
Інформаційна кампанія в Баштанській ОТГ 

План заходів 

1. Підготовчі заходи (2-5 жовтня):  

- проведення робочої наради з метою закріплення відповідальних 
за проведення заходів; інструктаж організаторів та учасників заходів.  

- розробка анкети для збору пропозицій мешканців громади щодо 
бюджету громади на наступний рік; 

- Інформаційна кампанія по залученню громадян до заходів: 
розміщення оголошення на офіційному веб-сайті громади; розміщення 
публікації в районній газеті; розміщення оголошень на інформаційних 
стендах (в тому числі в селах громади) та в приміщеннях установ громади 
(школи, медичні заклади, заклади культури тощо).  

2. Проведення відкритої зустрічі керівництва громади з 
мешканцями міста Баштанка та сіл громади  з метою представлення та 
обговорення напрацювань проекту (Бюджет для громадян, Оцінка фінансової 
прозорості, Пропозиції щодо покращення рівня фінансової прозорості в 
громаді). Захід відбудеться в приміщенні міської ради та/або в Будинку 
культури орієнтовно 30 жовтня. Учасникам будуть роздані напрацьовані 
документи в паперовій формі. 

Під час зустрічі будуть використовуватись: мультимедійна 
презентація, інформаційні матеріали.  

Працівники виконкому презентують учасникам заходу зміст 
матеріалів та нададуть відповідь на питання. 

 

3. Збір пропозицій громадян щодо бюджету на 2019 рік 

В межах попередньої інформаційної кампанії, на офіційному веб-сайті 
громади та в районній газеті будуть оприлюднені роз’яснення щодо 
заповнення анкет по збору пропозицій для бюджету громади на             
2019-2020 роки. 

Під час відкритої зустрічі керівництва громади з мешканцями та на 
протязі тижня після неї громадянам буде запропоновано заповнити анкету 
щодо їх бачення бюджету на наступний рік. Анкетування буде проводитись в 
закладах та установах громади (школах, дитячих садках (з батьками), 
територіальному центрі, бібліотеці, медичних закладах, центрі соціальних, 

адміністративних послуг, в сільських населених пунктах громади).   

В селах анкетування буде проводитись старостами та їх помічниками, 

а також під час презентацій напрацювань програми. 



За результатами анкетування всі отримані від громадян очікування та 
пропозиції будуть систематизовані і оформлені у звіті. Цей звіт буде 
оприлюднений на офіційному веб-сайті громади та буде будуть переданий 

працівникам виконкому  для врахування при розробці бюджету.  
 

4. Представлення результатів програми в селах ОТГ. 
 

Інформаційні зустрічі в селах ОТГ будуть проведені з 22 по 26 жовтня 
2018 року: Добренський, Новоєгорівський, Явкинський, Новоіванівський, 
Новопавлівський, Новосергіївський, Пісківський, Плющівський, 
Христофрівський старостинські округи. 

Зустрічі будуть проходить у форматі зборів громадян, які організують 
старости. 

Старости будуть запрошувати людей безпосередньо, а також шляхом 
розміщення оголошень на інформаційних стендах та в установах своїх сіл, на 
офіційному веб-сайті міської ради, районній газеті «Голос Баштанщини». 

Зустрічі будуть проводити старости спільно з працівниками 
фінансового відділу громади, під час зустрічей будуть роздаватись 
інформаційні матеріали, буде використовуватись мультимедійна презентація, 
а також будуть зібрані пропозиції щодо бюджету на наступний рік. 

Всі інформаційні матеріали, звіт про опитування громадян та 
інформацію про проведення кампанії буде розміщено на офіційно веб-сайті 
громади та в районній газеті «Голос Баштанщини». 


