
 

Повідомлення про проведення консультації з громадкістю, 
щодо обговорення проектів рішень Баштанської міської ради 

- «Встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 
доби в межах Баштанської територіальної громади»; 
-  «Про встановлення туристичного збору на території Баштанської 
міської територіальної громади». 

 

1. Орган виконавчої влади, який проводить збір пропозицій: 
 

Баштанська міська рада 

 

2. Питання або назви документу: 
 

Проведення консультації з громадкістю щодо обговорення проектів рішень 
Баштанської міської ради:  

     «Встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 
доби в межах Баштанської територіальної громади»; 

    «Про встановлення туристичного збору на території Баштанської міської 
територіальної громади». 

 
3. Альтернативні варіанти вирішення питання: 

 
Врахування пропозиції до проєктів рішень Баштанської міської ради 

 
4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 
поширюватиметься дія прийнятого рішення: 
 
- органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- організації громадянського суспільства; 
- мешканці Баштанської міської територіальної громади; 
- суб’єкти господарювання 

 

 

 



5. Місце, час проведення заходів з громадського обговорення, 
реєстрація учасників: 
 
      Проведення консультації з громадкістю щодо обговорення проєктів 
рішень «Встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 
доби в межах Баштанської територіальної громади», та «Про встановлення 
туристичного збору на території Баштанської міської територіальної 
громади» відбудеться 12 березня 2021 року о 11.00 у залі засідань міської ради 
за адресою:56101 м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні,38. 

Початок реєстрації учасників о 1045. 

 

6. Прізвище, ім’я,по батькові відповідальних осіб: 

 

Комощук Олена Іванівна - начальник відділу з питань розвитку економіки, та 
торгівлі міської ради; 
 

Ільчук Лілія Сергіївна - завідувач сектору доходів фінансового відділу 
міської ради. 
 

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів: 
 
Звіт за результатами обговорення проектів рішень «Встановлення заборони 
продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) у визначений час доби в межах Баштанської 
територіальної громади», та «Про встановлення туристичного збору на 
території Баштанської міської територіальної громади» буде оприлюднений 
на офіційному вебсайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з 
громадкістю» не пізніше у двотижневий термін після закінчення 
обговорення. 

 


