
Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту 

Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Баш танська міська рада

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

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в Баш танській 

міській раді на 2022 рік.

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:

-  схвалення громадськістю  проєкту Орієнтовного плану без зауважень;

-  схвалення громадськістю  проєкту Орієнтовного плану із урахуванням 

отриманих пропозицій та зауважень.

4. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених 

соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

-  публікація проєкту Орієнтовного плану на офіційному веб-сайті Баш танської 

міської ради у розділі «Консультації з громадськістю».

5. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія прийнятого рішення:

-  органи місцевого самоврядування;

-  організації громадянського суспільства;

-  меш канці Баш танської міської територіальної громади.

6. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного 

рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

-  підвищ ення рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та  організацій 

громадянського суспільства;

-  відкритість прийняття управлінських рішень.

7. Місце, час проведення заходів з громадського обговорення, реєстрація 

учасників:

Громадське обговорення відбудеться 14 грудня 2021 р. о 14.00 у залі засідань 

міської ради за адресою: 56101 м. Баш танка, вул. Героїв Н ебесної сотні, 38. 

П очаток реєстрації учасників о 13.40.



8. Поштова та електронна адреса, строк і форма подання письмових 

пропозицій та зауважень:

П ропозиції (зауваження) подаються до 10 грудня 2021 року в письмовій формі 

із зазначенням прізвищ а, імені, по батькові та  адреси особи, яка їх подає, за  

адресою: вул. Героїв Н ебесної сотні, 38 (каб. №  6) або на електронну адресу 

bashtanka.zm i@ ukr.net,

9. Консультації з питань, що виноситься на громадське обговорення, 

надаються:

-  за  адресою: вул. Героїв Н ебесної сотні, 38 (каб. №  6);

-  або за тел.: (05158) 2-70-67.

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

Н ачальник відділу з питань ЗМ І та зв ’язків з громадськістю -  Виноградова 

О лена Г ригорівна.

11. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за  результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-сайті 

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

ніж  за два тиждень після закінчення обговорення.
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Додаток

до розпорядження 

міського голови

24 листопада 2021 року №  273-р

ПРОЄКТ ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ

проведення консультацій з громадськістю в Баштанській міській раді

на 2022 рік

№ з/п Питання або проект нормативно

правового акту

Форма

проведення

Термін

проведення

Соціальні

групи

населення та 

зацікавлені 

сторони

Відповідальні за 

проведення 

консультацій 

з громадськістю

(контактні дані)

і . 2. 3. 4. 5 6

і . П ерспективи розвитку громади зустрічі з 

громадськістю

Січень-

березень

Всі соціальні 

групи

Відділ з питань 

засобів масової 

інформації та  зв ’язків 

з громадськістю 

2-70-67

2. П ро обговорення марш рутного руху 

муніципального транспорту м. Баш танка 

м іж  населеними пунктами ТГ, та 

обґрунтованої вартості квитка

зустрічі з 

громадськістю

Січень всі соціальні 

групи

Відділ з питань 

житлово- 

комунального 

господарства, 

благоустрою, 

будівництва, розвитку 

інфраструктури та 

комунальної власності 

2-76-59

3. П ро обговорення Програми соціально- обговорення Березень всі соціальні Відділ з питань



економічного розвитку Баш танської ТГ 

на 2023-2025

групи населення розвитку економіки та

торгівлі

2-71-70

4. Публічне представлення звіту виконання 

міського бюджету за  2021р.

обговорення Березень всі соціальні 

групи

Ф інансове управління 

2-67-48

5. Публічне представлення бюджету 2021 

року за бю джетними програмами

обговорення Березень всі соціальні 

групи

Ф інансове управління, 

головні розпорядники 

кош тів (відділ освіти 

молоді та спорту, 

відділ розвитку 

культури і туризму) 

2-67-48 

2-71-71

6. П роєкт міського бюджету на 2023рік обговорення Листопад-

грудень

всі соціальні 

групи населення

Ф інансове управління 

2-67-48

7. П роект орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2023 рік 

у Баш танській міській раді

обговорення Листопад всі соціальні 

групи

Відділ з питань 

засобів масової 

інформації та  зв ’язків 

з громадськістю 

тел. 2-70-67 

bashtanka.zm i@ ukr.net

Про хід виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 2021 рік 

інформувати відділ протягом п ’яти робочих днів після проведення заходу.

Н ачальник відділу з питань засобів масової інформації 

та  зв ’язків з громадськістю  виконавчого комітету 

Баш танської міської ради О лена ВИ НО ГРА ДО ВА

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net


Звіт про проведення громадського обговорення проєкту Орієнтовного 

плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

1. Дата та місце проведення консультації:

14 грудня 2021 року в актовому залі Баш танської міської ради відділ з питань 

засобів масової інформації та зв ’язків з громадськістю  провів громадське 

обговорення проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю  на 2022 рік.

2. Орган виконавчої влади, який проводив обговорення:

Баш танська міська рада

3. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення:

П роєкт Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 

рік

4. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

М еш канці міста Баш танка

. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за 

результатами електронного обговорення:

П ід час обговорення Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю  на 2022 рік надійш ли такі пропозиції:

1) П роєкт регуляторного акту ріш ення виконавчого комітету Баш танської 

міської ради «Про затвердження П оложення про оренду земельних ділянок 

комунальної власності на території Баш танської територіальної громади»;

2) П роєкт регуляторного акту ріш ення виконавчого комітету Баш танської 

міської ради «Про затвердження П оложення про тимчасове користування 

окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, торгових 

майданчиків, стаціонарних атракціонів»;

3) П роєкт регуляторного акту рішення виконавчого комітету Баш танської 

міської ради «Про затвердження П орядку встановлення земельних сервітутів 

для розміщ ення об ’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури та зв ’язку»;

4) П роєкт регуляторного акту ріш ення виконавчого комітету Баш танської 

міської ради «Про затвердження П равил благоустрою населених пунктів 

Баш танської територіальної громади»;



5) Перспективи розвитку в громаді сімейних форм виховання дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування;

6) Про проведення громадських обговорень щ одо перепрофілю вання (зміну 

типу) та  зм іну назви закладів загальної середньої освіти Баш танської 

територіальної громади;

7) Оптимізація мережі сільських ш кіл -  ш лях до якісної освіти.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

За результатами обговорення вирішено затвердити Орієнтовний план 

проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік з доповненнями.


