
 
ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

24 січня  2022 року м.Пологи                       № 29/1 

 

Про затвердження Орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю 

в Пологівській міській територіальній громаді  
на 2022 рік 

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.         
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості» (із змінами), з метою 

проведення консультацій з громадськістю в громаді, для безпосередньої участі 
її мешканців  у здійсненні місцевого самоврядування,  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в 
Пологівській міській територіальній громаді на 2022 рік (далі - Орієнтовний 
план), що додається. 

2. Керівників структурних підрозділів Пологівської міської ради та її 
виконавчого комітету забезпечити виконання заходів Орієнтовного плану та 
надання до відділу організаційної роботи та розвитку громадянського 
суспільства виконавчого комітету Пологівської міської ради звіту про 
виконання заходів в паперовому та електронному вигляді протягом 5 робочих 
днів з дня проведення громадських консультацій для оприлюднення на 
офіційному сайті ради.  

3. Загальний відділ виконавчого комітету Пологівської міської ради 
направити дане розпорядження керівникам структурних підрозділів 
Пологівської міської ради та її виконавчого комітету для виконання.  

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу 
справами (секретаря) виконавчого комітету Пологівської міської ради Оксану 
КОВАЛЕВСЬКУ. 
 

 

 

Міський голова       Юрій КОНОВАЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

міського голови 

від            №  
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

в Пологівській міській територіальній громаді  
на 2022 рік 

 
№ Питання або проєкт 

нормативно-правового акту 

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках консультацій з 
громадськістю  

Термін проведення 
консультацій 

Зацікавлені сторони, 
яких планується 

залучити до 
консультацій 

Контактні дані посадової 
особи/структурного підрозділу 
відповідального за проведення 
консультації (телефон, e-mail) 

1. Обговорення проєкту План 
вдосконалення медичних 
послуг (із внесеними 
змінами) шляхом збору 
письмових пропозицій 

громадські 
консультації 

лютий мешканці громади Начальник відділу 
енергоменеджменту, 

енергоефективності та 
інвестицій виконавчого 
комітету Пологівської 

міської ради 

Наталія КОПИЛ 

0665877602, 

energy.pology@gmail.com 

2. Обговорення проєкту План 

вдосконалення дорожньої 
інфраструктури шляхом 
збору письмових 
пропозицій 

громадські 
консультації 

лютий мешканці громади Начальник відділу 
енергоменеджменту, 

енергоефективності та 
інвестицій виконавчого 
комітету Пологівської 

міської ради 

Наталія КОПИЛ 

0665877602, 

energy.pology@gmail.com 

mailto:energy.pology@gmail.com
mailto:energy.pology@gmail.com


3. Про затвердження 
Положення про 
громадський бюджет  
Пологівської міської  
територіальної громади 

громадські 
обговорення 

лютий-березень громадськість, 
органи місцевого 
самоврядування 

Начальник відділу 
економічного розвитку 
виконавчого комітету 

Пологівської міської ради 

Анна ВОЛКОВИНСЬКА 

0667329245, 

econom-v@ukr.net 

4. Організація надання та 
визначення потреб 
населення Пологівської 
міської територіальної 
громади у соціальних 
послугах 

громадські 
консультації 

березень громадські 
організації,  
об’єднання 
громадян,  

представники 
громадськості 

Начальник відділу 
соціального захисту та 

охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Пологівської міської ради 

Світлана КИРИЧЕНКО 

0990468434, 

zahustplgotg@gmail.com 

5. Презентація проєктів 
переможців Громадського 
бюджету Пологівської 
міської  територіальної 
громади 

інформаційна 
кампанія 

квітень-травень громадськість, 
органи місцевого 
самоврядування 

Начальник відділу 
економічного розвитку 
виконавчого комітету 

Пологівської міської ради 

Анна ВОЛКОВИНСЬКА 

0667329245, 

econom-v@ukr.net 

6. Оптимізація мережі 
закладів освіти 
Пологівської громади  

зустрічі з 
громадськістю  

квітень - 
грудень 

працівники 
закладів освіти, 

батьки здобувачів 
освіти, мешканці 

громади,  
органи місцевого 
самоврядування  

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

виконавчого комітету 
Пологівської міської ради 

Сергій БАНДУРКА 

0956033223, 

osvitapmr@ukr.net 

7. Проведення моніторингу та 
оцінки якості надання 

громадські 
обговорення 

травень-червень громадські 
організації,  

Начальник відділу 
соціального захисту та 

mailto:econom-v@ukr.net
mailto:zahustplgotg@gmail.com
mailto:econom-v@ukr.net
mailto:osvitapmr@ukr.net


соціальних послуг та 
зовнішньої оцінки якості 
соціальних послуг в 
комунальній установі 
«Центр надання соціальних 
послуг» Пологівської 
міської ради Пологівського 
району Запорізької області 

об’єднання 
громадян,  

представники 
громадськості 

охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Пологівської міської ради 

Світлана КИРИЧЕНКО 

0990468434, 

zahustplgotg@gmail.com 

 

8. Проєкт  рішення  сесії  про 
Прогноз бюджету 
Пологівської міської 
територіальної громади    

на 2023 рік 

громадські 
слухання 

липень-серпень   громадськість, 
органи місцевого 
самоврядування 

Начальник відділу 
фінансів Пологівської 

міської ради 

Олександр КОТЕНКО 
0665163895, 

44017263@mail.gov.ua 

9. Презентація проєктів 
Громадського бюджету 
Пологівської міської  
територіальної громади 
2022 року. 

інформаційна 
кампанія 

серпень-

вересень 

громадськість Начальник відділу 
економічного розвитку 

виконавчого комітету 
Пологівської міської ради 

Анна ВОЛКОВИНСЬКА 

0667329245, 

econom-v@ukr.net 

10. Заява про визначення 
обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту 
Програма економічного і 
соціального розвитку 

Пологівської міської  
територіальної громади на 
2023 рік  

громадські 
обговорення 

вересень-

жовтень 

громадськість, 
органи місцевого 
самоврядування 

Начальник відділу 
економічного розвитку 
виконавчого комітету 

Пологівської міської ради 

Анна ВОЛКОВИНСЬКА 

0667329245, 

econom-v@ukr.net 

 

11. Програма економічного і 
соціального розвитку 

громадські 
обговорення 

жовтень-

листопад 

громадськість, 
органи місцевого 

Начальник відділу 
економічного розвитку 

mailto:zahustplgotg@gmail.com
mailto:44017263@mail.gov.ua
mailto:econom-v@ukr.net
mailto:econom-v@ukr.net


Пологівської міської  
територіальної громади на 
2023 рік  

самоврядування виконавчого комітету 
Пологівської міської ради 

Анна ВОЛКОВИНСЬКА 

0667329245, 

econom-v@ukr.net 

12. Звіт про стратегічну 
екологічну оцінку проєкту 
Програма економічного і 
соціального розвитку 

Пологівської міської  
територіальної громади на 
2023 рік  

громадські 
обговорення 

жовтень-

листопад 

громадськість, 
органи місцевого 
самоврядування 

Начальник відділу 
економічного розвитку 
виконавчого комітету 

Пологівської міської ради 

Анна ВОЛКОВИНСЬКА 

0667329245, 

econom-v@ukr.net 

13. Проєкт рішення  сесії 
Пологівської міської 
територіальної громади  
«Про бюджет на 2023 рік» 

громадські 
слухання 

листопад   громадськість, 
органи місцевого 
самоврядування 

Начальник відділу 
фінансів Пологівської 

міської ради 

Олександр КОТЕНКО 
0665163895, 

44017263@mail.gov.ua 

14. Проєкт орієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю на 2023 рік 
у Пологівській міській раді  

 

громадські 
обговорення 

листопад всі соціальні групи  Начальник відділу 
організаційної роботи та 
розвитку громадянського 
суспільства виконавчого 

комітету Пологівської 
міської ради 

Ольга ДМИТРЕНКО 

0661920917, 

orgviddilm@gmail.com 

15. Організація та проведення 
заходів щодо популяризації 
сімейних форм виховання 
дітей-сиріт, дітей, 

зустрічі, 
консультації 

 

протягом року 

 

мешканці громади, 

представники 
організацій 

громадянського 

Начальник Служби у справах 
дітей Пологівської 

міської ради 

Олександра ПОЛЄШКО 

mailto:econom-v@ukr.net
mailto:econom-v@ukr.net
mailto:44017263@mail.gov.ua
mailto:orgviddilm@gmail.com


позбавлених батьківського 
піклування  

суспільства 0956849148, 

44044859@mail.gov.ua 

16. Інформування та 
роз’яснення про суть та 
зміст надання послуги 
патронату над дитиною, 
яка перебуває у складних 
життєвих обставинах 

зустрічі, 
консультації 

 

протягом року 

 

мешканці громади, 

представники 
організацій 

громадянського 
суспільства 

Начальник Служби у справах 
дітей Пологівської 

міської ради 

Олександра ПОЛЄШКО 

0956849148, 

44044859@mail.gov.ua 

17. Організація та проведення 
заходів щодо запобігання 
та протидії домашньому 
насильству та насильству 
за ознакою статі, протидії 
торгівлі людьми 

зустрічі, 
консультації 

 

протягом року 

 

мешканці громади, 

представники 
організацій 

громадянського 
суспільства 

Начальник Служби у справах 
дітей Пологівської 

міської ради 

Олександра ПОЛЄШКО 

0956849148, 

44044859@mail.gov.ua 

18. Інформування та 
роз’яснення щодо надання 
статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів 

консультації протягом року 

 

мешканці громади, 

які є внутрішньо 
переміщеними 

особами 

Начальник Служби у справах 
дітей Пологівської 

міської ради 

Олександра ПОЛЄШКО 

0956849148, 

44044859@mail.gov.ua 

  

 

 

mailto:44044859@mail.gov.ua
mailto:44044859@mail.gov.ua
mailto:44044859@mail.gov.ua
mailto:44044859@mail.gov.ua

