
Повідомлення про проведення громадського обговорення щодо 
перейменування міста Баштанка 

1. Організатор громадського обговорення. 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

2. Найменування адміністративної одиниці, яку запропоновано 

перейменувати. 

Місто Баштанка 

3. Ініціатори проведення громадського обговорення щодо 
перейменування міста Баштанка. 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», громадська організація «Діти 
війни», ГО районна ветеранська організація, ГО міська ветеранська 
організація, ГО молодіжна рада. 

4. Суб’єкт, що вніс пропозицію щодо перейменування міста Баштанка. 

Український інститут національної пам’яті 

5. Термін подання пропозицій (зауважень), місце, дата, час проведення 
громадського обговорення, реєстрація учасників. 

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються до 
20 березня 2020 року.  

Проведення громадського обговорення відбудеться 01 квітня 2020 р. о 10.00 

в актовому залі Баштанської міської ради за адресою: вул. Героїв Небесної 
Сотні, 38, 2-й поверх.  

Початок реєстрації учасників 9.30. 

6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, термін 

і форма для подання пропозицій. 

м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38, Баштанська міська рада (каб. 
№6 та № 2 на І поверсі, тел. 2-70-67, 2-67-47), bashtrada@ukr.net.  

Пропозиції (зауваження) подаються в усній чи письмовій формі, 
надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх подає.  

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. 

7. Місцезнаходження організатора громадського обговорення, за яким 
можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське 
обговорення. 

м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38, Баштанська міська рада (тел. 2-

70-67, 2-67-47). 

mailto:bashtrada@ukr.net


8. Спосіб забезпечення участі в обговоренні зацікавлених сторін: 

Розміщення інформаційного повідомлення про проведення громадського 
обговорення на вебсайті Баштанської міської ради та у вкладці «Вісник 
Баштанської об’єднаної територіальної громади» до районної газети «Голос 
Баштанщини». 

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

Начальник відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю ‒ Виноградова Олена Григорівна. 

10. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення. 

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений 10 квітня 2020 року на 
офіційному вебсайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з 
громадськістю». 


