
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

__06.01.2022_____                                 м. Лиман                                               №__2__

Про організацію публічного 

звітування міського голови та 

виконавчих органів міської ради

у 2022 році

З метою належної підготовки відкритого слухання звітування міського голови

та  виконавчих органів  міської  ради,  відповідно до  Додатку  5  Статуту  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади  затвердженого  рішенням  міської  ради  від

23.12.2016 № 7/22-987, зареєстрованого Головним територіальним управлінням

юстиції  у  Донецькій  області  03.05.2017,  керуючись ст.  42 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні»:

1.  Затвердити  план  заходів  з  підготовки  та  проведення  у  2022 році  звітування

Лиманського  міського  голови,  виконавчих  органів,  постійних  комісій,  депутатів

Лиманської  міської  ради  та  підприємств,  установ  і  організацій,  що  належать  до

комунальної власності Лиманської МТГ про свою роботу у 2021 році (додається).

2. Провести згідно з планом заходів відкрите слухання та обговорення звітів міського

голови,  виконавчих органів, постійних комісій, депутатів Лиманської міської ради та

підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Лиманської

МТГ.

3. Забезпечити оприлюднення:

3.1. Письмового звіту виконавчих органів та інформації про час і місце проведення

відкритих  слухань  звітів  не  пізніше,  як  за  10  днів  до  їх  проведення  (Арматова,

Мордвінов).

3.2.  Письмового  звіту  міського  голови та  інформації  про  час  і  місце  проведення

відкритих  слухань  звітів  не  пізніше,  як  за  місяць до  їх  проведення  (Арматова,

Мордвінов). 

4.  Призначити  відповідальними  за  збір  питань,  що  надходитимуть  від  мешканців

Лиманської  МТГ в процесі  звітування міського голови,  виконавчих органів міської

ради: 

4.1. Донцову О.В. - начальника загального відділу виконавчого комітету міської ради

(джерела надходження питань: тел. 4-15-86; Е-mail: rada@krliman.gov.ua  ,     приймальня
міського голови);
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4.2. Короткову К.Б. - начальника відділу організаційної роботи виконавчого комітету

міської  ради  (джерела  надходження  питань: приймальні  старост  старостинських
округів Лиманської МТГ)

4.3. Арматову В.С. - начальника відділу з питань внутрішньої політики виконавчого

комітету міської ради (джерела надходження питань: офіційна сторінка міської ради у
Facebook — www.facebook.com/radaliman).

5. Старостам старостинських округів Лиманської МТГ, відділу культури міської ради

(Роменська) забезпечити доступ мешканців відповідних територій до мережі Інтернет

для ознайомлення зі звітами міського голови та  виконавчих органів міської ради за

підсумками роботи у 2021 році.

6.  Керуючому  справами  виконавчого  комітету  міської  ради  Погорелову  О.В.

забезпечити системний аналіз питань, що надходитимуть від мешканців Лиманської

МТГ в процесі публічного обговорення звітів міського голови та виконавчих органів

міської ради, підготовку та публікацію обґрунтованих відповідей. 

7. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на керуючого

справами виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В., контроль - залишаю за

собою.

Міський голова    Олександр ЖУРАВЛЬОВ



Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження 

міського голови

_06.01.2022_ №_2____

План заходів

з підготовки та проведення у 2022 році звітування Лиманського міського голови,

виконавчих органів, постійних комісій, депутатів Лиманської міської ради та

підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Лиманської

МТГ про свою роботу у 2021 році

Назва заходу Термін виконання Відповідальні.
1 2 3

Звітування міського голови
Підготовка матеріалів для 

формування письмового 

звіту міського голови

До 10 лютого 2022 року Керівники відділів та 

управлінь міської ради і її 

виконавчого комітету.

Збір, опрацювання 

матеріалів та формування 

письмового звіту міського 

голови.

Лютий-березень 2022 року Авдєєнко Н.П.

Арматова В.С.

Розміщення письмового 

звіту міського голови за 

2021 рік на офіційному 

вебсайті міської ради

Не пізніше 29 березня 2022

року

Авдєєнко Н.П.

Арматова В.С.

Мордвінов А.В.

Розміщення інформації про 

час, місце та спосіб 

організації звітування 

міського голови на 

офіційному вебсайті міської

ради, офіційній сторінці 

міської ради у Facebook, у 

місцевих ЗМІ (за 

можливості), на дошках 

оголошень в населених 

пунктах МТГ

Не пізніше 29 березня 2022

року

Арматова В.С.

Мордвінов А.В.

Старости

Забезпечення можливості 

членам територіальної 

громади усно, телефоном, 

письмово, електронною 

поштою чи через 

спеціально створену 

Інтернет-платформу 

поставити запитання, 

висловити зауваження, 

подати пропозиції

Протягом місяця з дня

публікації письмового звіту

міського голови

Короткова К.Б.

Мордвінов А.В.

Донцова О.В.

Арматова В.С.

Старости
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Продовження додатка

1 2 3

Формування відповідей на 

запитання, моніторинг 

зауважень, пропозицій, що 

надійдуть під час 

обговорення письмового 

звіту міського голови

Протягом місяця з дня

публікації письмового звіту

міського голови

Погорелов О.В.

Донцова О.В.

Арматова В.С.

Звітування міського голови 

перед членами Лиманської 

МТГ

Не пізніше 29 квітня 2022

року

Арматова В.С.

Донцова О.В.

Звіти виконавчих органів міської ради
Попереднє оприлюднення 

письмового звіту 

виконавчих органів міської 

ради

Не пізніше як за 10 днів до

відкритих слухань

Погорелов О.В.

Мордвінов А.В.

Пилипенко Т.В..

Роменська Н.В.

Голєв С.І.

Мальченко Г.В.

Діденко Н.М.

Забезпечення можливості 

членам територіальної 

громади усно, телефоном, 

письмово, електронною 

поштою чи через 

спеціально створену 

Інтернет-платформу 

поставити запитання, 

висловити зауваження, 

подати пропозиції

Протягом 10 днів з дня

публікації письмового звіту

Короткова К.Б.

Мордвінов А.В.

Донцова О.В.

Арматова В.С.

Старости

Формування відповідей на 

запитання, моніторинг 

зауважень, пропозицій, що 

надійдуть під час 

обговорення письмового 

звіту виконавчих органів 

міської ради

Протягом 10 днів з дня

публікації письмового звіту

Погорелов О.В.

Пилипенко Т.В.

Роменська Н.В.

Голєв С.І.

Мальченко Г.В.

Діденко Н.М.

Відкрите слухання та 

обговорення звіту 

виконавчих органів міської 

ради у присутності членів 

територіальної громади 

міста, депутатів ради та 

представників засобів 

масової інформації

Лютий 2022 року з

врахуванням регламентів

роботи міської ради та її

виконавчого комітету

Погорелов О.В.

Пилипенко Т.В.

Роменська Н.В.

Голєв С.І.

Мальченко Г.В.

Діденко Н.М.

Затвердження міською 

радою звіту виконавчого 

комітету міської ради

До 31 березня 2022 року. Погорелов О.В.
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Продовження додатка

1 2 3

Затвердження виконавчим 

комітетом міської ради 

звітів інших виконавчих 

органів

До 31 березня 2022 року Пилипенко Т.В.

Роменська Н.В.

Голєв С.І.

Мальченко Г.В.

Діденко Н.М.

Звітування депутатських комісій міської ради

Визначення міською радою 

орієнтовних термінів 

проведення звітів постійних

комісій міської ради

Січень 2022 року Ляшко Н.В.

Короткова К.Б.

Керівники постійних 

комісій міської ради

Звіт постійних комісій 

міської ради про свою 

роботу за 2021 рік на 

пленарному засіданні 

міської ради

Березень 2022 року Ляшко Н.В.

Короткова К.Б.

Керівники постійних 

комісій міської ради

Звітування депутатів

Затвердження графіку 

звітування депутатів міської

ради

Січень 2022 року Ляшко Н.В.

Короткова К.Б.

Депутати міської ради

Оприлюднення письмового 

звіту депутата за 2021 рік, а 

також інформації про час, 

місце та спосіб організації 

звітування

Не пізніше як за 10 днів до

звітування

Ляшко Н.В.

Короткова К.Б.

Мордвінов А.В.

Депутати міської ради

Звітування депутата міської

ради про свою роботу перед

територіальною громадою 

на відкритій зустрічі

До 31 березня 2022 року Ляшко Н.В.

Короткова К.Б.

Депутати міської ради

Виступи депутатів міської 

ради на пленарному 

засіданні міської ради з 

інформацією щодо 

результатів обговорення їх 

звіту, зауважень і 

пропозицій, висловлених на

адресу ради, її виконавчих 

органів, комунальних 

підприємств, бюджетних 

установ та організацій

Згідно регламенту роботи

міської ради

Ляшко Н.В.

Короткова К.Б.

Депутати міської ради
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Продовження додатка

Звітування підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності Лиманської МТГ

Оприлюднення письмових 

звітів комунальних 

підприємств, установ, 

організацій та інформація 

про час і місце проведення 

засідання виконавчого 

комітету міської ради

Січень 2022 року з

урахуванням регламенту

роботи виконавчого

комітету міської ради

Афонін Ю.А.

Сироватська І.Л.

Голєв С.І.

Муравльова О.М.

Парфьонова Н.О.

Олефіренко В.Л.

Ребров А.В.

Пасічник Є.О.

Мацегора В.А.

Слєпцов А.О.

Середа Т.Ю.

Юхновець О.С.

Мордвінов А.В.

Звітування підприємств, 

установ та організацій, що 

належать до комунальної 

власності Лиманської МТГ 

на засіданні виконавчого 

комітету міської ради

Лютий 2022 року з

урахуванням регламенту

роботи виконавчого

комітету міської ради

Афонін Ю.А.

Сироватська І.Л.

Голєв С.І.

Муравльова О.М.

Парфьонова Н.О.

Олефіренко В.Л.

Ребров А.В.

Пасічник Є.О.

Мацегора В.А.

Слєпцов А.О.

Середа Т.Ю.

Юхновець О.С.

План заходів  з підготовки та проведення у 2022 році звітування Лиманського

міського голови, виконавчих органів, постійних комісій, депутатів Лиманської міської

ради та підприємств,  установ і  організацій,  що належать до комунальної власності

Лиманської  МТГ  про  свою  роботу  у  2021  році розроблено відділом  з  питань

внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 

Начальник відділу Вікторія АРМАТОВА

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради Олександр ПОГОРЕЛОВ


