
 
Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
20 грудня 2019 року                                № 112-р

         
Про проведення громадського 

обговорення щодо продовження 

капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення М-03 

«Київ – Харків - кпп Довжанський» 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення компанії «Онур Тааххут Ташимаджилик 

Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» від 18 листопада 2019 року                       

№ONUR-M03-LIB2.6-TP-19-0016 та з метою створення належних умов для 

реалізації проекту щодо покращення автошляхів та безпеки дорожнього руху в 

межах м. Хорол, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести громадське обговорення 27.12.2019 року о 15.00 годині в залі 

засідань Хорольської міської ради за адресою вул. Незалежності, 37. 

2. Створити робочу групу для проведення громадського обговорення та 

затвердити її персональний склад (додаток 1). 

3.  Робочій групі приступити до роботи з 27.12.2019 року.  

4. Затвердити план заходів щодо підготовки проведення громадського 

обговорення (додаток 2). 

5. Оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Хорольської міської 

ради. 

6. Робочій групі 28.12.2019 підготувати та надати міському голові: 

- узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час 

проведення обговорення;  

- звіт про результати проведення громадського обговорення; 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Місніченка В.О. 

 

 

Міський голова                    С.М. Волошин  

 



 

 

                                               Додаток №1  

                                                                                                 до розпорядження міського голови  

                                                                                            від 20 грудня 2019 року №112-р  

 

Склад робочої групи 

 

 1. Місніченко Валентин Олексійович – заступник міського голови, голова 

робочої групи. 

2. Тарабан Марина Олегівна – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Хорольської міської ради, заступник голови робочої групи.   

 3. Гайдай Валентина Володимирівна – спеціаліст І категорії відділу 

соціально-економічного розвитку та стратегічного розвитку міста, секретар 

робочої групи. 

 4. Гавриленко Микола Іванович – голова постійної комісії з питань 

землекористування, екології, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Хорольської міської ради. 

 5. Козлова Галина Михайлівна – голова Громадської ради ветеранів при 

виконавчому комітеті Хорольської міської ради, Голова Громадської організації 

«Ветеран Хорола». 

 

 

 

Заступник міського голови                                                  В.О. Місніченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Додаток №2 

                                                                                                 до розпорядження міського голови  

                                                                                            від 20 грудня 2019 року №112-р  

                                                       

 

План заходів 

Щодо проведення громадського обговорення  

 

  

№ 

п/п 
Дата проведення Захід 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1. 20.12.2019р. 
Провести перше засідання 

робочої групи 

Хорольська 

міська рада 
Місніченко В.О. 

2. 20.12.2019р. 
Підготувати оголошення про 

місце, час та дату проведення  

Хорольська 

міська рада 
Місніченко В.О. 

3. 
20.12.2019-

27.12.2019рр. 

Ознайомлення мешканців 

міста Хорол з інформацією 

щодо проведення 

обговорення 

Хорольська 

міська рада 

Члени робочої 

групи 

4. 28.12.2019р. 

Провести узагальний аналіз 

пропозицій (зауважень), що 

надійшли під час проведення 

обговорення 

Хорольська 

міська рада 

Члени робочої 

групи 

5. 28.12.2019р. 

Затвердити звіт про 

результати проведення 

громадського обговорення 

Хорольська 

міська рада 

Члени робочої 

групи 

 

 

 

Заступник міського голови                                                В.О. Місніченко 

 


