
 

                                      
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МІСТО ХМІЛЬНИК 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

           МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від “10 ” 02  2022 р.                                                                              №62-р 

 

Про проведення консультацій із громадськістю  

щодо проєкту Стратегії розвитку Хмільницької  

міської територіальної громади до 2027 року 

 

З метою реалізації членами територіальної громади свого права на участь у 

місцевому самоврядуванні, вирішення спільних проблем мешканців громади та 

реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, інвестиційної 

привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів та 

реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу, відповідно до Порядку 

проведення консультацій з громадськістю виконавчими органами Хмільницької 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської 

ради від 16.10.2020р. №336 (нова редакція), та Порядку розроблення регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 (зі 

змінами), керуючись ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

1. Провести з 11.02.2022 року по 10.03.2022 року консультації з 

громадськістю в формі публічного громадського обговорення та 

електронні консультації з громадськістю з обговорення проєкту Стратегії 

розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2027 року. 

2. Затвердити план заходів із організації та проведення консультацій з 

громадськістю щодо проєкту Стратегії розвитку Хмільницької міської 

територіальної громади до 2027 року згідно з додатком 1. 

3. Затвердити Інформаційне повідомлення про проведення публічного 

громадського обговорення та електронних консультацій з 

громадськістю проєкту Стратегії розвитку Хмільницької міської 

територіальної громади до 2027 року згідно з додатком 2. 

4. Відповідальним структурним підрозділом за проведення публічного 

громадського обговорення визначити управління агроекономічного 

розвитку та євроінтеграції міської ради (Підвальнюк Ю.Г.). 

5. Управлінню агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради 

(Підвальнюк Ю.Г.) не пізніше, ніж через 5 робочих днів з моменту 

завершення публічного громадського обговорення, підготувати Звіт про 

результати публічного громадського обговорення. 



6. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій із 

громадськістю Хмільницької міської ради (Мазур Н.П.) оприлюднити: 

6.1. Інформаційне повідомлення  в Розділі "Консультації з 

громадськістю" на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради; 

6.2. повідомлення про проведення публічного громадського обговорення 

на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради в розділах «Анонси 

подій» та «Електронні послуги» - сервіс «Електронні консультації» 

(платформа електронної демократії), а також  в інформаційному бюлетені 

міської ради «Хмільницька громада»; 

6.3 оприлюднити Звіт про результати публічного громадського 

обговорення на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради. 

 7.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника     

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Редчика 

С.Б. 
 

                 

                   Міський голова                                            Микола ЮРЧИШИН 

 

 

 

 

С. РЕДЧИК 

Н. БУЛИКОВА 

Ю. ПІДВАЛЬНЮК 

Н.МАЗУР 

В. ЗАБАРСЬКИЙ 

О. МАЗУР       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                                                                              до розпорядження міського 

голови 

                                                                                                                                             від 10 лютого 2022 р. № 62-р 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із організації та проведення консультацій з громадськістю 

 щодо проєкту Стратегії розвитку Хмільницької міської 

 територіальної громади до 2027 року 

 

 

 

 

Міський голова                                                          Микола ЮРЧИШИН 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Форма публічного 

громадського обговорення 

Термін проведення 

місце проведення 

час проведення 

Відповідальні 

1. Електронні 

консультації з 

громадськістю 

З 11 лютого 

2022 року по 

10 березня 

2022 року 

 

сервіс «Електронні 

консультації» 

(платформа 

електронної 

демократії) 
 

Управління агроекономічного 

розвитку та євроінтеграції міської 

ради 

 

2. Засідання за 

«круглим столом» 

березень 2022 року 

 

адміністративне 

приміщення 

Хмільницької 

міської ради 

 

м. Хмільник 

вул. 

Столярчука,10 

 

Управління агроекономічного 

розвитку та євроінтеграції міської 

ради 

 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій із 

громадськістю Хмільницької міської 

ради 



Додаток 2 

                                                                                                                                             до розпорядження міського 

голови 

                                                                                                                                             від   10 лютого  2022р. №62-р 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення публічного громадського обговорення  

Найменування 

виконавчого органу 

міської ради, який 

проводить 

обговорення 

Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції 

міської ради 

 

Питання або назва 

проекту акта, 

винесеного на 

обговорення 

 

Проєкт   Стратегії розвитку Хмільницької міської 

територіальної громади до 2027 року 

Адреса 

(гіпертекстове 

посилання) 

опублікованого на 

Офіційному 

вебсайті  

Хмільницької 

міської ради тексту 

проекту акта 

 

https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/page/strategiya-gromadi 

 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія прийнятого 

рішення 

Орган місцевого самоврядування, суб'єкти 

господарювання, жителі Хмільницької міської 

територіальної громади 

Можливі наслідки 

проведення в життя 

рішення для різних 

соціальних груп 

населення та 

заінтересованих 

сторін 

 

 Хмільницька міська  територіальна громада отримає 

стратегічний документ, завдяки якому зможе раціонально 

планувати свою діяльність та розподіляти ресурси 

протягом визначеного періоду. 

 

Відомості про місце 

і час проведення 

публічних заходів, 

порядок 

обговорення, 

реєстрації 

Електронні консультації з 

громадськістю 

 

 

 

Засідання за «круглим столом» 

адміністративне приміщення 

З 11 лютого 

2022 року по 

10 березня 

2022 року 

 

березень 2022 року 

 

https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/page/strategiya-gromadi


 

 

 

Міський голова                                                     Микола ЮРЧИШИН 

 

учасників Хмільницької міської ради 

м. Хмільник 

вул. Столярчука,10 

 

 

Порядок участі в 

обговоренні 

представників 

визначених 

соціальних груп 

населення та 

заінтересованих 

сторін 

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю міської ради публікуватиме оголошення на 

офіційному вебсайті  Хмільницької міської ради, 

повідомлення на платформі Е-ДЕМ сервіс «Електронні 

консультації з громадськістю» та в соціальних мережах 

про проведення публічного громадського обговорення 

Участь в обговоренні можуть брати всі бажаючі. 

Поштова та 

електронна адреси, 

строк і форма 

подання пропозицій 

та зауважень  

economik_hm@ukr.net 

Пропозиції та зауваження приймаються  письмово 

з 11 лютого по 10 березня 2022 року 

Пропозиції та зауваження 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 25 14 

(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 16 березня 2022 року 

на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради  
 

 

mailto:economik_hm@ukr.net

