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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у 2019 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 створення Револьверного 

фонду 

нарада січень ГС «Координаційна 

рада ОСББ та ЖБК м. 

Нова Каховка», 

громадськість міста, 

керівники ОСББ 

відділ комунального 

господарства виконавчого 

комітету 

  

тел.:  9 06 85, 4 50 87, 

e-mail: nkmv@kahovka.net 

mailto:nkmv@kahovka.net


2. Про підготовку та 

впровадження в місті Нова 

Каховка інфраструктурного 

туристичного проекту 

«Соляна дорога» 

круглий стіл січень зацікавлені особи, 

мешканці міста 

Зарудна Наталія Сергіївна, 

начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

 

тел. 4 33 85, 

e-mail: vkt_nk@meta.ua 

3. Про зміни в діючому 

законодавстві щодо порядку 

нарахування субсидій та пільг 

на ЖКП в умовах монетизації 

навчально-

методичний 

семінар 

лютий, 

травень 

комунальні 

підприємства міста – 

надавачі послуг,  

голови ОСББ, ЖБК, 

уповноважені особи 

місцевих рад, 

старостинського 

округу, 

громадськість 

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,  

Плохотнюк Неллі 

Олександрівна, начальник 

відділу грошових виплат і 

компенсацій 

 

тел. 4 54 60, 4 55 92, 

e-mail: upszn@ukrpost.net 

4. 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.:  9 06 85, 4 50 87, 

e-mail: nkmv@kahovka.net 

mailto:vkt_nk@meta.ua
mailto:upszn@ukrpost.net
mailto:nkmv@kahovka.net


5. Щодо реалізації заходів в 

рамках проведення щорічної 

акції «За чисте довкілля» та 

Дня благоустрою територій 

населених пунктів 

зустріч 3-тя декада 

березня 

представники ЖБК та 

ОСББ, голови 

гаражних, садових 

кооперативів, 

керівники підприємств, 

установ, організацій, 

громада міста 

Лимар Олександр Матвійович, 

начальник екологічної 

інспекції 

 

тел. 4 52 34, 

e-mail: nkmv@kahovka.net 

6. Звіт про виконання бюджету 

розвитку міста Нова Каховка 

за 2018 рік 

засідання за 

«круглим 

столом» 

березень громадськість, 

мешканці міста 

Гончаренко Світлана 

Семенівна, начальник відділу 

капітального будівництва 

виконавчого комітету 

 

тел. 4 32 30, 

e-mail: vkb310@ukr.net 

7. Про заходи щодо забезпечення 

протидії масовим пожежам в 

природних екологічних 

системах міської ради у 

пожежонебезпечний період 

2019 року 

круглий стіл березень природоохоронні та 

екологічні громадські 

організації  

 

Іщук Ельвіра Олексіївна, 

начальник відділу цивільного 

захисту населення і території 

управління з питань НС та 

ЦЗН міської ради 

 

тел. 4 53 11, 

e-mail: upnsnk@ukr.net 

8. До річниці Чорнобильської 

трагедії 

інформаційно-

тематична 

зустріч 

квітень Члени міського 

осередку 

Всеукраїнської 

організації «Союз 

Чорнобиль», 

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 

mailto:nkmv@kahovka.net
mailto:vkb310@ukr.net
mailto:upnsnk@ukr.net


пенсій управління праці та 

соціального захисту населення 

міської ради 

тел. 4 33 48, 

e-mail: upszn@ukrpost.net 

9. До Всесвітнього дня охорони 

праці 

семінар-нарада квітень керівники підприємств 

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 33 24, 

        4 24 06, 

e-mail: upszn@ukrpost.net 

10. Про проекти рішень міської 

ради про встановлення ставок 

податків на землю та майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, визначення ставок 

орендної плати за землі та 

майно комунальної власності 

на 2020 рік на території  

м.Нова Каховка 

громадські 

слухання 

Квітень-

червень  

громадськість, 

мешканці міста, 

землекористувачі та 

власники земельних 

ділянок, орендарі майна 

Ковальчук Таміла Анатоліївна, 

начальник відділу земельних 

відносин та комунальної 

власності виконавчого 

комітету 

 

 

тел. 7 99 50, 

e-mail: nkmv@kahovka.net 

mailto:upszn@ukrpost.net
mailto:upszn@ukrpost.net
mailto:nkmv@kahovka.net


11. Про законодавчі норми та 

порядок проходження 

професійної адаптації та 

психологічної реабілітації 

учасників АТО та ООС у 2019 

році 

круглий стіл квітень Члени ГО "Учасників 

бойових дій та 

ветеранів АТО – Біла 

Стріла", учасники АТО 

та ООС 

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,  

Коренкова Олена Вікторівна, 

начальник відділу 

персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг управління 

праці та соціального захисту 

населення міської ради 

  

тел. 4 33 48, 4 54 60, 

e-mail: upszn@ukrpost.net 

12. Про протипожежний стан 

дитячих, шкільних і 

дошкільних закладів 

круглий стіл  вересень керівники закладів 

освіти, представники 

установ техногенної та 

пожежної безпеки 

Іщук Ельвіра Олексіївна, 

начальник відділу цивільного 

захисту населення і території 

управління з питань НС та 

ЦЗН міської ради 

 

тел. 4 53 11, 

e-mail: upnsnk@ukr.net 

mailto:upszn@ukrpost.net
mailto:upnsnk@ukr.net


13. 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-

листопад 

представники 

підприємств, установ, 

організацій, мешканці 

міста 

Орманжи Юлія Анатоліївна, 

начальник Центру надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

 

 

 

тел. 9 06 37, 

e-mail: nkmv@kahovka.net 

14. Про проект програми 

економічного, соціального та 

культурного розвитку міста 

Нова Каховка на 2020 рік 

інформаційна 

зустріч 

грудень громадськість міста, 

мешканці, працівники 

структурних 

підрозділів міської ради 

та її виконавчого 

комітету (відповідальні 

виконавці програми) 

відділ економічного розвитку 

та торгівлі виконавчого 

комітету 

 

 

тел.  4 33 80, 4 26 18, 4 54 29, 

e-mail: vd-

ekon@novakahovka.com.ua 

15. Про зміни у законодавстві з 

питань діяльності ОСББ та 

ЖБК 

семінар щопівроку голови ОСББ та ЖБК відділ комунального 

господарства виконавчого 

комітету  

 

тел.:  9 06 85, 4 50 87, 

e-mail: nkmv@kahovka.net 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                                                                                                           Л.Г.Чурсинов 

mailto:nkmv@kahovka.net
mailto:vd-ekon@novakahovka.com.ua
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