
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_19.01.2022____                                    м. Лиман                                             №___2_____ 

Про затвердження орієнтовного 
плану проведення консультацій з 
громадськістю Лиманської ТГ на 
2022 рік 

 
З метою сприяння розвитку громадянського суспільства на території 

Лиманської ТГ, створення умов для реалізації громадянами конституційного права на 
участь в управлінні місцевими справами, сприяння врахуванню органами місцевого 
самоврядування громадської думки під час формування та реалізації місцевої 
політики, забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності Лиманської 
міської ради та її виконавчих органів відповідно до ст. ст. 41, 47, 48 та Додатку № 3 
Статуту Лиманської об’єднаної територіальної громади, керуючись постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 “Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”,  ст. 40 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

Лиманської ТГ на 2022 рік (далі – орієнтовний план), що додається. 
2. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 

(Арматова) забезпечити оприлюднення орієнтовного плану консультацій з 
громадськістю на офіційному веб-сайті міської ради та висвітлення заходів щодо його 
виконання.  

3. Відділам і управлінням міської ради та її виконавчого комітету, 
відповідальним за виконання орієнтовного плану, забезпечити виконання 
орієнтовного плану та інформування до 10.12.2022 відділ з питань внутрішньої 
політики виконавчого комітету міської ради для подальшого узагальнення та 
інформування облдержадміністрації.  

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ з 
питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради, контроль – на 
керуючого справами виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В. 
 
Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ      



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення виконавчого 
         комітету міської ради 

                                                                                        __19.01.2022____№___2__ 
 

Орієнтовний план консультацій з громадськістю 
Лиманської ТГ на 2022 рік 

 
 
№ 
п/п 

Питання (проект рішення), яке 
планується винести на обговорення 

Вид заходу Орієнтовний 
термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Звіт про виконання бюджету 
Лиманської ТГ за 2021 рік 

Громадське 
обговорення 

Березень 2022 
р. 

Фінансове 
управління міської 
ради 
тел. 4-19-40 
 
 

2. Звітування депутатів міської ради Відкриті 
зустрічі 

До 31 березня 
2022 року 

Відділ 
організаційної 
роботи виконавчого 
комітету міської 
ради,  
тел. 4-18-34 
 

3. Звітування виконавчих органів міської 
ради 

Відкрите 
слухання 

До 31 березня 
2022 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 
2022 року 

Відділ економічного 
розвитку і торгівлі, 
відділ з питань 
внутрішньої 
політики 
виконавчого 
комітету міської 
ради,  
тел. 4-12-39, 4-11-10 
 

5. Про бюджет Лиманської ТГ на 2022 рік Бюджетні 
слухання 

Листопад 2022 
р. 

Фінансове 
управління міської 
ради 
тел. 4-19-40 
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          Продовження додатка  

6. Обговорення проєкту Статуту 
Лиманської міської територіальної 
громади  

Громадське 
обговорення 

IІ квартал Відділ з питань 
внутрішньої 
політики 
виконавчого 
комітету міської 
ради тел.4-11-10 

7. Про затвердження проекту Програми 
економічного і соціального розвитку 
Лиманської міської територіальної 
громади на 2022 рік 

Громадське 
обговорення 
(електронні 
консультації) 

IV квартал Відділ економічного 
розвитку і торгівлі 
виконавчого 
комітету міської 
ради, 
тел. 4-23-01 
тел. 4-12-39 
 

8. Проекти рішень міської ради з питань, 
які включені до Плану регуляторної 
діяльності міської ради на 2022 рік 
 
 
 

Громадське 
обговорення 

Протягом  
року 

Відділ 
містобудування та 
архітектури, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
юридичний відділ, 
відділ економічного 
розвитку і торгівлі 
виконавчого 
комітету міської 
ради, 
тел. 4-12-34; 4-13-
68; 4-12-39; 
4-14-38; 

 
 
 Орієнтовний план консультацій з громадськістю Лиманської ТГ на 2022 рік 
розроблено відділом з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради  
 

Начальник відділу                                                                             Вікторія АРМАТОВА 

 
 
Керуючий справами виконавчого           Олександр ПОГОРЕЛОВ 
комітету міської ради 

 


