
Повідомлення про проведення електронного громадського обговорення 

проекту Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ на 2019‒2026 роки 
 

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення: 
 

Баштанська міська рада. 
 

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення: 

 

Проект комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ на 2019‒2026 роки 

 

3. Альтернативні варіанти вирішення питання: 
 

‒ схвалення громадськістю проекту Комунікаційної стратегії без зауважень; 

‒ схвалення громадськістю проекту Комунікаційної стратегії із урахуванням 

отриманих пропозицій та зауважень. 
 

4. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених 

соціальних груп населення та заінтересованих сторін: 
 

‒ публікація проекту Комунікаційної стратегії на офіційному веб-сайті 

Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю». 
 

5. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія прийнятого рішення: 
 

‒ органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

‒ організації громадянського суспільства; 

‒ мешканці Баштанської міської об’єднаної громади. 
 

6. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення 

для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: 
 

‒ підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади та мешканців громади, 

що сприятимуть досягненню цілей розвитку громади; 

‒ визначення спільних цілей, інтересів, потреб та проблем, що стосуються 

комунікацій. 
 

7. Час проведення електронного громадського обговорення: 
 

Електронне громадське обговорення проводиться з 18 лютого по 18 березня 

2019 року на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради. 
 

8. Електронна адреса, строк і форма подання електронних пропозицій та 

зауважень (додаток): 
 

Пропозиції (зауваження) подаються в довільній формі до 18березня 2019 року 

на електронну адресу bashtanka.zmi@ukr.net. 

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net


9. Консультації з питань, що виноситься на електронне громадське 

обговорення, надаються 
 

‒ за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 37 (ІІ поверх РДА, каб. «Відділ з 

питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого 

комітету міської ради»); 

‒ або за тел.: (05158) 2 70 67. 
 

11.Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи: 
 

Начальник відділу з питань ЗМІ та зв’язків з громадськістю ‒ Виноградова 

Олена Григорівна. 
 

12.Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: 
 

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-сайті 

Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю» не пізніше, 

ніж за два тиждень після закінчення обговорення. 


