
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю в Баштанській міській раді  

у 2019 році 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акту 

Форма 

проведення 

консультацій з 

громадськістю   

Термін 

проведення 

консультац

ій  

Соціальні 

групи 

населення та 

зацікавлені 

сторони  

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний 

за проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу 

(працівника) 

відповідального за 

проведення 

консультацій (телефон, 

електронна адреса) 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 

1.  Децентралізація ‒ досвід, 

здобутки, проблеми та 

перспективи 

зустрічі з 

колективами 

підприємств, 

організацій 

січень всі соціальні 

групи 

Відділ з питань 

засобів масової 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

 

2.  План розвитку 

Миколаївської області на 

2019‒2021 рр. 

обговорення січень-

лютий 

всі соціальні 

групи 

Відділ з питань 

засобів масової 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

3.  Звіт про роботу 

комунального 

підприємства «Добробут» 

 січень всі соціальні 

групи 

КП «Добробут»  

4.  Звіт про роботу 

комунального 

 січень всі соціальні 

групи 

КП «Міськ-

водоканал» 
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підприємства 

«Міськводоканал» 

5.  Використання та охорона 

бджіл 

 

«круглий стіл» 

 

І квартал бджолярі Відділ з питань 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

0979324868,  

bmr_zem@ukr.net 

6.  Обговорення програми 

соціально-економічного 

розвитку  

обговорення лютий всі соціальні 

групи 

Відділ з питань 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

оподаткування 

тел. 2-71-70 

 

7.  Роль політичних партій 

та громадських 

організацій у житті 

громади 

«круглий стіл» 

 

лютий політичні 

партії, 

громадські 

організації 

 

Відділ з питань 

засобів масової 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

 

8.  Заходи по Програмі 

розвитку культури 

«круглий стіл» 

 

лютий всі соціальні 

групи 

Відділ розвитку 

культури та 

туризму 

Березовська С.В. 

(05158) 2-66-30 

9.  План дії сталого 

енергетичного розвитку 

обговорення лютий Структурні 

підрозділи 

виконавчого 

комітету, 

депутати, 

комунальні 

підприємства, 

представники 

Безручко Олена 

Сергіївна, 

енергоменеджер, 

спеціаліст І 

катерогії відділу 

енергоменеджмен

ту, 

муніципальних 

тел. (05158) 2 64 70 

e-mail: 

bashtrada@ukr.net 
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територіальни

х органів 

Баштанської 

ОТГ 

ініціатив та 

інвестицій 

10.  Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в 

багатоповерхових 

житлових будівлях 

(ОСББ) 

тренінг лютий - 

березень 

Представники 

ОСББ 

Шафорост Наталя 

Григорівна 

начальник відділу 

енергоменеджмен

ту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

тел. (05158)2 72 52 

e-mail: 

bashtrada@ukr.net 

11.  «Бюджет участі - 2019 р» консультації лютий - 

березень 

всі соціальні 

групи 

Відділ 

енергоменеджмен

ту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій та 

залучення 

експерта 

тел. 05158)2 72 52 

e-mail: 

 bmr_2017@ukr.net 

 

investN@i.ua 

12.  Результати роботи в 

системі 

енергоменеджменту в 

бюджетних будівлях 

навчання березень-

вересень 

Відповідальні 

особи за 

роботу в 

системі 

«Енергосервіс 

Шафорост Наталя 

Григорівна 

начальник відділу 

енергоменеджмен

ту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

 

тел. 05158)2 72 52 

e-mail: 

 bmr_2017@ukr.net 

 

investN@i.ua 
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Безручко Олена 

Сергіївна 

енергоменеджер, 

спеціаліст І 

катерогії відділу 

енергоменеджмен

ту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

13.  Публічне представлення 

звіту виконання міського 

бюджету за 2018 рік 

обговорення березень всі соціальні 

групи 

населення 

Фінансовий 

відділ 

тел. 2-67-48 

 

14.  Публічне представлення 

бюджет 2019 року за 

бюджетними програмами 

обговорення березень всі соціальні 

групи 

населення 

Головні 

розпорядники 

коштів (відділ 

освіти,молоді і 

спорту, відділ 

культури та 

туризму, апарат 

міської ради) 

тел. 2-67-48 

 

15.  Перспективи розвитку 

позашкільної освіти 

«круглий стіл» березень всі соціальні 

групи 

 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

тел. 2-63-80 

bashtanka.osvita.otg@gm

ail.com 

16.  Забезпечення публічності 

реалізації упродовж 2019-

2020 років у рамках 

компоненту місцевого 

економічного розвитку 

«круглий стіл» березень Територіальні 

громади 

населених 

пунктів, ОСН, 

депутати, 

Шафорост Наталя 

Григорівна 

начальник відділу 

енергоменеджмен

ту, 

тел. 05158 2 64 70 

e-mail: investN@i.ua 
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Програми DOBRE 

проекту створення: 

ярмарково-фестивальної 

площі-трансформера. 

молодіжна 

рада 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

17.  Григорій Довженко – 

автор кам’яних 

вишиванок 

кіно–

мультимедійна 

презентація 

квітень всі соціальні 

групи 

 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Відділ культури 

та туризму 

тел. 2-63-80 

bashtanka.osvita.otg@gm

ail.com 

тел. (05158) 2-66-30 

18.  Стан та перспективи 

розвитку інклюзивної 

освіти Баштанщини 

 

«круглий стіл» квітень всі соціальні 

групи 

 

Баштанський 

міський 

інклюзивно-

ресурсний центр 

«круглий стіл» 

тел. 2-55-35 

irc.bashtanka@gmail.com 

 

19.  95-річчя Баштанської 

МТС 

святкові заходи 29.04.2019  Відділ культури 

та туризму 

Ветеранська 

організація 

«Агропромтехнік

и» 

тел. (05158) 2-66-30 

20.  Обговорення стану 

реалізації молодіжної 

політики в Баштанській 

ОТГ, розвиток 

молодіжних організацій 

«круглий стіл» травень учнівська 

молодь та 

представники 

громадськості 

Відділ з питань 

засобів масової 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

 

21.  Про затвердження 

місцевих податків та 

зборів 

Громадське 

обговорення 

червень  всі соціальні 

групи 

 

Фінансовий 

відділ)  

тел. 2-67-48 

 

22.  Проведення Днів Сталої 

Енергії 

Навчання,трені

нги, конкурси, 

червень-

серпень 

 Відділ 

енергоменеджмен

тел. (05158)2 72 52 

e-mail:  
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наради ту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій та 

залучення 

експерта 

bmr_2017@ukr.net 

 

investN@i.ua 

23.  Отримання інвестицій та 

залучення кредитних 

коштів для суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва 

 «круглий стіл» серпень представники 

громадських 

об’єднань  

Відділ з питань 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

оподаткування 

тел. 2-71-70 

bashtkyltura@ukr.net 

 

24.  Звіт про роботу 

педагогічних 

працівників району у 

2017/18 навчальному році 

конференція серпень педагогічні 

працівники 

ОТГ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

тел. 2-63-80 

bashtanka.osvita.otg@gm

ail.com 

25.  Особливості здійснення 

закупівельних процедур 

через електронну систему 

РroZorro для підприємців 

семінар-нарада вересень 

 

розпорядники 

коштів 

 

 

Відділ з питань 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

оподаткування 

тел. 2-71-70 

bashtanka.zmi@ukr.net 

26.  Роль родин / батьків у 

створенні та 

впровадженні програми 

навчання для дитини в 

інклюзивному 

середовищі. 

ресурс-студія 

«Разом» 

вересень батьки дітей з 

ООП 

Баштанський 

міський 

інклюзивно-

ресурсний центр  

тел. 2-55-35 

irc.bashtanka@gmail.com 

 

27.  Проект міського бюджету 

на 2020 рік 
Громадське 

обговорення 

жовтень всі соціальні 

групи 

населення 

Фінансове 

управління 

тел.. 2-67-48 
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28.  75 річниці визволення 

України від німецько-

фашистських загарбників 

святкові заходи жовтень всі соціальні 

групи 

Відділ культури 

та туризму 

Березовська С.В. 

(05158) 2-66-30 

    

29.  Проект орієнтовного 

плану проведення 

консультацій з 

громадськістю на 2020 

рік у Баштанській міській 

раді 

«круглий стіл» листопад 

 

всі соціальні 

групи 

Відділ з питань 

засобів масової 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

30.  Нормативно-правові та 

організаційно-методичні 

підходи в реалізації 

інклюзивного навчання. З 

досвіду роботи 

Баштанського міського 

інклюзивно-ресурсного 

центру 

«круглий стіл»  всі соціальні 

групи 

Баштанський 

міський 

інклюзивно-

ресурсний центр  

 

 

тел. 2-55-35 

irc.bashtanka@gmail.com 

 

31.  Звіт про проведену 

роботу за рік 

публікація в 

ЗМІ 

грудень всі соціальні 

групи 

Відділ розвитку 

культури та 

туризму 

Березовська С.В. 

(05158) 2-66-30 

32.  Звіт про хід виконання 

плану дій щодо реалізації 

Стратегії розвитку 

Баштанської об’єднаної 

територіальної громади  

на 2017-2025 роки у 2019 

році 

розширене 

засідання 

кожні 

півроку 

Територіальні 

громади 

населених 

пунктів, ОСН, 

депутати, 

молодіжна 

рада 

Шафорост Наталя 

Григорівна 

начальник відділу 

енергоменеджмен

ту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

тел. 05158 2 64 70 

e-mail: investN@i.ua 

33.  Освітні заходи, Конференції, Протягом всі соціальні Відділ з питань тел. 2-70-67 
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організовані за 

сприянням міжнародних 

організацій 

вебінари, 

лекції, тренінги 

тощо 

2019 року групи засобів масової 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю 

bashtanka.zmi@ukr.net 

 

Про хід виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 2019 рік 

інформувати відділ протягом трьох днів після проведення заходу. 

 

Начальник відділу з питань засобів масової інформації  

та зв’язків з громадськістю  

виконавчого комітету Баштанської міської ради           О. 

ВИНОГРАДОВА 
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