
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

03 лютого 2021 року                                Баштанка                                          № 29-р 
 

 

Про затвердження Плану роботи 

з громадськими організаціями та 

політичними партіями, що діють  
на території Баштанської ТГ, 
на 2021 року 

 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою налагодження конструктивної й 

ефективної взаємодії між громадськими організаціями, політичними партіями, 

що діють на території Баштанської ТГ, та органами виконавчої влади,             

з о б о в ’ я з у ю: 
 

1. Затвердити План роботи з громадськими організаціями та політичними 
партіями, що діють на території Баштанської ТГ на 2021 рік (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету міської ради Ларису КОНОНЕНКО.  

            

 

 

Міський голова                                                                    Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 



 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Розпорядженням міського голови 

              03 лютого 2021 року № 29-р 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

з громадськими організаціями та політичними партіями,  
що діють на території Баштанської територіальної громади, 

на 2021 рік 

 

№  
п/п 

Назва заходу Форма 
проведення 

Термін 
виконання 

Відповідальний 

1. 1«Основні заходи співпраці політичних партій, громадських 
організацій для розвитку Баштанської ТГ» 

«круглий стіл» Січень 2021 Заболотня Л.І 

2.  Спільне засідання політичних партій на тему: «Тарифна 
політика Уряду» (звернення-пропозиції до Президента, 
ВРУ, КМУ) 

«круглий стіл» Лютий 2021 Заболотня Л.І 

3.  Всеукраїнська акція «Серце до серця» Благодійна акція Березень  Шпак К.В., 
Молодіжна рада 

 

4.  Двомісячна акція з благоустрою «За чисте довкілля» акція Квітень 

2021 

Заболотня Л.І., 
КП «Добробут» 

5.  Діалогова платформа «Ключ до успішної інтеграції ВПО» «круглий стіл» Квітень 

2021 

ГО «Центр 
розвитку місцевої 
демократії «Голос 
громади» 

6.  Озеленювання населених пунктів до Дня довкілля акція Квітень-

травень 2021 

КП «Добробут», 
старости 



7.  Акція «Подаруй дитині радість»   червень  
2021 

Ковальова Л.Г 

8.  Основні напрями співпраці влади та громади і необхідні 
для цього умови 

«круглий стіл» Вересень 

2021 

Виноградова О.Г. 

9.  Акція «Збережемо довкілля – збережемо планету» акція Жовтень 

2021 

КП «Добробут», 
старости 

10.  Регіональний розвиток: виклики та інструменти для 
політичних партій 

 

«круглий стіл» Листопад 

2021 

Заболотня Л.І. 

11.  Підвищення ролі політичних партій, громадських 
організацій щодо соціально-економічного розвитку 
громади 

Семінар-

навчання 

грудень2021 Представник 
програми 
«DOBRE» 

 

 

Начальник відділу з питань засобів  
масової інформації та зв’язків з громадськістю                                                                                    Олена ВИНОГРАДОВА 


