
Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту 
Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік 

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення: 

Баштанська міська рада 

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

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в Баштанській 
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 Баштанської 
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; 

‒ мешканці Баштанської міської територіальної громади. 

6. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного 
рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: 

‒ підвищення 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. Баштанка, вул. Героїв Небесної сотні, 38. 

Початок реєстрації учасників о 13.40. 



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

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

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

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

bashtanka.zmi@ukr.net. 

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

‒ за адресою: вул. Героїв Небесної сотні, 38 (каб. № 6); 

‒ або за тел.: (05158) 2-70-67. 

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

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

11. 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. 
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