
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення електронних консультацій  

Найменування 

виконавчого органу 

міської ради, який 

проводить 

обговорення 

Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції 

міської ради 

 

Питання або назва 

проекту акта, 

винесеного на 

обговорення 

 

Проєкт  рішення виконавчого комітету Хмільницької 

міської ради  «Про встановлення вартості проїзду на 

міських маршрутах загального користування в режимі 

маршрутного таксі у місті Хмільнику».  
 

Адреса 

(гіпертекстове 

посилання) 

опублікованого на 

Офіційному 

вебсайті  

Хмільницької 

міської ради тексту 

проекту акта 

 

https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/documents/item/18058 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія прийнятого 

рішення 

Орган місцевого самоврядування, суб'єкти 

господарювання – перевізники, жителі Хмільницької 

міської територіальної громади 

Можливі наслідки 

проведення в життя 

рішення для різних 

соціальних груп 

населення та 

заінтересованих 

сторін 

 

 Врахування зауважень та пропозицій щодо проєкту 

рішення  виконавчого комітету Хмільницької міської 

ради  «Про встановлення вартості проїзду на міських 

маршрутах загального користування в режимі 

маршрутного таксі у місті Хмільнику». 
 

Відомості про місце 

і час проведення 

електронних 

консультацій 

Електронні консультації з громадськістю 

 

 

 

 

З  26 травня 

2022 року по 

08 червня 

2022 року 

 

 

 

Порядок участі в 

обговоренні 

представників 

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій із 

громадськістю міської ради публікуватиме оголошення 

на офіційному вебсайті  Хмільницької міської ради, 



 

 

 

 

визначених 

соціальних груп 

населення та 

заінтересованих 

сторін 

повідомлення на платформі Е-ДЕМ сервіс «Електронні 

консультації з громадськістю» про проведення 

електронних консультацій, в Інформаційному бюлетні 

«Хмільницька громада» (травень 2022 року). 

Участь в обговоренні можуть брати всі бажаючі. 

Поштова та 

електронна адреси, 

строк і форма 

подання пропозицій 

та зауважень  

economik_hm@ukr.net 

Зауваження та пропозиції приймаються  письмово з 26 

травня по 08 червня 2022 року 

Зауваження та пропозиції можна надсилати за адресою: 

22000, м. Хмільник вул. Столярчука,10 

Адреса і номер 

телефону, за якими 

надаються 

консультації з 

питання, що 

винесено на 

публічне 

громадське 

обговорення 

Консультації з питання, що винесено на обговорення, 

надаються за тел.: 2 21 75 

(управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції 

міської ради) 

 

Прізвище, ім'я 

відповідальної 

особи органу 

виконавчої влади 

Юрій  ПІДВАЛЬНЮК 

начальник   управління агроекономічного розвитку та 

євроінтеграції міської ради 

 

Строк і спосіб 

оприлюднення 

результатів 

обговорення 

електронних 

консультацій з 

громадськістю 

Не пізніше 15 червня 2022 року 

на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради  
 

 

mailto:economik_hm@ukr.net

