
 
 

 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

 

від 06.02.2020 №  26-ОД 

м.Конотоп 

 
 

Про висвітлення діяльності 

Конотопської міської ради 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації», з метою інформування територіальної громади та звітності 
про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, вдосконалення та 
прозорості роботи: 

1.Затвердити План-графік прямих ефірів керівників виконавчих органів 

міської ради на «РТВ – ЦЕНТР «ВЕЖА» у формі ТОВ станом до 28.05.2020 

включно (додається). 

2.Визначити персональну відповідальність керівників виконавчих органів 

міської ради за чітке, оперативне і об’єктивне висвітлення своєї діяльності. 
3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Зеленський    6 64 30 



       Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       від 06.02.2020 №  26-ОД 
 

План-графік 

прямих ефірів керівників виконавчих органів 

міської ради на «РТВ – ЦЕНТР «ВЕЖА» у формі ТОВ 
№ Дата та час 

виступу 

Посада Тема 

1. 06.02.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

Про роботу відділу 

2. 13.02.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник управління ЖКГ Конотопської 

міської ради 

Про роботу 

управління 

3. 20.02.2020 

з 19.00 до 20.00 

Завідувач сектору юридичної роботи міської 

ради 

Про роботу сектору 

4. 27.02.2020 

з 19.00 до 20.00 

Завідувач сектору міської ради з питань 

охорони здоров’я та праці 

Про роботу сектору 

5. 05.03.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник служби міської ради у справах 

дітей 

Про роботу служби 

6. 12.03.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник центру надання адміністративних 

послуг міської ради 

Про роботу центру 

7. 19.03.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу земельних ресурсів міської 

ради 

Про роботу відділу 

8. 26.03.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу міської ради по роботі з 

суб’єктами підприємницької діяльності 

Про роботу відділу 

9. 02.04.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу міської ради у справах 

молоді та спорту 

Про роботу відділу 

10. 09.04.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

Про роботу відділу 

11. 16.04.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

Про роботу відділу 

12. 23.04.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради 

Про роботу відділу 

13. 30.04.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

Про роботу 

управління 

14. 07.05.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Про роботу 

управління 

15. 14.05.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Про роботу 

управління 

16. 21.05.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник Конотопського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

Про роботу центру 

17. 28.05.2020 

з 19.00 до 20.00 

Начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

Про роботу відділу 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому Оксана ЗИМОВЕЦЬ 

 

Завідувач сектору міської ради  

з питань внутрішньої політики 

 

Юрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

 


