
 

  

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

засідання постійної комісії міської ради з питань   
ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ,  

ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

від «25» лютого 2021 року №  Баштанка Час  проведення: 13-00 год. 
  Місце проведення: міська рада 

зал засідань                

                                                                  .           

Всього членів комісії - 7 

Присутні  - 6 

 

1. Майданов Віктор Володимирович 

2. Лупін Дмитро Сергійович 

3. Онищук Володимир Іванович 

4. Володькова Ольга Олександрівна 

5. Лех Віктор Петрович 

6. Зюзько Ганна Станіславівна  

 

                       В роботі комісії брали участь: 
- Євдощенко Світлана Вікторівна - заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради; 

- Гомерська Інна Петрівна, секретар міської ради; 

- Ліщук Наталія Анатоліївна, в.о. начальника фінансового відділу Баштанської 
міської ради.                                      

 

Майданов В.В. голова постійної комісії з питань планування, 
бюджету,фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики, відкрив 
засідання комісії і повідомив, що на засіданні присутні шість членів постійної 
комісії. Згідно регламенту міської ради засідання вважається правомочним. 
Віктор Володимирович поставив на голосування порядок денний засідання 
комісії. 
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «За» -одноголосно 

 

 

 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Інформує: Євдощенко Світлана Вікторівна, заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

1.СЛУХАЛИ: 

 

 1.Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів. 
Доповідала:  Євдощенко Світлана Вікторівна, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 Світлана Вікторівна проінформувала, що бюджетна комісія 
скликана для погодження внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади, в частині внесення змін до обсягу міжбюджетних 
трансфертів, що впливає на збільшення дохідної та видаткової частин бюджету, 
з метою забезпечення балансування та відповідності розписів міжбюджетних 
трансфертів між бюджетами Баштанської міської територіальної громади та 
Привільненської сільської територіальної громади 

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «За» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 1 додається) 
 

 

 

Голова  постійної  комісії  міської  
ради з питань планування, бюджету,  
фінансів, економіки, інвестицій та 

регуляторної політики                                                     Віктор МАЙДАНОВ 

 

Секретар постійної комісії             Ганна ЗЮЗЬКО 

          


