
Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту 
Орієнтовного плану проведення

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Баштанська міська рада

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

Проект Оріє нто в но го  плану проведення консультацій з громадськістю в 
Баштанській м іс ьк ій  раді на 2020 рік

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:

-  схвалення громадськістю проекту Оріє нто в но го  плану без зауважень;

-  схвалення громадськістю проекту Оріє нто в но го  плану із урахуванням 
отриманих п ро п о зи ц ій  та зауважень.

4. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених 
соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

-  публікація проекту Оріє нто в но го  плану на офіційному вебсайті Баштанської 
м іс ько ї ради у розділі «Консультації з громадськістю» за посиланням 
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/group/konsultatsii-z-gromadskistyu

5. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 
поширюватиметься дія прийнятого рішення:

-  органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  організації громадянського суспільства;

-  мешканці Баштанської м іс ьк о ї об’єднаної громади.

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

-  підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади та організацій 
громадянського суспільства;

-  в ід к ри т іс т ь прийняття управлінських рішень.

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

https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/group/konsultatsii-z-gromadskistyu


Громадське обговорення відбудеться 28 листопада 2019 р. о 15.00 у залі 
засідань м іс ько ї ради за адресою: 56101 м . Баштанка, вул. Героїв Небесної 
Со т н і, 38. Початок реєстрації учасників о 14.40.

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

Про п о зи ц ії (зауваження) подаються до 27 листопада 2019 року в пис ьм о в ій  
формі за адресою: вул. Героїв Небесної Со т н і, 38, каб. 6 (відділ з питань засобів 
масової інформації та зв ’я зк ів  з громадськістю виконавчого комітету м іс ько ї 
ради) або на електронну адресу bashtanka.zmi@ukr.net.

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

-  за адресою: вул. Героїв Небесної Со т н і, 38 (відділ з питань засобів масової 
інформації та зв ’я зк ів  з громадськістю виконавчого комітету м іс ько ї ради);

-  або за тел.: (05158) 2 70 67.

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

Начальник відділу з питань ЗМІ та зв ’я зк ів  з громадськістю -  Виноградова 
Олена Г ригорівна.

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Зв іт  за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному вебсайті 
Баштанської м іс ько ї ради у розділі «Консультації з громадськістю» не пізніше, 
н іж  за два тиждень після закінчення обговорення.

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net


БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РО ЗП О РЯ Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

листопад 2019 року м. Баштанка №

Про затвердження Орієнтовного 
плану проведення консультацій 
з громадськістю у 2020 році

З метою врахування громадської думки, підвищення якості 
підготовки та прийняття рішень з важливих питань соціально- 
економічного та культурного розвитку Баштанської об’єднаної 
територіальної громади, питань, які стосуються конституційних прав, 
свобод, інтересів і обов'язків громадян, на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 
керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням міської ради від 23 листопада 2017 року № 7 «Про 
затвердження Положення про порядок проведення Баштанською міською 
радою консультацій з громадськістю з питань місцевого значення» 
з о б о в ’ я з у  ю :
1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 
в Баштанській міській раді на 2020 рік (надалі -  Орієнтовний план), що 
додається.
2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Баштанської 
міської ради забезпечити виконання затвердженого Орієнтовного плану.
3. Відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 
виконавчого комітету Баштанської міської ради (Виноградова О. Г.) 
оприлюднити дане розпорядження на веб-сайті Баштанської міської ради 
та забезпечити організацію виконання заходів значеного вище плану.
4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Кононенко Л. А.

Міський голова Іван РУБСЬКИИ



Додаток
до розпорядження 
міського голови 
« » листопад 2019 року № _р

О Р ІЄ Н Т О В Н И Й  П Л А Н

проведен ня к он сультац ій  з гром адськістю  в Баш танській м іській  раді

у  2020 році

№

з/п

П итанн я або проект  
н орм ати вно-п равового  

акту

Ф орм а  
проведен ня  

кон сультацій  з 
гром адськістю

Т ерм ін

проведен ня

к он сультац

ій

С оц іальн і

групи

н аселення та  
зац ік авлені 

сторони

С труктурни й  
підрозділ , 

відп овідальни й  
за п роведен ня  
консультацій

К он так тн і дан і 
структурного  

п ідрозділу  
(п рацівник а) 

відповідальн ого за 
проведен ня  

к он сультац ій  (телефон, 
електронна адреса)

1. 2. 3. 4. 5 6 7
1. Здобутки, проблеми та 

перспективи
зустрічі з 
колективами 
підприємств, 
організацій

Січень-бере
зень

всі соціальні 
групи

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

тел. 2-70-67 
bashtanka.zmi@ukr.net

2. Взаємодія агровиробників 
та пасічників. Як 
попередити отруєння 
бджіл.

«круглий стіл» І квартал бджолярі Відділ з питань
земельних
відносин та
охорони
навколишнього
середовища

Бублик І.В. 
0979324868,
Ьтг zem@ukr.net

3. «Бюджет участі-2020» консультації лютий - всі соціальні Відділ тел. 05158)2 72 52

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net
file:///C:/Users/user/Downloads/bmr_zem@ukr.net


березень групи енергоменеджмен 
ту, муніципаль
них ініціатив та 
інвестицій та 
залучення 
експерта

е-таіі;
Ьтг 2017@ukr.net 

іпуе8іК@і.иа

4. Публічне представлення 
звіту виконання міського 
бюджету за 2019 рік

обговорення березень всі соціальні
групи
населення

Фінансовий відділ тел. 2-67-48

5. Публічне представлення 
бюджет 2019 року за 
бюджетними програмами

обговорення березень всі соціальні
групи
населення

Г оловні розпо
рядники коштів 
(відділ освіти, 
молоді і спорту, 
відділ культури та 
туризму, апарат 
міської ради)

тел. 2-67-48

6. Сприяння 
підприємницьким 
ініціативам та 
самозайнятості населення

«круглий стіл» квітень всі соціальні 
групи

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування

тел. 2-71-70

7. Про затвердження 
місцевих податків та 
зборів

Г ромадське 
обговорення

червень всі соціальні 
групи

Фінансовий
відділ.

тел. 2-67-48

8. Лідерство серед молоді тренінг вересень Молодіжна
рада

Л.О. Смола, 
головний 
спеціаліст відділу 
освіти, молоді та 
спорту

9. Особливості здійснення 
закупівельних процедур 
через електронну систему

семінар-нарада вересень розпорядники
коштів

Відділ з питань 
розвитку еконо
міки, торгівлі та

тел. 2-71-70 
bashtanka.zmi@ukr.net

mailto:bmr_2017@ukr.net
file:///C:/Users/user/Downloads/investN@i.ua
mailto:bashtanka.zmi@ukr.net


Рш7огго для підприємців оподаткування
10 Недержавний сектор -  

ресурс для розвитку 
громади

Круглий стіл жовтень Громадські
організації

Л.О. Смола, 
головний 
спеціаліст відділу 
освіти, молоді та 
спорту

11 Проект міського бюджету 
на 2021 рік

Г ромадське 
обговорення

листопад-
грудень

всі соціальні
групи
населення

Фінансове
управління

тел. 2-67-48

12 Проект орієнтовного 
плану проведення кон
сультацій з громадськістю 
на 2021 рік у Баштанській 
міській раді

Громадське
обговорення

листопад всі соціальні 
групи

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

тел. 2-70-67 
bashtanka.zmi@ukr.net

13 Звіт про хід виконання 
плану дій щодо реалізації 
Стратегії розвитку 
Баштанської об’єднаної 
територіальної громади 
на 2017-2025 роки у 2020 
році

розширене
засідання

кожні
півроку

Територіальні
громади
населених
пунктів, ОСН,
депутати,
молодіжна
рада

Шафорост Наталя 
Григорівна 
начальник відділу 
енергоменеджмен 
ту, муніципаль
них ініціатив та 
інвестицій

тел. 05158 2 64 70 

е-таіі: investN@i.ua

14 Освітні заходи, органі
зовані за сприянням 
міжнародних організацій

Конференції, 
вебінари, 
лекції, тренінги 
тощо

Протягом 
2О2О року

всі соціальні 
групи

Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю

тел. 2-70-67 
bashtanka.zmi@ukr.net

Про хід виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 20 20 рік 
інформувати відділ протягом п’яти робочих днів після проведення заходу.

Начальник відділу з питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету 

Баштанської міської ради Олена ВИНОГРАДОВА

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net
e-mail:%20investN@i.ua
mailto:bashtanka.zmi@ukr.net


БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РО ЗП О РЯ Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29 листопад 2019 року м. Баштанка № 223-р

Про затвердження Орієнтовного 
Плану проведення консультацій 
з громадськістю у 2020 році

З метою врахування громадської думки, підвищення якості 
підготовки та прийняття рішень з важливих питань соціально- 
економічного та культурного розвитку Баштанської об’єднаної 
територіальної громади, питань, які стосуються конституційних прав, 
свобод, інтересів і обов'язків громадян, на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 
керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням міської ради від 23 листопада 2017 року № 7 «Про 
затвердження Положення про порядок проведення Баштанською міською 
радою консультацій з громадськістю з питань місцевого значення» 
з о б о в ’ я з у  ю :

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з 
громадськістю в Баштанській міській раді на 2020 рік (надалі -  
Орієнтовний план), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету 
Баштанської міської ради забезпечити виконання затвердженого 
Орієнтовного плану.

3. Відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю виконавчого комітету Баштанської міської ради 
(Виноградова О. Г.) оприлюднити дане розпорядження на вебсайті 
Баштанської міської ради та забезпечити організацію виконання заходів 
значеного вище плану.

4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на 
керуючого справами виконавчого комітету міської ради Кононенко Л. А.

Секретар міської ради Людмила ЛУЦЕНКО



Додаток
до розпорядження 
міського голови
«29» листопад 2019 року № 223-р

О Р ІЄ Н Т О В Н И Й  П Л А Н

проведення к он сультацій  з гром адськістю  в Б аш танській м іській раді 
_________________ ________ у 2020  ̂році____________ ______________

№

з/п

П итанн я або проект  
н орм ати вн о-п равового  

акту

Ф орм а  
проведен ня  

консультацій  з 
гром адськістю

Т ерм ін

п роведен ня

к он сультац

ій

С оц іальн і

групи

н аселення та  
зац ік авлені 

сторони

С трук турни й  
підрозділ , 

відп овідальни й  
за п роведен ня  
консультацій

К он так тн і дані 
структурного підрозділу  

(п рацівник а) 
відповідальн ого за 

проведен ня консультацій  
(телефон, електронна 

адреса)
1. 2. 3. 4. 5 6 7
1. Здобутки, проблеми та 

перспективи
зустрічі з 
колективами 
підприємств, 
організацій

Січень-бере
зень

всі соціальні 
групи

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

тел. 2-70-67 
bashtanka.zmi@ukr.net

2. Покращення надання 
спортивних послуг у 
громаді

«круглий стіл» січень всі соціальні 
групи

Л.О. Смола, 
головний 
спеціаліст 
відділу освіти, 
молоді та спорту

тел. 2-70-47
bashtanka.osvita.otg@gmail.
с о т

3. Взаємодія ОСББ з 
Асоціацією «Єдина сім’я»

лютий Г олови ОСББ Відділ з питань 
ЖКГ,
архітектури, 
містобудівного 
кадастру та 
цивільного 
захисту

тел. 2-76-59

mailto:bashtanka.zmi@ukr.net
mailto:bashtanka.osvita.otg@gmail.com
mailto:bashtanka.osvita.otg@gmail.com


4. Взаємодія агровиробників 
та пасічників. Як 
попередити отруєння 
бджіл.

«круглий стіл» І квартал бджолярі Відділ з питань
земельних
відносин та
охорони
навколишнього
середовища

Бублик І.В. 
тел. 0979324868, 
Ьшт zem@ukr.net

5. «Бюджет участі-2020» консультації Березень-
квітень

всі соціальні 
групи

Відділ
енергоменеджме 
нту, муніци
пальних 
ініціатив та 
інвестицій та 
залучення 
експерта

тел. 05158)2 72 52 
e-mail:
bmr 2017@ukr.net 

investN@i.ua

6. Публічне представлення 
звіту виконання міського 
бюджету за 2019 рік

обговорення березень всі соціальні
групи
населення

Фінансовий
відділ

тел. 2-67-48

7. Організація оздоровлення 
дітей

«круглий стіл» березень всі соціальні
групи
населення

Відділ освіти, 
молоді та спорту

тел. 2-70-47
bashtanka.osvita.otg@gmail.
com

8. Публічне представлення 
бюджет 2019 року за 
бюджетними програмами

обговорення березень всі соціальні
групи
населення

Г оловні розпо
рядники коштів 
(відділ освіти, 
молоді і спорту, 
відділ культури 
та туризму, 
апарат міської 
ради)

тел. 2-67-48

9. Міські дитячі майданчики 
-  стан і перспектива

«круглий стіл» квітень Комунальні
підприємства,
ЗМІ

Відділ з питань 
ЖКГ,
архітектури,

тел. 2-76-59
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містобудівного 
кадастру та 
цивільного 
захисту

10 Ресурси і можливості 
роботи з особливими 
дітьми

«круглий стіл» квітень педагогічні
працівники

Баштанський 
міський 
інклюзивно- 
ресурсний центр

тел. 2-55-35
irc.bashtanka@gmail.com

11 Сприяння 
підприємницьким 
ініціативам та 
самозайнятості населення

«круглий стіл» квітень всі соціальні 
групи

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування

тел. 2-71-70

12 Змістовний відпочинок 
молоді в літній період

«круглий стіл» травень Відділи
культури,
освіти,
Молодіжна
рада

Відділ освіти, 
молоді та спорту

тел. 2-70-47
bashtanka.osvita.otg@gmail.
com

13 Про затвердження 
місцевих податків та 
зборів

Г ромадське 
обговорення

червень всі соціальні 
групи

Фінансовий
відділ.

тел. 2-67-48

14 Лідерство серед молоді тренінг вересень Молодіжна
рада

Л.О. Смола, 
головний 
спеціаліст 
відділу освіти, 
молоді та спорту

тел. 2-70-47
bashtanka.osvita.otg @ gmail. 
com

15 Особливості здійснення 
закупівельних процедур 
через електронну систему 
Рго7огга для підприємців

семінар-нарада вересень розпорядники
коштів

Відділ з питань 
розвитку еконо
міки, торгівлі та 
оподаткування

тел. 2-71-70 
bashtanka.zmi@ukr.net

16 Недержавний сектор -  
ресурс для розвитку

«круглий стіл» жовтень Г ромадські 
організації

Л.О. Смола, 
головний

тел. 2-70-47
bashtanka.osvita.otg @ gmail.
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громади спеціаліст 
відділу освіти, 
молоді та спорту

com

17 Проект міського бюджету 
на 2021 рік

Г ромадське 
обговорення

листопад-
грудень

всі соціальні
групи
населення

Фінансове
управління

тел. 2-67-48

18 Проект орієнтовного 
плану проведення кон
сультацій з громадськістю 
на 2021 рік у Баштанській 
міській раді

Громадське
обговорення

листопад всі соціальні 
групи

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

тел. 2-70-67 
bashtanka.zmi@ukr.net

19 Звіт про хід виконання 
плану дій щодо реалізації 
Стратегії розвитку 
Баштанської об’єднаної 
територіальної громади 
на 2017-2025 роки у 2020 
році

розширене
засідання

кожні
півроку

Територіальні
громади
населених
пунктів, ОСН,
депутати,
молодіжна
рада

Шафорост
Наталя
Григорівна
начальник
відділу
енергоменеджме
нту,
муніципаль-них 
ініціатив та 
інвестицій

тел. 05158 2 64 70 

e-mail: investN@i.ua

20 Освітні заходи, органі
зовані за сприянням 
міжнародних організацій

Конференції, 
вебінари, 
лекції, тренінги 
тощо

Протягом 
2020 року

всі соціальні 
групи

Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю

тел. 2-70-67 
bashtanka.zmi@ukr.net

Про хід виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 2020 рік 
інформувати відділ протягом п ’яти робочих днів після проведення заходу.

Начальник відділу з питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету 
Баштанської міської ради Олена ВИНОГРАДОВА
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Звіт про проведене громадське обговорення проекту Орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік

1. О рган ви к он авчої влади, який п роводить  обговорення:

Баштанська міська рада

2. П итання або назва п роек ту акта, ви несеного на обговорення:

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік

3. Ін ф орм ац ія  про осіб, щ о взяли участь  в обговоренні:

Мешканці міста Баштанка

4. Ін ф орм ац ія  про пропозиц ії, щ о надійш ли до  органу ви к он авчо ї влади за 

результатам и обговорення:

До проекту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік 

надійшли такі пропозиції:

1) Взаємодія ОСББ з Асоціацією «Єдина сім’я»;

2) Покращення надання спортивних послуг у громаді;

3) Організація оздоровлення дітей;

4) Міські дитячі майданчики -  стан і перспектива;

5) Змістовний відпочинок молоді в літній період.

Проект підтримало 33 чоловіки.

5. Ін ф орм ац ія  про р іш ен ня, п рий н яті за результатам и  обговорення:

За результатами обговорення вирішено затвердити Орієнтовний план 

проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік.


