Пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій виконавчим комітетом Хмельницької міської ради
з громадськістю на 2015 рік
№
п/п

Питання або проект
нормативно-правового акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультацій

1

Соціальна адаптація та
працевлаштування учасників
АТО, в т.ч. сприяння в
започаткуванні власної справи,
виділення їм квартир і
земельних ділянок, всебічна
допомога сім’ям загиблих
Обґрунтування тарифів на
житлово-комунальні послуги,
газ та електроенергію.
Структура тарифів та
розрахунки на теплоенергію,
водопостачання й водовідвід, а
також склад і рівень витрат
підприємств - виробників
комунпослуг, які включені в
тарифи

Збори громадськості
за участю учасників
АТО і сімей загиблих

Липень 2015
року

Громадське
обговорення

Липень 2015
року

Мешканці міста

Запобігання та протидія
корупції в правоохоронних
органах, органах виконавчої
влади та місцевого
самоврядування
Звіт про виконання міського
бюджету та програми
соціально - економічного і
культурного розвитку м.
Хмельницького за перше
півріччя 2015 року та розгляд
бюджетних пропозицій на 2016
рік
Про залучення інвестицій в
економіку міста, розгляд
інвестиційних проектів,
реалізація яких може бути
розпочата в поточному році та
які перебувають на стадії
розробки
Вирішення проблем

Засідання за круглим
столом, дискусія

Липень 2015
року

Мешканці міста,
правоохоронні
органи

Громадське
обговорення

Липень 2015
року

Мешканці міста

Засідання за круглим
столом

Липень 2015
року

Керівники
промислових
підприємств та
підприємці міста

Збори за участю

Липень 2015

Молодь,

2

3

4

5

6

Соціальні групи
населення та
заінтересовані
сторони, на які
поширюватиметьс
я дія рішення, що
буде прийняте за
результатами
консультацій
Учасники АТО,
сім’ї загиблих

7

8

9

10

11

12

13

14

15

працевлаштування молоді, в
першу чергу дітей сиріт,
надання кредитів для
придбання житла та побутового
забезпечення з мінімальними
відсотками за їхнє
користування
Будівництво оздоровчих,
спортивних майданчиків

молоді та
представників
молодіжних
громадських
організацій

року

молодіжні
громадські
організації

Громадські слухання

Липень 2015

Громадська рада,
громадськість,
міськвиконком

Про стан дотримання в місті
вимог Законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», «Про
статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про соціальний
захист дітей війни»
Надання квартир, земельних
ділянок під індивідуальне
будівництво в виконавчому
комітеті Хмельницької міської
ради
Надання в оренду,
використання та приватизація
комунального майна і
земельних ділянок.

Збори за участю
ветеранів війни,
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, дітей
війни

Серпень 2015
року

Ветерани війни,
громадяни, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, діти
війни

Засідання за круглим
столом

Серпень 2015
року

Мешканці міста

Засідання за круглим
столом

Серпень 2015
року

Реалізація соціальноекономічних реформ на
території м. Хмельницького
Обґрунтування тарифів на
перевезення пасажирів у
міському пасажирському
транспорті, якість
обслуговування, організація
роботи перевізників пасажирів
на маршрутах, процедура
закріплення за ними маршрутів
Питання забудови парків,
зелених зон, скверів, вулиць,
площ та дворових територій
Про виконання робіт з
будівництва, реконструкції,
ремонтів та утримання вулиць і
доріг комунальної власності
міста
Питання благоустрою міста,
збереження природного
середовища та санітарно-

Конференція

Серпень 2015
року

Керівники
підприємств,
установ,
організацій.
підприємці
Мешканці міста

Громадське
обговорення

Вересень
2015 року

Мешканці міста,
перевізники
пасажирів

Засідання за круглим
столом

Вересень
2015 року

Мешканці міста

Засідання за круглим
столом

Вересень
2015 року

Мешканці міста

Засідання за круглим
столом

Вересень
2015 року

Мешканці міста

16

17

18

19

20

21

епідеміологічної ситуації в
місті, закриття Хмельницького
полігону твердих побутових
відходів
Стан надання населенню
субсидій для відшкодування
витрат на оплату житловокомунальних послуг
Громадська думка щодо
результатів діяльності міської
влади
Про стан профілактики
злочинності та правопорушень
на території міста
Проблемні питання
промислових підприємств та
питання розвитку
підприємництва міста
Розробка заходів шодо
сприяння створенню
позитивного іміджу ОСББ
серед населення. Проведення
навчання потенціальних голів
ОСББ, ЖБК та підвищення
кваліфікації працюючих
Військово-патріотичне та
культурне виховання, як
складова національного
патріотичного виховання

Конференція

Жовтень 2015 Мешканці міста
року

Громадське
обговорення

Жовтень
2015 року

Мешканці міста

Конференція

Жовтень
2015 року

Мешканці міста

Збори за участю
керівників
промислових
підприємств та
підприємців
Засідання за круглим
столом

Жовтень
2015 року

Керівники
промислових
підприємств та
підприємці

Листопад
2015 року

Громадський
актив ОСББ,
ЖБК, жителі

Засідання за круглим
столом

Листопад
2015 року

Керівники
навчальних
закладів,
інститути
громадянського
суспільства,
громадськість,
органи виконавчої
влади та
місцевого
самоврядування
Релігійні
організації,
органи виконавчої
влади та
місцевого
самоврядування,
громадськість
Громадські
організації,
загальноосвітні
школи, органи
виконавчої влади
та місцевого
самоврядування,
громадськість

22

Шляхи розвитку духовності,
забезпечення суспільної
толерантності та громадського
миру

Дискусія, засідання
ради церков та
релігійних
організацій

Листопад
2015 року

23

Розвиток фізичної культури і
спорту

Засідання за круглим
столом

Листопад
2015 року

24

Проект міського бюджету на
2016 рік

Публічне громадське
обговорення

Грудень 2015
року

25

Проект програми соціальноекономічного і культурного
розвитку міста Хмельницького
на 2016 рік
Обговорення орієнтовного
плану проведення консультацій
з громадськістю на 2016 рік

Громадські слухання

Грудень 2015
року

Обговорення шляхом
електронних
консультацій з
громадськістю,
засідання за круглим
столом

Грудень 2015
року

Інститути
громадянського
суспільства,
громадськість,
органи виконавчої
влади та
місцевого
самоврядування,
громадська рада
при виконавчому
комітеті

27

Створення кооперацій та
економічний розвиток регіону

Засідання за круглим
столом

Грудень 2015

Громадська рада,
громадськість,
міськвиконком

28

Добровільна народна дружина

Засідання за круглим
столом

Грудень 2015

Громадська рада,
громадськість,
міськвиконком

29

Створення громадських судів і
громадське обвинувачення

Громадські слухання

Грудень 2015

Громадська рада,
громадськість,
міськвиконком

30

План створення громадської
Громадські слухання
думки з питань всеукраїнського
референдуму

Грудень 2015

Громадська рада,
громадськість,
міськвиконком

31

Підсумки роботи Громадської
ради та виконавчого комітету
Хмельницької міської ради,
щодо вирішення актуальних
питань жителів міста

Засідання громадської Грудень 2015
ради за участю
року
представників
міськвиконкому

Громадська рада,
громадськість,
міськвиконком

26

Голова Громадської ради при виконавчому
комітеті Хмельницької міської ради

(підпис)

Громадські
організації,
керівники
підприємств,
установ,
організацій,
органи місцевого
самоврядування,
громадськість
Громада міста

І.В. Бухал

