
                                        

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
№ 4 від                                                                                                          18.02.2019 року 

 

Про скликання загальних зборів (конференції)  

громадян Заводської міської ради 

    

Керуючись статтею 8, пунктом 11 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Верховної ради України «Про затвердження 

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» та з метою 

обговорення громадянами м. Заводське та с. Вишневе питання про наміри будівництва 

сміттєпереробного заводу на межі с. Вишневе: 

1. Скликати загальні збори (конференцію) громадян Заводської міської ради 26 лютого 

2019 р. о 15-00 год. в приміщенні міського Будинку культури №1. 

2. На збори (конференцію) винести слідуючі питання: 

- інформація щодо намірів будівництва сміттєпереробного заводу на межі с. Вишневе; 

- відповіді на запитання, пропозиції громадян. 

3. Затвердити план заходів щодо підготовки зборів (конференції) (додається). 

4. На збори громадян запросити керівників РДА, районної ради, представників фірми 

ТОВ «ЕКО – ЕНЕРГО ПЛЮС», керівників підприємств, організацій та установ міста, депутатів 

міської ради, депутатів районної ради від міста, депутатів обласної ради від Лохвицького 

району, членів виконавчого комітету. 

5. Повідомити населення Заводської міської ради про збори через офіційний сайт міської 

ради та оголошення. 

6. Депутатам міської ради інформувати населення в своїх округах про проведення 

загальних зборів (конференції) громадян. 

    

Міський голова                                                   В. Сидоренко  

    



Додаток до 

розпорядження міського голови 

від 18.02.2019 року № 4 

    

План підготовки до зборів (конференції) Заводської громади 

Дата проведення 26.02.2019 рік 

Місце проведення Заводський МБК №1 

    

1. Інформаційна підготовка; запрошення представників фірми для доповіді щодо 

будівництва сміттєпереробного заводу на межі с. Вишневе. 

2. Вивчення доступних матеріалів щодо запропонованого будівництва апаратом 

виконкому міської ради. 

3. Підготовка приміщення міського Будинку культури: (озвучення, столи для реєстрації, 

трибуна, столи для президії) – Краснолуцька Ю.В. 

4. Організація реєстрації учасників зборів (конференції) – Доброхліб Л.В., Горбенко 

Ю.А., Дробиш М.В., Зозуля Н.П. 

5. Повідомити населення про збори громадян через веб-сайт міста та оголошення – 

Горбенко Ю.А., Фесун В.А. 

6. Повідомити голів РДА, райради, депутатів районної ради від м. Заводське, депутатів 

обласної ради від Лохвицького району, керівників підприємств, організацій, установ міста, 

депутатів міської ради, членів виконкому та громаду прийти на загальні збори громадян - 

Доброхліб Л.В.  

 

 

Секретар ради                                                          Л.О. Мащенко 


	МІСЬКИЙ ГОЛОВА

