УК Р А Ї Н А
МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н НЯ
“27” серпня 2014 р

№ 44-р

Про проведення
громадського обговорення

Керуючись ч.5 ст.3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам
та об’єктам прав власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій», постановою Кабінету Міністрів
України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження порядку проведення
громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним
особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права
власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», розглянувши
клопотання трудового колективу КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Михайлівської районної ради Запорізької області про присвоєння навчальному
закладу імені Миколи Архиповича Шаламова
та з метою залучення
громадськості до вирішення питань місцевого значення, забезпечення реалізації
політики відкритості та прозорості зобов’язую:
1. Провести з 03 вересня 2014 року на території району громадське обговорення
питання щодо присвоєння КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Михайлівської
районної ради Запорізької області імені М.А. Шаламова (далі – громадське
обговорення).
2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про проведення громадського
обговорення (додається).
3. Призначити відповідальним за організацію громадського обговорення та
проведення відповідних заходів начальника організаційного відділу виконавчого
апарату Михайлівської районної ради Матросову І.В.
4. Виконавчому апарату районної ради:

1) розмістити інформаційне повідомлення про проведення громадського
обговорення на офіційному веб-сайті районної ради та районній газеті
«Михайлівські новини»;
2) забезпечити реєстрацію та узагальнення пропозицій учасників громадського
обговорення;
3) спільно з керівництвом КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Михайлівської
районної ради Запорізької області організувати проведення 04 листопада
конференції з обговорюваного питання.
4) надати узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час
проведення громадського обговорення.
5. Після завершення процедури обговорення та узагальнення пропозицій і
зауважень питання про присвоєння КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Михайлівської районної ради Запорізької області імені М.А.Шаламова
розглянути на черговому пленарному засіданні сесії районної ради.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради

С.В. Передерій

Затверджено
Розпорядження голови
Михайлівської районної ради
від 27.08.2014 № 44-р
Інформаційне повідомлення
про проведення громадського обговорення питання щодо присвоєння
КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Михайлівської районної ради
Запорізької області імені Миколи Архиповича Шаламова
Організатор громадського обговорення - Михайлівська районна рада.
Найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я фізичної
особи - КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Михайлівської районної ради
Запорізької області
Ім’я фізичної особи, що пропонується присвоїти юридичній особі – Шаламов
Микола Архипович
Обґрунтування пропозиції
Шаламов Микола Архипович народився 16 травня 1954 року, в селищі
Михайлівка, Михайлівського району, Запорізької області. Громадянин України.
Освіта вища. З 1976 по 1983 рік навчався в Українському ордена Дружби
народів інституті інженерів водного господарства м. Рівне, спеціальність:
механізація гідромеліоративних робіт, кваліфікація: інженер – механік.
Трудова діяльність: з 1973 року по 1977 рік працював машиністом
бульдозера, а згодом -механіком, головним механіком БМУ-120 тресту
«Мелітопольводбуд».
1977 - 1980 роки-інженер з експлуатації машино-тракторного парку
радгоспу «Мир» Якимівського району.
1980 по 1987 рік працював на інженерних посадах «Михайлівський
райагропостач».
З 1988 року по 1997 рік - директор підприємства «Михайлівський
райагропостач».
З 1997 року був головою правління АТ «Михайлівський райагропостач».
Завдяки таланту, високому професіоналізму, відданості справі,
цілеспрямованості і наполегливості керівника підприємство АТ «Михайлівський
райагропостач» постійно розвивалося, обираючи найбільш оптимальний
напрямок, створювалися нові робочі місця.
Маючи великий досвід роботи, добрі фахові знання, Шаламов Микола
Архипович проявив себе вимогливим, талановитим керівником. Він вніс
значний вклад в розвиток
акціонерного товариства “Михайлівський
райагропостач” .
За його ініціативи у 1996 році у районному центрі було відкрито оптовороздрібний магазин «Нива», а у Веселівському районі Запорізької області оптово-роздрібне відділення. У березні 2000 року створено дочірнє
сільськогосподарське підприємство «Агроцентр». Підприємство має в оренді

5000 га орної землі для вирощування сільськогосподарських культур. У липні
2000 року організована філія «Торговий дім «Агроцентр» АТ «Михайлівський
райагропостач» для закупівлі та стабільної реалізації сільськогосподарської
продукції, моніторингу, аналізу та прогнозування кон’юнктури аграрного ринку
на території країн Співдружності незалежних держав. Його підприємство є
одним із засновників Запорізької товарної біржі «Гілея».
Нагороди: за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, високі
показники у роботі, вагомий особливий внесок у становлення і розвиток
незалежної України, підняття престижу сільськогосподарської галузі,
підвищення культури землеробства, впровадження інноваційних технологій
управління Шаламов М.А. та його трудовий колектив неодноразово
відзначалися нагородами різного рівня: почесними грамотами Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Запорізької обласної ради,
Михайлівської
районної
державної
адміністрації;
медаллю
«Лідер
агропромислового комплексу 2004 року», у 2010 році - орденом «Почесний
хрест», очолюване підприємство за даними Міжнародного економічного
рейтингу «ЛІГА КРАЩИХ» за підсумками роботи у 2012 році здобуло статус
«Підприємство року» та посіло 7 місце по напрямку «Оптова торгівля зерном,
насінням та кормами» серед 350000 суб'єктів господарювання України у класі
«Малі підприємства».
У 2002 році Шаламов М.А. був визнаний кращим роботодавцем в
Михайлівському районі.
Громадська робота: з 2002 року по 2006 рік - депутат Запорізької обласної
ради IV скликання, заступник голови комісії з аграрних питань;
з 2010 року - депутат Запорізької обласної ради VI скликання.
Був засновником благодійного фонду «За розвиток Михайлівщини».
З 2012 року – керівник Михайлівської районної організації «Роботодавці
Михайлівщини».
Тісно співпрацював з районною організацією ветеранів України,
територіальним медичним об’єднанням, керівниками підприємств, установ та
організацій, надавав всебічну допомогу у вирішенні соціально-економічних
проблем Михайлівського району.
Особливу турботу він виявляв до підростаючого покоління, не зважаючи
на напружену роботу, активну депутатську діяльність, завжди знаходив час для
спілкування з дітьми, був бажаним гостем на шкільних заходах і святах.
Саме Микола Архипович став одним із ініціаторів реконструкції
Пришибської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Завдяки його фінансовій підтримці одна з
найстаріших шкіл району перетворилася на сучасний навчальний заклад. Він був
і залишається прикладом для наслідування, людиною високої моралі і честі,
меценатом, патріотом Михайлівського краю, професіоналом, відданим сином
Батьківщини.
За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток
Михайлівського району, забезпечення національної, інтелектуальної та
культурної спадщини, активну трудову та громадську діяльність рішенням
32(позачергової) сесії Михайлівської районної ради шостого скликання від

05.05.2014 року № 1
Шаламову Миколі Архиповичу – директору АТ
«Михайлівський райагропостач» присвоєно звання «Почесний громадянин
Михайлівського району» посмертно.
Життєвий шлях Шаламова Миколи Архиповича, його принципова
громадянська позиція, стануть гідним прикладом для виховання молодого
покоління, а присвоєння навчальному закладу його імені, сприятиме
підвищенню престижу навчання у цьому навчальному закладі.
Суб’єкти, що внесли пропозицію про присвоєння КЗ «Пришибська ЗОШ ІІІІ ступенів» Михайлівської районної ради Запорізької області імені
М.А.Шаламова - трудовий колектив вказаного навчального закладу.
Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення:
громадське обговорення проводиться з 03 вересня до 04 листопада 2014 року на
сторінках районної газети Михайлівські новини», на сайті Михайлівської
районної ради: mih-rada.gov.ua. та на конференції, яка відбудеться 04 листопада
2014 року о 14-00 в актовій залі КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Михайлівської районної ради Запорізької області за адресою: вул.
Куйбишева,14, смт. Пришиб, Михайлівського району Запорізької області.
Пропозиції та зауваження пропонуємо надавати в письмовій або усній формі до
виконавчого апарату районної ради до 01 листопада 2014 року за адресою:
72002, вул. Леніна,36, смт Михайлівка Запорізької області; телефон
відповідальної особи: (06132) 2-06-44, приймальня – 2-23-91 або ж надсилати
електронною поштою на адресу tornado@zp.ukrtel.net із зазначенням прізвища,
імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає. Анонімні пропозиції
(зауваження) не реєструються і не розглядаються.
Посадова особа, відповідальна за проведення громадського обговорення,
начальник організаційного відділу Михайлівської районної ради – Матросова
Ірина Василівна.
Результати обговорення будуть оприлюднені на сайті районної ради та в
районній газеті «Михайлівські новини» у визначений законодавством термін.

Начальник організаційного
відділу районної ради

І.В.Матросова

