутрішньополітичних 

питань Мамцевой І.В. від 11.01.2020 №0.142/7/20 щодо затвердження Орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік виконавчим комітетом Дружківської  

міської   ради (далі – Орієнтовний план), 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», та з метою забезпечення 

гласності, прозорості та відкритості діяльності виконавчого комітету Дружківської міської 

ради, керуючись ст. 40  Закону  України від 21.05.1997 №280/97-ВР  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні» виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік 

виконавчим комітетом Дружківської міської ради,  (додаток).  

      2. Керівникам структурних підрозділів Дружківської міської ради забезпечити виконання 

Орієнтовного плану та надання відділу з інформаційних та   внутрішньополітичних питань  

виконавчого комітету Дружківської міської ради (Мамцева) інформації про стан виконання 

Орієнтовного плану за напрямками діяльності в  паперовому та електронному вигляді у термін 

до  1 липня та 1 грудня 2020  року. 

       3. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету 

Дружківської міської ради (Сігора)  забезпечити оприлюднення Орієнтовного плану на 

офіційному веб-сайті Дружківської міської ради. 

    4. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на   заступників  

міського голови  з  питань діяльності  виконавчих органів  ради   Слесаренко Н.Є., Полякова 

О.О., керуючого справами виконавчого комітету Дружківської міської ради Курило І.В згідно 

з розподілом обов’язків. 

       5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради       Бучук 

І.О. 

        

 Секретар міської ради                                                                                       І.О.БУЧУК  

   



                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      Додаток                                                                                           

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                      рішення виконавчого комітету 

                                                                                                      від___________№___ 

 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік 

виконавчим комітетом Дружківської міської ради 

 

№ Питання (проєкт рішення), яке 

планується винести на 

обговорення 

Заходи,  які 

заплановані в 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Структурний підрозділ 

(працівник) органу 

виконавчої влади, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

1 Проєкт регуляторного акту- 

рішення виконавчого комітету 

Дружківської міської ради 

«Про затвердження Правил 

приймання стічних вод до 

системи централізованого 

водовідведення міста 

Дружківки» 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі зустрічі з 

громадськістю 

Березень 2020 

року 

Управління житлового 

та комунального 

господарства 

Дружківської міської 

ради (Гейченко) 

2 Проєкт регуляторного акту-  

рішення Дружківської міської 

ради «Про затвердження 

Методики розрахунку 

орендної плати за оренду 

комунального майна 

територіальної громади 

м.Дружківка, Порядку 

проведення конкурсу на право 

оренди комунального майна 

м.Дружківка, Типового 

договору оренди 

комунального майна» 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі зустрічі з 

громадськістю 

Березень 2020 

року 

Управління житлового 

та комунального 

господарства 

Дружківської міської 

ради (Гейченко) 

3 Проєкт регуляторного акту-  

рішення виконавчого комітету 

Дружківської міської ради 

«Про встановлення  тарифу на 

перевезення пасажирів на 

міських автобусних 

маршрутах загального 

користування, що  

здійснюються у звичайному 

режимі руху» 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі зустрічі з 

громадськістю 

Березень 2020 

року 

Управління житлового 

та комунального 

господарства 

Дружківської міської 

ради (Гейченко) 

4 Стан надання медичної 

допомоги населенню міста на 

первинному рівні надання 

медичної допомоги в світі 

реформування галузі 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі круглого 

столу 

Вересень 

2020 року 

Міський відділ 

охорони здоров’я 

Дружківської міської 

ради (Деснова) 



5 Міська програма національно-

патріотичного виховання дітей 

та молоді м.Дружківки на 

2017-2020 роки 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі засідання 

колегії з питань 

освіти 

Жовтень 2020 

року 

Відділ освіти 

Дружківської міської 

ради (Лазебник) 

 

6 

 

Програма розвитку 

позашкільної освіти 

м.Дружківка на 2016-2020 

роки 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Червень 2020 

року 

Відділ освіти 

Дружківської міської 

ради (Лазебник) 

7 Проєкт регуляторного акту - 

рішення Дружківської міської 

ради «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, на території 

Дружківської міської ради»  

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 1 

півріччя 2020 

року 

Міське фінансове 

управління 

Дружківської міської 

ради (Трушина) 

8 Проєкт регуляторного акту -  

рішення Дружківської міської 

ради «Про встановлення 

єдиного податку на території 

Дружківської міської ради» 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 1 

півріччя 2020 

року 

Міське фінансове 

управління 

Дружківської міської 

ради (Трушина) 

9 Проєкт регуляторного акту - 

проєкту рішення Дружківської 

міської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на 

2021 рік» 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 1 

півріччя 2020 

року 

Відділ земельних 

ресурсів виконавчого 

комітету Дружківської 

міської ради 

(Петрусенко); міське 

фінансове управління 

Дружківської міської 

ради (Трушина) 

10 Проєкт регуляторного акту - 

рішення Дружківської міської 

ради «Про встановлення 

ставок орендної плати за 

землю на 2021 рік» 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 1 

півріччя 2020 

року 

Відділ земельних 

ресурсів виконавчого 

комітету Дружківської 

міської 

ради(Петрусенко); 

міське фінансове 

управління 

Дружківської міської 

ради (Трушина) 

11 Програма «Освіта Донеччини 

в європейському вимірі на 

2017-2020 роки» 

 

Публічне 

громадське 

обговорення у 

форматі засідання 

колегії з питань 

освіти 

 

Грудень 2020 

року 

 

Відділ освіти 

Дружківської міської 

ради (Лазебник) 

 

                                                                                                                     

Керуючий справами виконавчого комітету                                        І.В. КУРИЛО 

   Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік розроблено відділом з 

інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради.                                                                                                                                                                             



Начальник відділу з інформаційних  

та внутрішньополітичних  

питань виконавчого комітету міської ради                                                             І.В.МАМЦЕВА 
 


