
 

 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 135 

 

від 27 серпня 2019 року 

 

Про проведення консультацій з громадськістю щодо 

проекту бюджету Музиківської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

 

 Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7 Бюджетного Кодексу України, 

керуючись пунктом 20 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Створити робочу групу для організації та проведення консультацій з громадськістю 

щодо проекту бюджету Музиківської ОТГ на 2020 рік, у складі: 

1.1. Лебедєва А.М. 

1.2. Трибушна Т.В. 

1.3. Ртіщева В.С. 

1.4. Погрібна Л.С. 

1.5. Котова Н.М. 

2. Провести консультації з громадськістю щодо проекту бюджету Музиківської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у формі електронних консультацій у 

період з 5 вересня  по 30 вересня 2019 року (здійснюється за посиланням на 

платформі https://docs.google.com/forms, яке розміщується на офіційному сайті 

Музиківської сільської ради  https://muzykivskaotg.gov.ua). 

3. Провести консультації з громадськістю щодо розробленого «Бюджету для громадян» 

за 2019 рік та проекту бюджету Музиківської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік в селах Загорянівка, Музиківка та Східне Білозерського району Херсонської 

області, у формі вивчення громадської думки у період з 15 вересня по 30 вересня 2019 

року згідно графіку:  

с.Загорянівка – 25 вересня 2019 р., 

с.Східне – 26 вересня 2019 р.,  

с.Музиківка – 28 вересня 2019 р. 

4.  Розмістити повідомлення про графік проведення консультацій на офіційному сайті 

Музиківської сільської ради  (https://muzykivskaotg.gov.ua) та в соціальних мережах. 

5. Бухгалтерсько-фінансовому відділу забезпечити: 

1) опрацювання зауважень та пропозицій учасників консультацій до 10 жовтня 2019 

року; 

2) підготовку проекту звіту про результати консультацій з громадськістю до 23 жовтня 

2019 року (форма звіту додається). 

6. Секретарю сільської ради забезпечити розгляд зауважень та пропозицій постійною 

депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

управління комунальною власністю. 
7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Сільський голова         С.Н. Лейбзон 



Звіт за результатами розгляду пропозицій громадян 
до бюджету ____________________ ради на 2019 рік* 

Дата засідання бюджетної комісії, під час якої відбувся розгляд пропозицій громадян: 

___________________________________________ 

Посилання на протокол/стенограму засідання бюджетної комісії, під час якої відбувся 

розгляд пропозицій громадян, на офіційному сайті ОМС: 

________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Пропозиція громадян, отримана під час 

вуличної акції, через звернення, через 

онлайн-форму в мережі інтернет  

Результати розгляду 

пропозиції бюджетною 

комісією** 

 

Примітки 

1    

    

    

    

    

    

    

    

 

* підлягає оприлюдненню на офіційному сайті органу місцевого самоврядування     

** якщо пропозиція врахована, то вказати в якому документі це закріплено, наприклад, 

ПСЕР; якщо не врахована, то вказати причину відмови 

 


