
 

Орієнтовний план консультацій з громадськістю 
Лиманської ОТГ на 2019 рік. 

 

№ 

п/п 
Питання (проект рішення), яке 

планується винести на обговорення 
Вид заходу Орієнтовний 

термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Звіт про виконання бюджету 
Лиманської ОТГ за 2018 рік 

Громадське 

обговорення 
Березень 2019 

р. 
Фінансове 

управління міської 

ради 
тел. 4-19-40 

2. Звітування депутатів міської ради Відкриті 

зустрічі 
До 31 березня 
2019 року 

Відділ 

організаційної 

роботи та 

внутрішньої 

політики 

виконавчого 

комітету міської 

ради,  
тел. 4-18-34 

3. Звітування виконавчих органів міської 

ради 
Відкрите 

слухання 
До 31 березня 
2019 року 

Загальний відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради, відділи та 

управління міської 

ради, 
тел. 4-15-86 

4. Звітування міського голови Відкрита 

зустріч 
До 30 квітня 
2019 року 

Відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

відділ  

організаційної 

роботи та 

внутрішньої 

політики 

виконавчого 

комітету міської 

ради,  
тел. 4-12-39, 4-25-

35, 4-18-34. 
5. Про бюджет Лиманської ОТГ на 2020 

рік 
Бюджетні 

слухання 
Листопад 2019 

р. 
Фінансове 

управління міської 

ради 
тел. 4-19-40 

6. Про затвердження проекту Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 

Громадське 

обговорення 
IV квартал Відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

виконавчого 

комітету міської 

ради, 



тел. 4-23-01 
тел. 4-12-39 

7. Оцінка результативності реалізації 
Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 

2025 року 

Громадське 

обговорення 
IV квартал Робоча група з 

розробки Стратегії 

розвитку 

Лиманської ОТГ до 

2025 року  
8. Рішення Ради регіонального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади щодо соціально-економічного 

та гуманітарного розвитку території 

Лиманської ОТГ, механізмів подолання 

диспропорцій її розвитку, ефективного 

використання економічного потенціалу 

території Лиманської ОТГ, підвищення 

її інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності; 
 

Громадське 

обговорення  
По мірі 

надходження 

рішень 

Рада регіонального 

розвитку 

Лиманської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

9. Проекти рішень міської ради з питань, 

які включені до Плану регуляторної 

діяльності міської ради на 2019 рік 
 

 

 

Громадське 

обговорення 
Протягом  
року 

Відділ 

містобудування та 

архітектури, відділ 

житлово-

комунального 

господарства, 

юридичний відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 
тел. 4-12-34;  4-13-

68; 4-12-39; 
4-14-38; 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого     Р.О.Малий 
комітету міської ради 

 


