
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ  

VІІ  СКЛИКАННЯ 

  І – пленарне засідання  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 340/17-І/2017                                                   

від 15 лютого 2017                                                                               м. Заставна  

  

Про затвердження Порядку 

проведення громадських 

обговорень з питань добровільного 

об’єднання територіальних громад 

  

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики», статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», статті 3, 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань 

добровільного об’єднання територіальних громад (додається).  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань депутатської діяльності, регламенту, етики, захисту прав людини, 

законності, взаємодії з правоохоронними  органами , засобами масової інформації, 

оборонної роботи та відзначення нагородами (Козаков Д.В.) . 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради  

№ 340/17- І/2017 

від 15 лютого 2017 року 

Порядок  

проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання 

територіальних громад 

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та 

основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) 

під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад 

відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад». 

 

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників 

громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. 

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, 

а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами. 

 

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його 

проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим 

столом, збори, зустрічі, виходячи з необхідності залучення якомога більшої 

кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей. 

 

  4. Громадське обговорення передбачає: 

  1) вирішення організаційних (технічних) питань: 

  - час та дата проведення громадського обговорення; 

  - місце проведення громадського обговорення; 

  - визначення цільової групи та ефективного способу інформування 

потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки 

учасників); 

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх 

потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який 

доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін 

займається ініціатор громадських обговорень. 

  Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін 

про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є: 

  - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в 

Інтернеті); 

  - розсилання письмових запрошень. 

  2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених 

пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та 

проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень); 

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення. 

 



 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його 

організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що 

виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена 

відповідальних осіб. 

 

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у 

письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. 

  Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського 

обговорення. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи 

електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні 

пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються. 

 

  7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти 

достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих 

ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах. 

 

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за 

круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського 

обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). 

9. Всі пропозиції, які надійшли до та під час громадського обговорення, 

враховуються при прийнятті рішення міської ради про надання згоди на добровільне 

об’єднання територіальних громад. 

10. Інформація про прийняте рішення розміщується у друкованих засобах 

масової інформації та на офіційному веб-сайті Заставнівської міської ради. 

 

              Міський голова                                                                           В.Радиш  

 

 
 

 


