
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА БАШТАНСЬКОГО 

РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 14 вересня 2021 р. м. Баштанка № 203-р 

 

 
Про дослідження громадської думки  
щодо  якості послуг  водопостачання  
та утримання доріг у межах ТГ  
 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою вивчення громадської думки щодо якості 
послуг водопостачання та утримання доріг у межах територіальної громади,       

з о б о в ’ я з у ю:  

1. Відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради організувати з 20 вересня 2021 року по 15 жовтня 2021 

року опитування громадян щодо якості послуг водопостачання та утримання доріг 
у межах ТГ та покласти відповідальність за проведення опитування на:  

начальника відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю ВИНОГРАДОВУ Олену Григорівну;  

головного спеціаліста відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків 
з громадськістю ЗАБОЛОТНЬОГО Олександра Івановича;  

інспектора по роботі з органами самоорганізації населення відділу з питань 
засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю ЗАБОЛОТНЮ Лідію 
Іванівну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Добренський старостинський округ) ШЕЛЕСТ Наталію Володимирівну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Новоєгорівський старостинський округ) НИЖНИК Наталію Борисівну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Плющівський старостинський округ) ЗАЛИВЧУ Валентину Іванівну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Пісківський старостинський округ) ІЩЕНКО Олену Миколаївну;  



спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Христофорівський старостинський округ) БУГАЙ Наталію Анатоліївну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Новосергіївський старостинський округ) БУЦ Наталію Віталіївну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Новоіванівський старостинський округ) КРИВЕНКО Олену Антонівну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Новопавлівський старостинський округ) МОЦАЧЕНКО Надію Василівну;  

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради 
(Явкинський старостинський округ) ПЕТРАКОВУ Емму Олександрівну.  

2. При проведенні опитування використовувати електронну систему 
опитувань DOBRE.Pytannya.  

3. Аналіз результатів опитування підготувати та подати на розгляд 
виконавчого комітету Баштанської міської ради до 26 жовтня 2021 року.  

4. Головного спеціаліста відділу з питань засобів масової інформації та 
зв’язків з громадськістю (Олександра ЗАБОЛОТНЬОГО):  

- забезпечити доступ осіб, задіяних в організації та проведенні опитування, 
до електронної системи опитувань DOBRE.Pytannya у обсязі, згідно із їх 
функціональними обов’язками;  

- розмістити на офіційному сайті bashtanskaotg.gov.ua Баштанської міської 
ради інформацію про хід та результати опитування.  

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 
міської ради Інну ГОМЕРСЬКУ.  

Міський голова                                                                 Олександр БЕРЕГОВИЙ 


