
 

Додаток до розпорядження 
селищного голови від 
09.08.2021року № 110-од 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю в Софіївській селищній раді у 2021 році 

№ 
з/п 

Питання або проект 
нормативно-правового 

акту 

Форма 
проведення 

консультацій з 
громадськістю 

Термін 
проведення 
консультац 

ій 

Соціальні 
групи 

населення та 
зацікавлені 

сторони 

Структурний 
підрозділ, 

відповідальний за 
проведення 

консультацій 

Контактні дані 
структурного підрозділу 

(працівника) 
відповідального за 

проведення 
консультацій телефон, 

ел. адреса 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 

1. Здобутки, проблеми та 
перспективи 

зустрічі з 
колективами 
підприємств, 
організацій 

Січень-бере 
зень 

всі соціальні 
групи 

Заступник 
селищного голови 

тел. 2-85-10 

sofselrad@ukr.net 

 

2. Взаємодія агровиробників 
та пасічників. Як 
попередити отруєння бджіл. 

«круглий стіл» ІІ квартал бджолярі Відділ контролю за 
додержанням 
законодавства про 
працю, 
оподаткування та 
регулювання 
земельних відносин 

 

 

 

Дишко Н.В. 
2-44-88 

sofselrad@ukr.net 

 

mailto:sofselrad@ukr.net
mailto:sofselrad@ukr.net


3. «Бюджет участі-2022» консультації липень всі соціальні 

Відділ проектного 
менеджменту, 
інвестицій та 
цифрової 
трансформації 

Шинкаренко С.В. 
2-44-88 

sofselrad@ukr.net 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:sofselrad@ukr.net


   

 групи 

 

 

4. Публічне представлення 
звіту виконання селищного 
голови бюджету за 2020 рік 

обговорення березень 

всі соціальні 
групи населення 

Фінансово-

економічний відділ 

тел. 2-90-71 

sofselrad@ukr.net 

 

5. Публічне представлення 
бюджет 2020 року за 
бюджетними програмами 

обговорення березень всі соціальні 
групи населення 

Головні розпо-

рядники коштів  

тел. 2-90-71 

sofselrad@ukr.net 

 

6. Сприяння 
підприємницьким 
ініціативам та 
самозайнятості населення 

«круглий стіл» квітень всі соціальні 
групи 

Відділ контролю за 
додержанням 
законодавства про 
працю, 
оподаткування та 
регулювання 
земельних відносин 

 

Дишко Н.В. 
2-44-88 

sofselrad@ukr.net 

 

7. 

Про затвердження місцевих 
податків та зборів 

Громадське 
обговорення 

Червень-

липень 

всі соціальні 
групи 

Фінансово-

економічний відділ 

тел. 2-90-71 

sofselrad@ukr.net 

8. Лідерство серед молоді тренінг вересень Молодіжна рада 

Голова молодіжної 
ради Хваль Ю.О. 

тел. 2-90-71 

sofselrad@ukr.net 

mailto:sofselrad@ukr.net
mailto:sofselrad@ukr.net
mailto:sofselrad@ukr.net
mailto:sofselrad@ukr.net
mailto:sofselrad@ukr.net


9. 

Особливості здійснення 
закупівельних процедур 

через електронну систему 

семінар-нарада вересень розпорядники 
коштів 

Фінансово-

економічний відділ 

тел. 2-90-71 

sofselrad@ukr.net 

  

mailto:sofselrad@ukr.net


 РroZorro для підприємців 
   

 
 

10 Недержавний сектор - 
ресурс для розвитку 
громади 

Круглий стіл жовтень Громадські 
організації 

Відділ проектного 
менеджменту, 
інвестицій та 
цифрової 
трансформації 

Шинкаренко С.В. 
2-44-88 

sofselrad@ukr.net 
 

11 Проект міського бюджету 
на 2022 рік 

Громадське 
обговорення 

листопад- 

грудень 

всі соціальні 
групи населення 

Фінансово-

економічний відділ
  

тел. 2-90-71 

sofselrad@ukr.net 

12 Проект орієнтовного 

плану проведення кон-

сультацій з громадськістю 
на 2022 рік у Софіївській 
селищній раді 

Громадське 
обговорення 

листопад всі соціальні 
групи 

Фінансово-

економічний відділ 

тел. 2-90-71 

sofselrad@ukr.net 

13 

Звіт про хід виконання 
плану дій щодо реалізації 
Стратегії сталого розвитку 

Софіївської об'єднаної 
територіальної громади на 
2018-2028 роки  

розширене 
засідання 

листопад 

Територіальні 
громади 
населених 
пунктів, ОСН, 
депутати, 
молодіжна рада 

Відділ проектного 
менеджменту, 
інвестицій та 
цифрової 
трансформації 

Шинкаренко С.В. 
2-44-88 

sofselrad@ukr.net 

 

14 Освітні заходи, організовані
 за сприянням 

міжнародних організацій 

Конференції, 
вебінари, лекції, 
тренінги тощо 

Протягом 

2020 року 

всі соціальні 
групи 

Відділ проектного 
менеджменту, 
інвестицій та 
цифрової 
трансформації 

Шинкаренко С.В. 
2-44-88 

sofselrad@ukr.net 

 
 

 

Заступник селищного голови                                                                          А.О. Масько 
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