
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

29 листопад 2019 року                            м. Баштанка                       № 223-р 
               

 

Про затвердження Орієнтовного 

Плану проведення  консультацій  

з  громадськістю   у   2020   році 
 

З метою врахування громадської думки, підвищення якості 
підготовки та прийняття рішень з важливих питань соціально-

економічного та культурного розвитку Баштанської об’єднаної 
територіальної громади, питань, які стосуються конституційних прав, 
свобод, інтересів і обов`язків громадян, на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 
керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням міської ради від 23 листопада 2017 року № 7 «Про 

затвердження Положення про порядок проведення Баштанською міською 

радою консультацій з громадськістю з питань місцевого значення» 

з о б о в ’ я з у ю:  

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з 

громадськістю в Баштанській міській раді на 2020 рік (надалі ‒ 

Орієнтовний план), що додається. 
2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету 

Баштанської міської ради забезпечити виконання затвердженого 

Орієнтовного плану. 
3. Відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету Баштанської міської ради 

(Виноградова О. Г.) оприлюднити дане розпорядження на вебсайті 
Баштанської міської ради та забезпечити організацію виконання заходів 

значеного вище плану. 
4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Кононенко Л. А. 
 

Секретар міської ради      Людмила ЛУЦЕНКО 



                Додаток  
                до розпорядження  
                міського голови 

                «29» листопад 2019 року № 223-р 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю в Баштанській міській раді 
у 2020 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. Здобутки, проблеми та 
перспективи 

зустрічі з 
колективами 
підприємств, 
організацій 

Січень‒бере
зень 

всі соціальні 
групи 

Відділ з питань 
засобів масової 
інформації та 
зв’язків з 
громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

 

2. Покращення надання 
спортивних послуг у 
громаді 

«круглий стіл» 

 

січень всі соціальні 
групи 

Л.О. Смола, 
головний 
спеціаліст 
відділу освіти, 
молоді та спорту 

тел. 2-70-47 

bashtanka.osvita.otg@gmail.

com 

3. Взаємодія ОСББ з 
Асоціацією «Єдина сім’я» 

 лютий Голови ОСББ Відділ з питань 
ЖКГ, 
архітектури, 
містобудівного 
кадастру та 
цивільного 
захисту 

тел. 2-76-59 

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net
bashtanka.osvita.otg@gmail.com
bashtanka.osvita.otg@gmail.com


4. Взаємодія агровиробників 
та пасічників. Як 
попередити отруєння 
бджіл. 

 

«круглий стіл» 

 

І квартал бджолярі Відділ з питань 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
середовища 

Бублик І.В. 
тел. 0979324868,  

bmr_zem@ukr.net 

5. «Бюджет участі‒2020» консультації Березень-

квітень 

всі соціальні 
групи 

Відділ 
енергоменеджме
нту, муніци-

пальних 

ініціатив та 
інвестицій та 
залучення 
експерта 

тел. 05158)2 72 52 

e-mail: 

 bmr_2017@ukr.net 

 

investN@i.ua 

6. Публічне представлення 
звіту виконання міського 

бюджету за 2019 рік 

обговорення березень всі соціальні 
групи 
населення 

Фінансовий 
відділ 

тел. 2-67-48 

 

7. Організація оздоровлення 
дітей 

«круглий стіл» березень всі соціальні 
групи 
населення 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

тел. 2-70-47 

bashtanka.osvita.otg@gmail.

com 

 

8. Публічне представлення 
бюджет 2019 року за 
бюджетними програмами 

обговорення березень всі соціальні 
групи 
населення 

Головні розпо-

рядники коштів 
(відділ освіти, 
молоді і спорту, 
відділ культури 
та туризму, 
апарат міської 
ради) 

тел. 2-67-48 

 

9. Міські дитячі майданчики 
‒ стан і перспектива 

«круглий стіл» квітень Комунальні 
підприємства, 
ЗМІ 

Відділ з питань 
ЖКГ, 
архітектури, 

тел. 2-76-59 

file:///C:/Users/user/Downloads/bmr_zem@ukr.net
mailto:bmr_2017@ukr.net
file:///C:/Users/user/Downloads/investN@i.ua
bashtanka.osvita.otg@gmail.com
bashtanka.osvita.otg@gmail.com


містобудівного 
кадастру та 
цивільного 
захисту 

10. Ресурси і можливості 
роботи з особливими 
дітьми 

«круглий стіл» 

 

квітень педагогічні 
працівники 

Баштанський 
міський 
інклюзивно-

ресурсний центр 

тел. 2-55-35 

irc.bashtanka@gmail.com 

11. Сприяння 
підприємницьким 
ініціативам та 
самозайнятості населення 

 

«круглий стіл» квітень всі соціальні 
групи 

 

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

тел. 2-71-70 

 

 

12. Змістовний відпочинок 
молоді в літній період 

«круглий стіл» травень Відділи 
культури, 
освіти, 
Молодіжна 
рада 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

тел. 2-70-47 

bashtanka.osvita.otg@gmail.

com 

 

13. Про затвердження 
місцевих податків та 
зборів 

Громадське 
обговорення 

червень  всі соціальні 
групи 

 

Фінансовий 
відділ.  

тел. 2-67-48 

 

14. Лідерство серед молоді тренінг вересень Молодіжна 
рада 

Л.О. Смола, 
головний 
спеціаліст 
відділу освіти, 
молоді та спорту 

тел. 2-70-47 

bashtanka.osvita.otg@gmail.

com 

15. Особливості здійснення 
закупівельних процедур 
через електронну систему 
РroZorro для підприємців 

семінар-нарада вересень 

 

розпорядники 
коштів 

 

 

Відділ з питань 
розвитку еконо-

міки, торгівлі та 
оподаткування 

тел. 2-71-70 

bashtanka.zmi@ukr.net 

16. Недержавний сектор ‒ 
ресурс для розвитку 

«круглий стіл» жовтень Громадські 
організації 

Л.О. Смола, 
головний 

тел. 2-70-47 

bashtanka.osvita.otg@gmail.
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громади спеціаліст 
відділу освіти, 
молоді та спорту 

com 

17. Проект міського бюджету 
на 2021 рік 

Громадське 
обговорення 

листопад-

грудень 

всі соціальні 
групи 
населення 

Фінансове 
управління 

тел. 2-67-48 

 

18. Проект орієнтовного 
плану проведення кон-

сультацій з громадськістю 
на 2021 рік у Баштанській 
міській раді 

Громадське 
обговорення 

листопад 

 

всі соціальні 
групи 

Відділ з питань 
засобів масової 
інформації та 
зв’язків з 
громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zmi@ukr.net 

19. Звіт про хід виконання 
плану дій щодо реалізації 
Стратегії розвитку 
Баштанської об’єднаної 
територіальної громади  
на 2017-2025 роки у 2020 

році 

розширене 
засідання 

кожні 
півроку 

Територіальні 
громади 
населених 
пунктів, ОСН, 
депутати, 
молодіжна 
рада 

Шафорост 
Наталя 
Григорівна 

начальник 
відділу 
енергоменеджме
нту, 
муніципаль-них 
ініціатив та 
інвестицій 

тел. 05158 2 64 70 

e-mail: investN@i.ua 

20. Освітні заходи, органі-
зовані за сприянням 
міжнародних організацій 

Конференції, 
вебінари, 
лекції, тренінги 
тощо 

Протягом 
2020 року 

всі соціальні 
групи 

Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

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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