
 
Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від  10 грудня 2018 року        №  134 

 

 

Про заходи з підготовки  

громадських обговорень щодо 

ініціювання добровільного  

об’єднання громад 

  

 

Відповідно до розпорядження Гірського сільського голови від 10.12.2018 

р. №131 «Про ініціювання громадських обговорень», керуючись законами  

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», Положенням про громадські обговорення в селі Гора 

Бориспільського району, затвердженим рішенням Гірської сільської ради від 

05.12.2018 р. № 1216-65-VII: 

1. Створити організаційний комітет з підготовки громадських обговорень 

щодо ініціювання добровільного об’єднання  територіальних громад та 

затвердити її склад (додаток 1). 

2. Порядок діяльності організаційного комітету з підготовки громадських 

обговорень щодо ініціювання добровільного об’єднання  територіальних громад 

покласти на голову організаційного комітету. 

3. Організаційному комітету приступити до роботи 11 грудня 2018 року. 

4. Затвердити план заходів з підготовки громадських обговорень щодо 

ініціювання добровільного об’єднання громад (додаток 2). 

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Р.М. Дмитрів 

 

 

 

 

 



 

 

           Додаток 1 

до розпорядження Гірського 

сільського голови  

від 10.12.2018 р. №134  

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки громадських обговорень щодо 

ініціювання добровільного об’єднання  територіальних громад 

 

Шершень Людмила Феодосіївна - секретар Гірської сільської ради, 

голова організаційного комітету 

 

Степаненко Євгеній Миколайович -  начальник юридичного відділу 

Гірської сільської ради, секретар 

організаційного комітету 

Члени організаційного комітету: 

 

Баркова Лілія Василівна -  головний бухгалтер Гірської сільської 

ради  

Кузьменко Інна Миколаївна -   діловод Гірської сільської ради 

 

Магденко Павло Леонідович -  системний адміністратор Гірської 

сільської ради 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Р.М. Дмитрів 

 

 

 

 



           Додаток 2 

до розпорядження Гірського 

сільського голови  

від 10.12.2018 р. №134  

 

ПЛАН   ЗАХОДІВ 

з підготовки громадських обговорень щодо ініціювання добровільного 

об’єднання громад 

№ 

з/п 

Захід Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  Проведення першого 

засідання організаційного 

комітету 

11.12.2018 Зал засідань 

Гірської 

сільської 

ради 

Шершень Л. Ф. 

Степаненко Є. М. 

2.  Визначити дату, час, 

місце громадських 

обговорень  

11.12.2018 Зал засідань 

Гірської 

сільської 

ради 

Члени 

організаційного 

комітету 

3.  Підготувати оголошення 

про дату, час, місце 

громадських обговорень, 

розповсюдити та 

опублікувати на 

офіційному сайті Гірської 

сільської ради 

11.12.2018 Приміщення 

Гірської 

сільської 

ради 

Степаненко Є. М.  

Магденко П. Л. 

4.  Підготувати місце 

проведення громадського 

обговорення  

до дати 

проведення 

Приміщення 

Гірської 

сільської 

ради 

Шершень Л. Ф.  

5.  Запросити на громадські 

обговорення (направити 

листи) представників 

організацій та установ, які 

розташовані на території 

села Гора 

до дати 

проведення 

Приміщення 

Гірської 

сільської 

ради 

Кузьменко І. М. 

6.  Забезпечити відео 

фіксацію громадських 

обговорень 

під час 

проведення 

громадських 

обговорень 

Місце 

проведення 

громадських 

обговорень 

Магденко П. Л.  

7.  Залучити представників 

Національної поліції для 

під час 

проведення 

Місце 

проведення 

Степаненко Є. М. 



охорони громадського 

порядку  

громадських 

обговорень 

громадських 

обговорень 

8.  Забезпечити чергування 

медичного працівника 

під час 

проведення 

громадських 

обговорень 

Місце 

проведення 

громадських 

обговорень 

Кузьменко І. М.  

9.  Залучити до участі у 

громадських 

обговореннях 

представників ЗМІ 

під час 

проведення 

громадських 

обговорень 

Місце 

проведення 

громадських 

обговорень 

Кузьменко І. М. 

 

 

Сільський голова                                                                                       Р.М. Дмитрів 

 


