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Орієнтовний план консультацій з громадськістю 

Лиманської ОТГ на 2017 рік. 

 

№ 

п/п 

Питання (проект рішення), яке 

планується винести на 

обговорення 

Вид заходу 

Орієнтовний 

термін 

виконання 

Відповідальні 

1 

Зустріч з мешканцями житлових 

будинків по вул. Оборони, 8А, 

пров. Желаний, 3, вул. К.Гасієва, 

12А щодо вирішення проблемних 

питань даних будинків. 

Збори громадян -

мешканцівжитлових 

будинків по вул. Оборони, 

8А, пров. Желаний, 3, вул. 

К.Гасієва, 12А 

Березень 

2017 

Відділ ЖКГ міської 

ради, 

тел. 4-18-57 

тел. 41368 

2 

Про затвердження Положення про 

порядок відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для 

проведення оцінки вартості майна 

об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації, 

відчуженню та оренди. 

Громадське обговорення 
Березень 

2017 

Відділ ЖКГ міської 

ради, 

тел. 4-18-57 

тел. 41368 

3 
Звіт про виконання бюджету 

Лиманської ОТГ за 2016 рік 
Громадське обговорення 

Березень 

2017 

Фінансове 

управління міської 

ради 

тел. 4-19-40 

4 

Простворення ОСББ та 

призначення управителів будинків 

згідно ЗУ №417-VIII “Про 

особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному 

будинку”. 

Збори громадян —

мешканців 

будинківдержавного 

сектору 

Квітень 2017 

Відділ ЖКГ міської 

ради, 

тел. 4-18-57 

тел. 41368 

5 

Про встановлення тарифу на 

вивезення твердих побутових 

відходів на території смт, сіл та 

селищ Лиманської ОТГ 

Громадське обговорення Травень 2017 

Відділ ЖКГ міської 

ради, 

тел. 4-18-57 



тел. 41368 

6 

Про затвердження правил 

утримання домашніх та хижих 

тварин на території Лиманської 

ОТГ 

Громадське обговорення Травень 2017 

Відділ ЖКГ міської 

ради, 

тел. 4-18-57 

тел. 41368 

7 

Про порядок надання дозволів на 

виконання робіт, пов’язаних з 

порушенням благоустрою на 

території Лиманської ОТГ 

Громадське обговорення Червень 2017 

Відділ ЖКГ міської 

ради, 

тел. 4-18-57 

тел. 41368 

8 

Про затвердження тарифів на 

ритуальні послуги на території 

Лиманської ОТГ 

Громадське обговорення Червень 2017 

Відділ ЖКГ міської 

ради, 

тел. 4-18-57 

тел. 41368 

9 
Схема планування території 

району (в межах Лиманської ОТГ) 
Громадське обговорення IIквартал 

Відділ архітектури 

та 

містобудування 

Лиманської міської 

ради 

тел. 4-12-34 

10 

Проектирішень міської ради та 

їївиконавчого комітету з питань, 

які включені до Планів 

регуляторної діяльності 

виконавчого комітету та міської 

ради на 2017 рік 

Громадське обговорення II-IV квартали 

Відділ 

економічного 

розвитку та торгівлі 

виконавчого 

комітету міської 

ради, 

тел. 4-23-01 

тел. 4-12-39 

11 

Про внесенню змін до 

генерального плану з 

розробленням 

плану            зонування міста 

Лиман 

Громадське обговорення III квартал 

Відділ архітектури 

та 

містобудування 

Лиманської міської 

ради 

тел. 4-12-34 



12 

Про вартістьтарифу на 

перевезення пасажирів і багажу 

автомобільним транспортом на 

міському автобусному маршруті 

“Лиман АС — Зелений Клин” 

Громадське обговорення III квартал 

Відділ 

економічного 

розвитку та торгівлі 

виконавчого 

комітету міської 

ради, 

тел. 4-23-01 

тел. 4-12-39 

13 

Про заходиПрограми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 

рік 

Громадське обговорення IV квартал 

Відділ 

економічного 

розвитку та торгівлі 

виконавчого 

комітету міської 

ради, 

тел. 4-23-01 

тел. 4-12-39 

14 

РозробкаСтратегії розвитку 

Лиманської ОТГ на період 2018 — 

2022 роки 

Громадське обговорення II півріччя 

Відділ 

економічного 

розвитку та торгівлі 

виконавчого 

комітету міської 

ради, 

тел. 4-23-01 

тел. 4-12-39 

15 
Про бюджет Лиманської ОТГ на 

2018 рік 
Громадське обговорення Грудень 2017 

Фінансове 

управління міської 

ради 

тел. 4-19-40 

 

Орієнтовний план консультацій з громадськістю Лиманської ОТГ на 2017 рік розроблено 

відділом  з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 

Начальник відділу                                                                                    О.В. Погорелов 

Керуючий справами виконавчого                                                          Р.О.Малий 

 комітету міської ради 

 


