
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Ш О С Т О Г О  С К Л И К А Н Н Я
В І С І М Н А Д Ц Я Т А   С Е С І Я

РІШЕННЯ

Від 29 квітня 2015  року         № 1065  м.Збараж

Про затвердження Порядку 
проведення громадського обговорення 
пропозиції  щодо ініціювання  
добровільного об’єднання 
територіальних громад

          Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад»,   міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення  пропозиції 
щодо ініціювання  добровільного об’єднання територіальних громад 
(додається).

Головуючий сесії
секретар міської ради                                                                   О.З. ПЕЛЕХ



                                                                                                                                                                   Додаток
                                                                                                                                                     до рішення міської ради
                                                                                                                                                №1065 від29.04.2015 року
                                                                                                           
                                                       
                                                                               ПОРЯДОК
                              проведення громадського обговорення  пропозиції щодо 
                     ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

Цей Порядок  визначає механізм проведення  громадського обговорення та основні вимоги до його організації та 
розгляду узагальнених пропозицій під час розгляду питань про добровільне об'єднання територіальних громад , 
відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.03.2015 року № 157 –VIII.

1.Загальні положення.

Метою громадського обговорення є надання  можливості територіальні громаді  брати участь у підготовці (обговорені) 
рішення (пропозиції) про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад, обговорення  пропозицій 
щодо ініціювання  добровільного об'єднання територіальних громад та обговорення підготовлених спільною робочою 
групою проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад 

2. Порядок  громадського обговорення.

2.1. Ініціатором проведення громадських обговорень  щодо питань  добровільного об’єднання територіальних громад  є
міський голова, який видає відповідне розпорядження. В розпорядженні зазначається:
- час та місце проведення громадського обговорення;
- тема, що пропонується до розгляду;
Після видання розпорядження,  оголошення  щодо проведення громадського обговорення опубліковується на 
офіційному сайті міської ради  та в газеті “Народне слово”.

2.2. Пропозиції (зауваження) подаються до початку   громадського обговорення, у письмовій формі  за адресою м. 
Збараж, вул. Б.Хмельницького,4 тел. 2-14-12 та/або на електрону пошту ____ із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх подає.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням найменування та 
місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.

2.3. Громадське обговорення   проводиться під    головуванням   міського голови (не пізніше 20 днів з часу  подання 
пропозиції та/або проекту рішення), який:

-          оголошує порядок  денний  і  пропозиції  щодо  регламенту  його проведення;

-          оголошує проблемні  питання,  до  яких  необхідно  привернути увагу громадськості;

-           забезпечує проведення    обговорення    поданих    пропозицій (зауважень).

Громадське обговорення   розпочинаються з доповіді міського голови, що містить, зокрема, інформацію про зміст 
пропозиції  або  проекту рішення  та  інших  документів,  що  підлягають обговоренню, обґрунтування необхідності 
його прийняття.

Міський голова надає відповіді на запитання громадськості в усній формі під час громадського обговорення або в 
письмовій формі після його закінчення.

2.3. Під час громадського обговорення пропозиції  (зауваження) подаються усно із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові особи, що їх подала, та її адреси.

2.4. Секретар міської ради веде протокол громадських обговорень, в якому фіксує всі усні пропозиції (зауваження).

У  разі  відсутності  пропозицій  (зауважень)  або неявки громадськості на громадські слухання складається відповідний
акт. (в даному випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулись).

2.5. Всі пропозиції, які надійшли до та під час громадського обговорення узагальнюються,  та доводяться до відома  
депутатів міської ради  при прийнятті рішення про надання згоди  на добровільне об’єднання територіальних громад, 



при схвалені проектів рішень підготовлених робочою групою  та під час прийняття інших рішень міською радою що 
передбачають  проведення громадських обговорень з приводу  добровільного об'єднання територіальних громад

2.6. Інформація про результати  громадських обговорень  розміщується  на офіційному веб-сайті   міської ради.
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