
Додаток 3
до розпорядження
сільського голови 
від 25.11.2019р.  №157-ОД

Порядок 
проведення громадського обговорення 

конкурсних робіт на створення офіційної символіки
 Миколаївської сільської територіальної громади та голосування

Період проведення громадського обговорення конкурсних робіт на створення 
офіційної символіки  Миколаївської територіальної громади та голосування 
13 січня 2020 року - 31 січня 2020року включно.

Формати проведення
громадського обговорення конкурсних робіт на створення офіційної

символіки  Миколаївської сільської територіальної громади та голосування:
 

І. Проведення електронного опитування.
13.01.2020р. - 31.01.2020р.

1.Підготовка та оприлюднення інформаційного повідомлення на офіційному
сайті сільської ради про проведення громадського обговорення ескізів герба і
прапора Миколаївської громади, сканування конкурсних робіт та розміщення
описів до них.
2.  Створення  Google-форми  для  голосування,  розміщення  її  в  мережі
інтернет,  збір  та  узагальнення  пропозицій,  результатів  голосування,  які
надійшли цим способом.
3. Збір та узагальнення пропозицій, результатів голосування, які надійшли на
офіційну  електронну  пошту   Миколаївської  сільської  ради  –
http//nikolaevka.rada.today,  s_radanik@ukr.net  з  позначкою  "Офіційна
символіка Миколаївської ОТГ".
4. Поширення  новини про  проведення  громадського  обговорення  ескізів
герба і прапора Миколаївської громади на офіційній сторінці  Facebook. Збір
та  узагальнення  пропозицій,  результатів  голосування,  які  вказані  були  в
коментарях до повідомлення
5. Поширення  новини про  проведення  громадського  обговорення  ескізів
герба і прапора Миколаївської громади на офіційній сторінці Facebook. 
6. Збір та узагальнення пропозицій, результатів голосування, які вказані були
в коментарях до повідомлення

ІІ. Проведення інтерактивного опитування
13.01.2020р. - 31.01.2020р.

1. Кольорові скан-копії  ескізів офіційної символіки, їх описи, бланки
для збору пропозицій та голосування розміщуються:



-  на  інформаційному стенді в  адміністративній будівлі сільської
ради (с.Миколаївка, вул.Шевченка,67;

- у старостаті №1 с.Северинівка, вул.Молодіжна,1;

- у старостаті №2 с.Постольне, вул.Центральна,1А;

- у старостаті №3 с.Кекине, вул.Садова,18; 

- у старостаті №4 с.Кровне, вул.Центральна,92.

2.  Відділ  освіти  сільської  ради  забезпечує  проведення  громадського
обговорення  в  навчальних  закладах  Миколаївської  громади  (серед
педагогічних та  батьківських  колективів  в  4  школах  та  2  ДНЗ),  збирає  та
узагальнює результати.

ІІІ. Проведення підсумкового обговорення
03.02.2020р  о 15-00 год. 
Формат  заходу  -  відкрита  підсумкова  зустріч  за  участі  авторів  ескізів,
відповідальних  осіб  за  збір  та  узагальнення  результатів  обговорення  та
голосування,  осіб,  які  надали  конструктивні  пропозиції  до  робіт  та
конкурсної комісії. 
Місце  проведення  –  будинок  культури  Миколаївської  сільської  ради,
с.Миколаївка, вул.Шевченка,67. 


