
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПУБЛІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 10 

ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

  Шепетівська  районна державна адміністрація  як орган виконавчої влади доводить до 

відома громадськості  результати публічного громадського обговорення.  

Найменування органу, який проводив публічне громадське обговорення – відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Шепетівської районної державної адміністрації. 
Зміст питання  що виносилося на обговорення: проект рішення  Шепетівської районної 

ради  «Про припинення юридичної особи Хутірського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад"Шепетівської районної ради Хмельницької області" шляхом ліквідації». 

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від  03 

листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики», 25 травня 2020 року Шепетівська районна державна адміністрація на 

офіційному веб-сайті  Шепетівської районної державної адміністрації – в рубриці «Громадське 

обговорення», оприлюднила оголошення «Про проведення консультацій з громадськістю 

шляхом громадського обговорення проекту рішення  Шепетівської районної ради  «Про 

припинення юридичної особи Хутірського навчально-виховного комплексу "загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"Шепетівської районної ради 

Хмельницької області" шляхом ліквідації. 

  Громадське обговорення тривало з 25.05.2020 року  по 10.06.2020 року. 9  червня  2020 

року  приймання   пропозицій  та  зауважень в письмовому та електронному вигляді в  рамках 

громадського обговорення проекту  рішення  районної ради  «Про припинення юридичної 

особи Хутірського навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад "Шепетівської районної ради Хмельницької області" 

шляхом ліквідації»   завершено. За  час  проведення  підготовки  до  громадського обговорення 

до Шепетівської районної  ради, Шепетівської районної державної адміністрації  та  до  відділу  

освіти, культури, молоді та спорту Шепетівської районної  державної  адміністрації пропозиції 

та зауваження від  мешканців  Корчицької сільської  ради не надходили. 

  10 червня відбулась зустріч громади з організаторами обговорення в якій взяли участь: 

секретар Корчицької сільської ради Грицишина Л.В., директор Корчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

депутат Гавриш М.А., директор Хутірського НВК Медвецька С.М., начальник відділу освіти, 

культури,молоді та спорту Шепетівської районної державної адміністрації, представники 

громади та батьки дітей. 

          За результатом обговорення більшістю голосів вирішили підтримати проект      

рішення Шепетівської районної ради «Про припинення юридичної особи Хутірського 

навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад"Шепетівської районної ради Хмельницької області" шляхом 

ліквідації».  

           Після обговорення всі бажаючі відвідали нову школу в селі Корчик. 

             Таким  чином  організаторами  даного   громадського    обговорення  дотримані  всі  

вимоги  діючого  законодавства   України   щодо  проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики.   

   Відповідальний  за  проведення  громадського обговорення  та  за  

організацію розгляду  пропозицій Грабельнікова Н.М. 

 



 

  

 


