
Повідомлення про проведення консультацій з підприємцями «Налагодження

ефективної взаємодії влади та бізнесу»

1. Орган місцевого самоврядування, який проводить обговорення:

Баштанська міська рада

2. Назва консультації з громадськістю:

Налагодження ефективної взаємодії влади та громади

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія прийнятого рішення:

-  органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  підприємці Баштанської міської об’єднаної громади.

4. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення 

для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

-  підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади та підприємців ОТГ;

-  визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть взаємодію 

влади та бізнесу.

5. Місце, дата, час проведення консультацій, реєстрація учасників:

Консультації з підприємцями відбудуться 02 березня 2020 р. о 10.00 у залі засідань 

міської ради за адресою: 56101 м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38. 

Початок реєстрації учасників о 09.40.

6. Форми громадського обговорення:

Круглий стіл

7. Спосіб забезпечення участі в обговоренні зацікавлених сторін:

Розміщення інформаційного повідомлення про проведення круглого столу на 

вебсайті Баштанської міської ради.

8. Прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи:

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та оподаткування -  Комощук 

Олена Іванівна

9. Термін і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт про результати проведення круглого столу буде оприлюднений на офіційному 

вебсайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю» не 

пізніше, ніж через десять днів з дня проведення.



Звіт

Про засідання круглого столу з підприємцями ОТГ на тему 

«Налагодження ефективної взаємодії влади та бізнесу»

Інформаційне повідомлення щодо засідання круглого столу 

розміщувалося на офіційному веб-сайті міської ради в додатку «Корисна 

інформація» у розділі «Консультації з громадкістю».

В повідомленні було вказано, що в засідання круглого столу будуть 

приймати участь представники податкового органу та центру зайнятості.

Питання, на які б хотіли почути відповідь підприємці, повинні були 

надсилатися на електронну пошту Капітанської міської ради до 25 лютого.

Жодного запитання не було надіслано

Засідання круглого столу з підприємцями відбулося 02 березня 2020 року.

( протокол засідання додається)

Начальник відділу з питань розвитку

економіки,торгівлі та оподаткування Олена КОМОЩУК

?


