
                 ЗАТВЕРДЖУЮ 

                 Керуюча справами  
                 виконавчого комітету 

                 Баштанської міської ради 

                               Лариса КОНОНЕНКО 

                 21 січня 2020 року 

ПЛАН РОБОТИ 

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

з громадськими організаціями та політичними партіями 

 

№ 
п/п 

Назва заходу Форма 
проведення 

Дата Місце 
проведення 

Соціальні групи 
населення та 

зацікавлені сторони 

Орієнтовна 
кількість 
учасників 

Відповідальний 

1 «Права і обов’язки депу-

татів місцевих рад»  
 

семінар-

нарада 

21.02. 

2020 

Міська рада депутатський корпус 

 

22 Ситнік О.М., 
Заболотня Л.І. 

2 «Роль громадських органі-
зацій в житті громади, 
шляхи її розвитку» 

«круглий 
стіл» 

12.03. 

2020 

Міська рада представники влади та 
керівники 
громадських 
організацій 

 

30 Заболотня Л.І. 

3 «Адміністративна реформа 
на завершальному етапі». 
Нове виборче законодав-

ство. 
    

«круглий 
стіл» 

10.04 

2020 

Міська рада адміністрація міської 
ради, т. в. о. старост та 
староста с. 
Новоєгорівка 

28 Ситнік О.М. 

4 «Роль ОСББ, вуличних 
комітетів у розвитку 

«круглий 
стіл» 

15.05. 

2020 

Міська рада адміністрація міської 
ради, голови ОСББ, 

85 Драгуновський  
В.В. 



благоустрою громади»  голови вуличних 
комітетів 

 

Кардашов А.А.  

5 «Підвищення ролі куль-

турної та освітянської 
роботи в сучасному житті 
молоді»   

семінар-

нарада 

19.06. 

2020 

Міська рада Представники відділу 
культури і туризму, 
відділу освіти, молоді і 
спорту, МБК, МКЦ, 
БДЮТ, ДЮСШ 

 

63 Березовська С.В., 
Зеркаліна Г.Р., 
Комариста Л.В., 
Дерев’янко В.В. 

6 «Про політичну ситуацію в 
країні. Роль політичних 
партій на місцевому рівні» 

«круглий 
стіл» 

10.07. 

2020 

Міська рада представники влади, 
голови політичних 
партій 

 

21 Заболотня Л.І. 

7 «Про взаємодію влади і 
бізнесу та їх вплив на 
розвиток територіальної 
громади» 

«круглий 
стіл» 

14.08. 

2020 

Міська рада представники влади, 
підприємці, 
товаровиробники, 
одноосібники 

 

95 Кононенко Л.А. 
Онищук В.І. 
Комощук О.І. 
Лехман В.Й. (за 
узгодженням) 
 

8 «Основні напрямки роботи 
профспілки та їх вплив на 
громадську думку» 

«круглий 
стіл» 

11.09. 

2020 

Міська рада адміністрація міської 
ради, колектив міської 
ради, голова 
профспілки, голови 
депутатських фракцій 
міської ради 

100 Кононенко Л.А., 
Шевчик С.М. 
Онищук В.І. 
Заболотня Л.І. 
Грицюк В.А. 
Майданов В.В. 

  

Начальник відділу з питань засобів масової інформації  

та зв’язків з громадськістю                                                                                                                                 Олена ВИНОГРАДОВА 

Виконавець Лідія ЗАБОЛОТНЯ 


