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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у 2016 році 
структурними підрозділами Новокаховської міської ради та виконавчого комітету 

 
№ 
з/п 

Питання (проект рішення), яке 
планується винести на 
обговорення 

Заходи, які 
заплановані в 
рамках 
консультацій 

Орієнтовний 
строк 
проведення 
консультацій 

Соціальні групи 
населення та 
заінтересовані сторони, 
на які 
поширюватиметься дія 
рішення, що буде 
прийняте за 
результатами 
консультацій 

Контактні дані структурного 
підрозділу (працівника), 
відповідального за проведення 
консультацій (телефон, 
електронна адреса) 

1 Про внесення змін у чинному 
законодавстві стосовно розміру 
наданих пільг 

Навчально-
методичний 
семінар 

січень Комунальні 
підприємства міста 

Стоянчук Олена Михайлівна, 
начальник управління праці та 
соціального захисту населення 
міської ради,  
Коренкова Олена Вікторівна, 
начальник відділу 
персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг управління 
праці та соціального захисту 
населення міської ради,  
тел. 4 54 60, 
e-mail: upszn@ukrpost.net 

2. Про проведення в області щорічної 
акції «За чисте довкілля» та дня 
благоустрою територій населених 
пунктів 

Зустріч з 
громадськістю 

березень Представники ЖБК та 
ОСББ, голови гаражних, 
садових кооперативів, 
керівники підприємств, 
установ, організацій, 
громада міста 

Відділ комунального 
господарства виконавчого 
комітету  
тел.: (05549) 9 06 85 
 



3. Про заходи щодо забезпечення 
протидії масовим пожежам в 
природних екологічних системах 
міської ради у пожежонебезпечний 
період 2016 року 

Круглий стіл березень Громадськість, 
природоохоронні та 
екологічні громадські 
організації  
 

Іщук Ельвіра Олексіївна, 
головний спеціаліст з питань 
радіаційно-хімічного та 
інженерного захисту управління з 
питань НС та ЦЗН міської ради, 
тел. 4 53 11 

4. Про роботу з питань захисту прав 
дітей на території Новокаховської 
міської ради 

Засідання 
Громадської 
ради при 
виконавчому 
комітеті 
Новокаховської 
міської ради 

березень Громадськість,  
служба у справах дітей 
виконавчого комітету 

Поповиченко Оксана 
Миколаївна,  
Начальник служби у справах 
дітей виконавчого комтітеу,  
Тел. 4 51 39, 
Житченко Лариса Миколаївна,  
голова Громадської ради при 
виконавчому комітеті  

5. До Всесвітнього дня охорони праці Семінар-нарада квітень Керівники установ міста, 
інженери з охорони праці 
підприємств міста, 
громадськість 

Стоянчук Олена Михайлівна, 
начальник управління праці та 
соціального захисту населення 
міської ради,  
Левицький Олексій Віталійович, 
заступник начальника управління 
– начальник відділу з питань 
праці, соціально-трудових 
відносин та господарської роботи 
управління праці та соціального 
захисту населення міської ради,  
тел. 4 55 92 
e-mail: upszn@ukrpost.net 

6. Про утеплення фасадів будівель і 
споруд у місті Нова Каховка 

Круглий стіл квітень Громадськість міста Плюйко Микола Павлович, 
начальник управління 
містобудування та архітектури 
міської ради,  
тел. 4 26 17 
e-mail: 
arhitekt.novakahovka@ukr.net 

7 Про внесення змін до діючого 
законодавства стосовно 

Навчально-
методичний 

травень Комунальні 
підприємства міста, 

Стоянчук Олена Михайлівна, 
начальник управління праці та 



призначення субсидій семінар громадськість соціального захисту населення 
міської ради,  
Плохотнюк Неллі Олександрівна, 
начальник відділу грошових 
виплат і компенсацій  управління 
праці та соціального захисту 
населення міської ради,  
тел. 4 55 92, 
e-mail: upszn@ukrpost.net 

8 Про підвищення безпеки 
користування водними об'єктами та 
готовність інфраструктури для 
літнього оздоровлення і відпочинку 
населення у 2016 році 

Круглий стіл Травень Громадські організації,  
комунальні 
підприємства, установи 
техногенної та пожежної 
безпеки 

Іщук Ельвіра Олексіївна, 
головний спеціаліст з питань 
радіаційно-хімічного та 
інженерного захисту управління з 
питань НС та ЦЗН міської ради, 
тел. 4 53 11 

9 Про роботу Центру надання 
адміністративних послуг 
виконавчого комітету 
Новокаховської міської ради: 
перелік послуг, які надаються через 
Центр,  зміни в законодавстві з 
питань надання адміністративних 
послуг 

Інформаційна 
зустріч 

жовтень Представники 
підприємств, установ, 
організацій, мешканці 
міста 

Орманжи Юлія Анатоліївна, 
начальник Центру надання 
адміністративних послуг 
виконавчого комітету, 
тел. 9 06 37 

10. До Дня ліквідатора наслідків аварії 
на ЧАЕС 

Інформаційно-
тематична 
зустріч 

грудень Члени міського осередку 
Всеукраїнської 
організації «Союз 
Чорнобиль України», 
громадськість 

Стоянчук Олена Михайлівна, 
начальник управління праці та 
соціального захисту населення 
міської ради,  
Ніязі Марина Анатоліївна, 
начальник відділу соціальних 
гарантій інвалідів, ветеранів 
війни, потерпілих на ЧАЕС та 
нагляду за призначенням пенсій 
управління праці та соціального 
захисту населення міської ради,  
тел. 4 33 48, 
e-mail: upszn@ukrpost.net 



11. Про проект Програми економічного, 
соціального та культурного 
розвитку міста Нова Каховка на 
2016 рік 

Інформаційна 
зустріч  

грудень Громадськість міста, 
працівники структурних 
підрозділів міської ради 
та її виконавчого 
комітету (відповідальні 
виконавці програми) 

відділ економіки, фінансового 
аналізу та інвестицій виконавчого 
комітету,  
тел. (05549) 4 33 80, 4 26 18 
e-mail: vd-
ekon@novakahovka.com.ua 

12. Профілактика раннього соціального 
сирітства та психологічна підтримка 
молодих породіль 

Засідання за 
круглим 
столом 

грудень Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді 
міської ради, КЗ 
«Центральна міська 
лікарня м. Нова 
Каховка», молоді 
породіллі 

Корсакова Наталія Вікторівна, 
начальник відділу соціальної 
роботи міського Центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді міської ради,  
тел. 5 37 58, 
centrnk@ukr.net 

13. Про реалізацію природоохоронних 
заходів в рамках виконання міської 
програми «Екологія 2020» 

Зустріч з 
громадськістю 

грудень Громадськість, мешканці 
міста 

Лимар Олександр Матвійович, 
начальник екологічної інспекції 
виконавчого комітету,  
тел. 4 41 93 

 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                      В.С.Акуленко 


