
Звіт 
про проведення консультацій з громадськістю щодо проєкту бюджету 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
 
 

Відповідно до розпорядження міського голови від 21 вересня                    
2020 року № 152- р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо 
проєкту бюджету Баштанської міської ради на 2021 рік», з метою збільшення 
розуміння з боку громадян бюджетного процесу та повноважень органу 
місцевого самоврядування на етапі складання проекту бюджету на 2020 рік, в 
період з 23 вересня по 15 жовтня 2020 року були зібрані пропозиції від 
громадян. 

Мешканці Баштанської ОТГ мали можливість подати свої пропозиції 
до бюджету на 2021 рік  у вигляді анкети, або надіслати в електронному 
вигляді до міської ради за посиланням закріпленим на сайті міської ради. 

 Таким чином, до міської ради надійшло 100 анкет, 107 анкет в 
електронному вигляді до міської ради за посиланням закріпленим на сайті 
міської ради та 1 звернення на електронну пошту міської ради.  

 Зі 100 анкет, що надійшли до міської ради у перовому вигляді, від 
жителів міста Баштанка – 12 анкет, від  Добренського територіального органу 
- 8 анкет, Новоєгорівського територіального органу – 5 анкет, 
Новопавлівського територіального органу – 6 анкет, Новосергіївського 
територіального органу - 9 анкет, Христофорівського територіального органу 
– 14 анкет, Явкинського територіального органу - 18 анкет, Новоіванівського 
територіального органу – 12 анкет та від Плющівського територіального 
органу – 16 анкет. 

 Від жінок надійшло 85 анкет, в тому числі: від жінок віком до             

40 років – 22 анкети, від жінок віком 40-60 років – 42 анкети та від жінок 
старше 60 років -21 анкети. Від чоловіків надійшло 15 анкет в тому числі: від 
чоловіків віком до 40 років – 1 анкета, від чоловіків віком 40-60 років –            

8 анкет та від чоловіків старше 60 років - 6 анкет. 

Зі  107  надісланих анкет в електронному вигляді до міської ради за 
посиланням закріпленим на вебсайті міської ради, 10 анкет продубльовано. 

 79 анкет надійшло від жінок: віком до 40 років – 34анкети, від 40 до 60 
років – 37 анкет та старше 60 років – 7 анкет та 29 від чоловіків: віком до 40 



років –11 анкет, від 40 до 60 років – 10 анкет та старше 60 років – 8 анкет .            
На електрону пошту міської ради  пропозиції надіслав чоловік. 

  Загалом  до міської ради надійшло 488 пропозицій, з них в 
письмовому вигляді 368 пропозиції та електронному вигляді 120 пропозицій. 
Головними питаннями, що хвилюють мешканців громади є:  поточний та 
капітальний ремонт вулиць та доріг населених пунктів;  покращення якості 
питної води;  ремонт криниць та колодязних шахт;  поточний та капітальний 
ремонт закладів освіти, культури, охорони здоров’я;  відновлення сполучення 
від сіл громади до м. Баштанка;  вуличне освітлення;  благоустрій населених 
пунктів,  становлення ігрових та спортивних майданчиків, та багото інших 
хвилюючих питань. 

Всі пропозиції вивчено та надано головним розпорядникам коштів 
міського бюджету для розгляду та подальшого врахування їх в проект 
бюджету на 2021 рік. 
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