
Проєкт 

ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ 

проведення консультацій з громадськістю в Баштанській міській раді 
у 2021 році 

 

№ 
з/п 

Питання або проект   
нормативно-правового 

акту 

Форма прове-
дення консу-
льтацій з гро-

мадськістю 

Термін 
проведення 
консульта-

цій  

Соціальні 
групи насе-
лення та за-

цікавлені 
сторони  

Структурний 
підрозділ, від-

повідальний за 
проведення 

консультацій 

Контактні дані структур-
ного підрозділу (праців-
ника) відповідального за 
проведення консультацій 
(телефон, електронна адре-

са) 
1. 2. 3. 4. 5 6 7 

1. Перспективи розвитку 
громади 

зустрічі місько-
го голови з ко-
лективами під-
приємств, орга-
нізацій 

сі-
чень‒березе
нь 

всі соціальні 
групи 

Відділ з питань 
засобів масової 
інформації та 
зв’язків з гро-
мадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

 

2. «Бюджет участі‒2021» консультації Березень-

квітень 

всі соціальні 
групи 

Відділ енерго-

менеджменту, 
муніципальних 
ініціатив та ін-
вестицій та за-
лучення експер-
та 

тел. 05158)2 72 52 

e-mail: 

 bmr_2017@ukr.net 

 

investN@i.ua 

3. Публічне представлення 
звіту виконання міського 
бюджету за 2019 рік 

обговорення березень всі соціальні 
групи насе-
лення 

Фінансовий від-
діл 

тел. 2-67-48 

 

4. Публічне представлення 
бюджет 2019 року за бю-
джетними програмами 

обговорення березень всі соціальні 
групи насе-
лення 

Головні розпо-

рядники коштів 
(відділ освіти, 
молоді і спорту, 
відділ культури 

тел. 2-67-48 

 

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net
mailto:bmr_2017@ukr.net
file:///C:/Users/user/Downloads/investN@i.ua


та туризму, апа-
рат міської ра-
ди) 

5. Про затвердження місце-
вих податків та зборів 

Громадське об-
говорення 

червень  всі соціальні 
групи 

 

Фінансовий від-
діл  

тел. 2-67-48 

 

6. Проєкт міського бюджету 
на 2022 рік 

Громадське об-
говорення 

листопад-

грудень 

всі соціальні 
групи насе-
лення 

Фінансовий від-
діл 

тел. 2-67-48 

 

7. Проєкт орієнтовного пла-

ну проведення консуль-

тацій з громадськістю на 
2022 рік у Баштанській 
міській раді 

Громадське об-
говорення 

листопад 

 

всі соціальні 
групи 

Відділ з питань 
засобів масової 
інформації та 
зв’язків з гро-
мадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

 

Про хід виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 2020 рік 
інформувати відділ протягом п’яти робочих днів після проведення заходу. 
 

Начальник відділу з питань засобів масової інформації  
та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету  
Баштанської міської ради              Олена ВИНОГРАДОВА 
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