
  

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
01.09.2017 р.                                                           №67-р 

 

Про проведення громадського 

обговорення відносно встановлення 

скульптури Архистратига Михаїла 

 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  та з метою розвитку культури і мистецтва в місті Хорол, 

 

міський голова вирішив:  

 

1. Провести громадське обговорення у період з 07.09.2017-23.09.2017 щодо 

встановлення скульптури Архістратига Михаїла для облаштування 

зеленої зони по вул. Небесної Сотні поруч із Свято-Успенським собором.  

2. Створити робочу групу для проведення громадського обговорення та 

затвердити її персональний склад (додаток 1). 

3. Робочій групі приступити до роботи з 07 вересня 2017 року. 

4. Затвердити план заходів щодо підготовки проведення громадського 

обговорення (додаток 2). 

5. Оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Хорольської міської 

ради. 

6. Робочій групі 25.09.2017 підготувати та надати міському голові: 

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

проведення обговорення; 

- звіт про результати проведення громадського обговорення. 

      7. За підсумками громадського обговорення питання щодо встановлення 

скульптури винести на розгляд чергової сесії Хорольської міської ради. 

      8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                            С.М.Волошин 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                               ДОДАТОК  1                                                                                                      

                                                                                               до розпорядження 

                                                                                               міського голови 

                                                                                               від 01.09.2017 №67-р 

 

Склад робочої групи  

 

1. Карманська Яна Юріївна – заступник міського голови Хорольської 

міської ради, голова робочої групи; 

2. Керекелиця Валентина Миколаївна – секретар Хорольської міської ради, 

заступник голови робочої групи; 

3. Діхтярь Андрій Леонідович – депутат Хорольської міської ради, секретар 

робочої групи; 

4. Козлова Галина Михайлівна – голова  Громадської  ради ветеранів при 

виконавчому комітеті Хорольської міської ради; 

5. Кібенко Олег Іванович – депутат Хорольської міської ради; 

6. Левін Руслан Миколайович – голова Ради  голів ОСБББ та ЖБК при 

виконавчому комітеті Хорольської міської ради; 

7. Гавриленко Руслан Володимирович – голова Ради підприємців при 

виконавчому комітеті Хорольської міської ради; 

8. Могильний Вадим Васильович – голова Громадської ради учасників АТО 

при виконавчому комітеті Хорольської міської ради. 

 

 

 

Заступник міського голови                                         Я.Ю.Карманська 

                         

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                          ДОДАТОК  2                                                                                                      

                                                                                               до розпорядження 

                                                                                               міського голови 

                                                                                               від 01.09.2017 №67-р 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо підготовки проведення громадського обговорення 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

Відповідальні 

за організацію 

1 07.09.2017 

Провести перше 

засідання робочої 

групи 

Хорольська 

міська рада 

Карманська 

Я.Ю. 

2 07.09.2017 

Визначити місце, час, 

та дату проведення 

громадського 

обговориння 

Хорольська 

міська рада 

Члени робочої 

групи 

3 07.09.2017 

Підготувати 

оголошення про місце, 

час, та дату 

проведення 

громадського 

обговорення 

Хорольська 

міська рада 

Карманська 

Я.Ю. 

5 07-23.09.2017 

Ознайомити  

мешканців міста 

Хорол з інформацією 

щодо проведення  

громадського 

обговорення 

 
Члени робочої 

групи 

6 07-23.09.2017 

Зібрати підписні листи 

щодо встановлення  

скульптури 

 
Члени робочої 

групи 

7 07-23.09.2017 

Проведення 

анкетування щодо 

встановлення 

скульптури 

Хорольська 

міська рада 
 

6 25.09.2017 

Провести 

узагальнений аналіз 

пропозицій 

(зауважень), що 

надійшли під час 

проведення 

обговорення 

Хорольська 

міська рада 

Члени робочої 

групи 

7 25.09.2017 

Затвердити звіт про 

результати проведення 

громадського 

обговорення 

Хорольська 

міська рада 

Члени робочої 

групи 

 

Заступник міського голови                                                Я.Ю.Карманська 


