
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

  10.05.2019                                                                                              №   289    

м. Лиман

Про  затвердження  плану  заходів  з

організації та проведення консультації з

громадськістю  у  формі  публічного

громадського  обговорення

“Комплексної  схеми  розміщення

тимчасових  споруд  для  провадження

підприємницької  діяльності  на

території міста Лиман”

На  виконання  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради  від

17.04.2019 № 156 “Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного

громадського обговорення “Комплексної  схеми розміщення  тимчасових споруд для

провадження підприємницької діяльності на території міста Лиман”, керуючись ст. 48

глави  14  розділу  ІІ  Статуту  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,

затвердженого  рішенням Лиманської  міської  ради  від  23.12.2016  № 7/22-987  “Про

затвердження Статуту Лиманської об’єднаної територіальної громади”, п.20 ч.4 ст.42

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

1.  Затвердити  План  заходів  з  організації  та  проведення  консультації  з

громадськістю  у  формі  публічного  громадського  обговорення  “Комплексної  схеми

розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності  на

території міста Лиман” згідно з додатком 1.

2. Відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Лиманської міської

ради  (Мордвінов)  оприлюднити  оголошення  про  проведення  консультації  з

громадськістю  згідно  з  додатком  2  у  спеціально  створеному  розділі  “Громадська

участь” підрозділі “Консультації  з  громадськістю”  офіційного веб-сайту Лиманської

міської ради.

3.  Відповідальність  за  виконання  розпорядження  покласти  на  начальника

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської міської ради

Шпак О.Г.

4.  Координацію  роботи  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на

заступника міського голови Муравльову О.М.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                  П.Ф. Цимідан



Додаток 1                                           

до розпорядження        

міського голови

від  10.05.2019   №  289  

План заходів з організації та проведення консультації з громадськістю у формі

публічного громадського обговорення «Комплексної схеми розміщення тимчасових

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Лиман”

№ з/п Заходи Термін виконання

1 Підготовка  інформаційних  матеріалів  для  проведення
консультації  з  громадськістю  у  формі  публічного
громадського обговорення «Комплексної схеми розміщення
тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької
діяльності на території міста Лиман” та розміщення їх на
сайті міської ради 

10.05.2019-11.05.2019

2 Проведення  консультації  з  громадськістю  у  формі
публічного громадського обговорення

13.05.2019-12.06.2019

3 Розгляд та узагальнення пропозицій учасників консультації
з  громадськістю  у  формі  публічного  громадського
обговорення

13.06.2019-14.06.2019

4 Підсумкове  засідання  “круглого  столу”  з  проведення
консультації  з  громадськістю  у  формі  публічного
громадського обговорення «Комплексної схеми розміщення
тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької
діяльності на території міста Лиман”

18.06.2019

5 Складання  протоколу  за  результатами  проведення
консультації  з  громадськістю  у  формі  публічного
громадського  обговорення  та  розміщення  його  на  сайті
міської ради

18.06.2019

6 Оприлюднення результатів консультації з громадськістю у 
формі публічного громадського обговорення в засобах 
масової інформації та розміщення їх на сайті міської ради 

18.06.2019

7 Розгляд на засіданні виконавчого комітету рішення “ Про
схвалення  проекту  рішення  “Про  затвердження
«Комплексної  схеми  розміщення  тимчасових  споруд  для
провадження  підприємницької  діяльності  на  території
міста Лиман”

17.07.2019

8 Розгляд  на  сесії  міської  ради  проекту  рішення  “Про
затвердження «Комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності  на
території міста Лиман”

18.07.2019

9 Опублікування  в  засобах  масової  інформації  рішення
міської  ради  “Про  затвердження  «Комплексної  схеми

24.07.2019



розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження
підприємницької діяльності  на території  міста Лиман” та
розміщення його на сайті міської ради

План заходів розроблено відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету
Лиманської міської ради 

Начальник відділу містобудування 
та архітектури О.Г.Шпак

Керуючий справами Р.О.Малий



Додаток 2                                           

до розпорядження        

Лиманського міського голови

від  10.05.2019  №  289  

Оголошення про проведення консультації з громадськістю.

Виконавчий  комітет  Лиманської  міської  ради  з  13.05.2019 по  12.06.2019

проводить  консультації  з  громадськістю  у  формі  публічного  громадського

обговорення  «Комплексної  схеми розміщення  тимчасових споруд для  провадження

підприємницької діяльності на території міста Лиман». 

З інформаційними матеріалами з даного питання ви можете ознайомитися на

офіційному сайті Лиманської міської ради у розділі «Громадська участь», підрозділі

«Консультації  з  громадськістю»  Пропозиції  з  приміткою  “Комплексна  схема”  ви

можете  надсилати  до  12.06.2019:                                        

- на приймальню міського голови за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46,

приміщення виконавчого комітету міської ради, ІІ поверх;

- на електронні пошти: rada@krliman.gov.ua; liman_  a  rch  @ukr.net  ;

- за телефоном 4-12-34.

Консультації  з  питання,  що  винесено  на  публічне  громадське  обговорення,

надаються за тел. 4-12-34 (відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету

Лиманської міської ради, приміщення міської ради,  м.Лиман,  вул. Незалежності, 46,

4 поверх).

Відповідальна  особа  –  Шпак  О.Г.  -  начальник  відділу  містобудування  та

архітектури  виконавчого  комітету  Лиманської міської ради, головний архітектор,

тел. 4-12-34.

Підсумкове засідання «круглого столу» з  питання обговорення «Комплексної

схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

на території міста Лиман». відбудеться 18.06.2019 о 10.00 в приміщенні міської ради

за адресою м. Лиман, вул. Незалежності, 46. Реєстрація учасників з 9.30.

Виконавчий комітет міської ради. 

Керуючий справами Р.О.Малий


