
 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 
29.06.2021   №237 

м. Лиман 

 

Про проведення консультацій  

з громадськістю  у формі публічного   

громадського обговорення  
 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету  Лиманської міської ради  від 

27.01.2021 №7 «Про  орієнтовний  план проведення  консультацій  з громадськістю 

Лиманської ОТГ  на 2021 рік», керуючись ст. 48 глави 14 розділу ІІ та Додатком 3 

“Положення про консультації з громадськістю Лиманської об'єднаної територіальної 

громади” Статуту Лиманської об’єднаної  територіальної громади, затвердженим 

рішенням  Лиманської  міської ради  від 23.12.2016 № 7/22-987 «Про затвердження  

Статуту  Лиманської об’єднаної  територіальної громади», ч.4 ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні»:   

 

1. Провести  з 29 червня по 28 липня 2021 року  консультації з громадськістю  

у формі  публічного громадського обговорення  на тему: «Обговорення 

проекту «Стратегія розвитку КНП «Лиманська ЦРЛ» 2021-2023», 

оприлюдненого  25.06.2021  на офіційному сайті Лиманської міської ради  

в розділах: «Прозора влада»-«Регуляторна політика»-«Проекти 

регуляторних  актів» та «Прозора влада»- «Консультації з громадськістю»; 

2. Начальнику  відділу  з питань  внутрішньої  політики  виконавчого 

комітету  міської ради  Арматовій В.С. забезпечити інформування 

громадськості  про проведення  публічного громадського обговорення  

(додаток). 

3. Контроль за виконанням  цього розпорядження  залишаю за собою.  

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов  

 



         Додаток  

         Розпорядження  

         Міського голови  

         29.06.2021№ 237 

 

Оголошення про проведення  консультації з громадськістю. 

 

Виконавчий комітет  Лиманської міської ради з 29 червня 2021р. по 28 липня 

2021р. проводить консультації  з громадськістю  у формі  публічного громадського 

обговорення Стратегії розвитку КНП «Лиманська ЦРЛ» 2021-2023. 

З інформаційними матеріалами ви маєте можливість ознайомитись на 

офіційному сайті Лиманської міської ради у розділі «Прозора влада» підрозділі  

«Консультації з громадськістю». 

Пропозиції з приміткою «Стратегія розвитку КНП «Лиманська ЦРЛ»  2021-

2023»  можна надавати  до 25 липня 2021р. : 

• на приймальню  міського голови  за адресою: м. Лиман  вул. 

Незалежності ,46 , приміщення  виконавчого комітету  міської ради, ІІ 

поверх; 

• на приймальню  КНП «Лиманська ЦРЛ» за адресою: м. Лиман  вул. 

Незалежності, 64, приміщення  поліклінічного відділення, кабінет 

№9, ІІ поверх; 

• на електронні адреси: rada@krliman.gov.ua (Лиманська міська рада) та  

kraslimglavvrach@ukr.net (КНП «Лиманська ЦРЛ») 

Консультації з питання, яке винесене на  публічне обговорення, надаються за 

тел. 4-12-42 (КНП «Лиманська ЦРЛ» м. Лиман  вул. Незалежності, 64, приміщення  

поліклінічного відділення, кабінет №9, ІІ поверх). 

Відповідальна особа – Олефіренко  Валерій Леонідович  - директор  КНП 

«Лиманська ЦРЛ» тел. 4-24-04.  

 

 

Оголошення розроблено 

відділом з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради     В.С. Арматова 

 

 

Керуючий справами         О.В. Погорелов 


