
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  24 листопада 2021 р.                      Баштанка                            № 271-р 

 

Про скликання XVIII позачергової 
сесії міської ради восьмого 
скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Регламенту роботи Баштанської 
міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 15 

грудня 2020 року №2, з метою виконання вимог розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 11 листопада 2021 року №561-р «Про внесення змін до 
обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету на 2021 рік», 11 листопада 
2021 року №562-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів 
обласного бюджету на 2021 рік»,  17 листопада 2021 року №577-р «Про внесення 
змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету на 2021 рік», 17 
листопада 2021 року №576-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 
2021 році»,  клопотань головних розпорядників коштів виконавчого комітету 
міської ради, та вирішення важливих першочергових питань,  зокрема 
забезпечення використання коштів субвенцій з державного, обласного бюджетів, 
співфінансування з бюджету громади видатків на здійснення централізованої 
подачі кисню ліжкового фонду КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня», яка 
надає стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID – 19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2,  здійснення 
виплат грошової компенсації для  придбання житла дітям-сиротам, дітям, 
позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,   належного функціонування бюджетних 
установ, та в зв'язку з завершенням бюджетного року,  скликати XVIII 

позачергову сесію міської ради восьмого скликання 25 листопада 2021 року в 
Баштанській міській раді з наступним порядком денним:  

 

1. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади 
на 2021 рік. 

 

Секретар міської ради                                                      Інна ГОМЕРСЬКА 

 

 



 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

про скликання XVIII позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Регламенту роботи Баштанської 
міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 15 

грудня 2020 року № 2, у зв’язку з необхідністю розгляду невідкладних питань, 25 

листопада 2021 року о 10.00 в Баштанській міській раді скликається ХVIII 

позачергова сесія міської ради. 
 

На розгляд сесії пропонується внести наступне питання: 
 

1.  Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади 
на 2021 рік. 
 


