
 
УКРАЇНА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

Запорізької області 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

                                                      міського голови 

                                                                                                                

28.02.2020                                                                                               № 95-р 

 

 
 

Про затвердження заходів на 2020 рік 

«Плану міжкультурної інтеграції  

м. Мелітополя до 2020 року»  

 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення виконання «Плану міжкультурної інтеграції  

м. Мелітополя до 2020 року», затвердженого рішенням сесії Мелітопольської 

міської ради Запорізької області VI скликання від 30.07.2015 №13 «Про 

затвердження Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополя до 2020 

року», на виконання розпорядження міського голови від 13.02.2020  № 69-р 

«Про затвердження складу робочої групи з моніторингу виконання міської 

моделі міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. 

Мелітополя до 2020 року» та ефективного виконання операційних завдань у 

2020 році, з метою моніторингу та якісного виконання вищевказаного 

документа 

 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 

 

1. Затвердити заходи на 2020 рік «Плану міжкультурної інтеграції 

м. Мелітополя до 2020 року» (далі - План) згідно з додатком. 

2. Членам робочої групи з моніторингу та  виконання міської моделі 

міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. Мелітополя до 

2020 року» (далі - Робоча група), які є виконавцями Плану: 

1) забезпечити виконання заходів; 

 КОНТРОЛЬ 



2) щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітнім періодом, 

надавати інформацію про стан виконання заходів до управління освіти 

Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

4. Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області: 

1) надавати узагальнену інформацію про хід виконання заходів 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бойко С. щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітнім періодом; 

2) надати підсумкову інформацію про виконання заходів 

Мелітопольському міському голові до  01.02.2021. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Бойко С. 

 

 

 

 

 

Секретар Мелітопольської міської ради                      Роман РОМАНОВ 

 

 

 

Проект розпорядження підготував: 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

__________________ Світлана БОЙКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник управління 

правового забезпечення 

___________________Світлана СОЛОМʼЯНА 

 

Начальник відділу 

з питань  контролю 

___________________Оксана КІРЧЕВА 

 

 

В.о. спеціаліста з питань запобігання  

та  виявлення корупції, 

головний спеціаліст управління  

Правового забезпечення 

___________________Ольга ЄРЕМЕЄВА  

 

Головний спеціаліст-коректор 

___________________ Кристина КІЗЮН 


