
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23 листопада  2017 р.              

Баштанка 

№_1__ ХУІІІ сесія  сьомого 

скликання 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади  на 2017-

2019 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 28 серпня 2017 року №1 

 

   

       Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Євдощенко С.В. про внесення змін до  

Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної  територіальної 

громади  на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 

року №1, на підставі   пункту 22 частини першої статті 26 Закону України від 21 

травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», листа 

Миколаївської обласної державної адміністрації від 19.06.2017 №1166/16-05-28/6-

17, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 
         1. Інформацію  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Євдощенко С.В. про внесення змін до  Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської об’єднаної  територіальної громади  на 2017-

2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1 

прийняти до відома. 

 

         2. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28 серпня 2017 року № 1, а саме: в розділі 3 «Цілі та пріоритети 

розвитку об’єднаної територіальної  громади» частина  3.1. Стратегічна ціль 1.  
Розвиток економічного потенціалу громади: підпункт «Пріоритет розвитку 1.2. 

Підвищення фінансової незалежності міського бюджету та ефективності 

використання бюджетних коштів» доповнити новим абзацом та пунктом 1.2.4. 

Заходів: 

«З метою підвищення ефективного використання майна, що належить до 

комунальної власності, забезпечувати проведення заходів з його оцінки та 

отримання додаткових надходжень до міського бюджету». 

 

Заходи Строк 

виконання 

(роки) 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

1.2.4. Проведення оцінки майна 

комунальної власності 

2017-2019 Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

    



Підпункт «Пріоритет розвитку 1.3. Залучення інвестицій для розвитку 

Баштанської громади» доповнити новим абзацом та пунктом 1.3.7 Заходів: 

 «З метою покращення соціально-економічного розвитку регіону, 

задоволення потреб жителів області в якісному транспортному обслуговуванню, 

підвищення ефективності роботи підприємства та покращення його інвестиційної 

привабливості, що, в свою чергу, позитивно вплине на розвиток інших галузей 

економіки, спрямувати субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на 

відновлення аеропортної діяльності КП «Миколаївський міжнародний аеропорт». 

 

Заходи Строк 

виконання 

(роки) 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

1.3.7. Відновлення аеропортної 

діяльності комунального 

підприємства «Миколаївський 

міжнародний аеропорт» 

2017 Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

        

В частині 3.2. Стратегічна ціль 2.  Підвищення якості соціального життя                   
мешканців: підпункт «Пріоритет  розвитку 2.4. Соціальне забезпечення»: 

 

- внести зміни до пункту 2.4.3  Заходів, виклавши його у новій редакції: 

Заходи Строк 

виконання 

(роки) 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

2.4.3. Сприяння забезпечення 

доступності та якості послуг, що 

надає управління  соціального 

захисту населення райдерж-

адміністрації (виділення коштів 

на матеріально-технічне 

забезпечення, оплату праці з 

нарахуванням на неї, інше) 

2017-2019 Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

не заборонені 

чинним зако- 

нодавством 

 

-  доповнити новим абзацом та пунктом 2.4.5 Заходів: 

«Вжиття заходів з забезпечення права і законних інтересів громадян щодо 

інформації соціально-правового характеру, з метою якісного задоволення 

конституційних потреб громадян». 

Заходи Строк 

виконання 

(роки) 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

2.4.5. Делегувати районному 

бюджету з міського бюджету 

виконання повноважень на 

здійснення видатків бюджету 

Баштанської міської ради   для  

надання  послуг з збереження 

архівних фондів об’єднаним 

трудовим архівом міської, 

сільських рад Баштанського 

району 

2017-2019 Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 



 

 Додаток 1  до Програми  «Орієнтовний перелік діючих та перспективних 

проектів розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на           2017 – 

2019 роки» доповнити пунктами: 

 

н/п 

 

Назва проекту Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

всього 

(тис.грн) 

Обсяги 

фінансування 

по роках 

Джерела 

фінансування 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

104 Відновлення 

аеропортної 

діяльності 

комунального 

підприємства 

«Миколаївський 

міжнародний 

аеропорт» 

300,0 300,0   міський 

бюджет 

(шляхом 

делегування 

коштів до 

обласного 

бюджету) 

105 Делегування 

районному бюджету з 

міського бюджету 

виконання повно-

важень на здійснення 

видатків бюджету 

Баштанської міської 

ради   для  надання  

послуг з збереження 

архівних фондів 

об’єднаним трудовим 

архівом міської, 

сільських рад 

Баштанського району 

524,8 139,5 172,3 213,0 міський 

бюджет 

106 Проведення оцінки 

майна комунальної 

власності 

30,0 10,0 10,0 10,0 міський 

бюджет 

107 Інформування 

населення про 

соціально-

економічний розвиток 

територіальної 

громади, висвітлення 

діяльності 

Баштанської міської 

ради, її 

територіальних 

органів, виконавчого 

комітету, депутатів 

міської ради  у 

засобах масової 

255,5 70,5 175,0 175,0 міський 

б’юджет 



інформації 

108 Реконструкція 

Баштанської ЗОШ №1 

І-ІІІ ступенів 

(виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації) 

197 197   міський 

бюджет 

 

 Внести зміни до пункту 62 Додатку 1 до Програми  «Орієнтовний перелік 

діючих та перспективних проектів розвитку Баштанської об’єднаної 

територіальної громади на   2017 – 2019 роки»,  виклавши його у новій редакції: 

н/п 

 

Назва проекту Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

всього 

(тис.грн) 

Обсяги фінансування 

по роках 

Джерела 

фінансування 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Сприяння 

забезпечення 

доступності та якості 

послуг, що надає 

управління  

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

(виділення коштів на 

матеріально-технічне 

забезпечення, оплату 

праці з нарахуванням 

на неї, інше) 

185,00 93,00 100,00 100,00 міський 

бюджет, 

шляхом 

виділення 

коштів 

субвенції з 

міського 

бюджету 

державному 

бюджету 

 

3. З метою забезпечення своєчасного освоєння коштів з усіх рівнів 

бюджетів, передбачених на соціально-економічний розвиток територій, на 

розвиток об’єднаної територіальної громади, дозволити виконавчому комітету 

міської ради до 31 грудня 2017 року укладати прямі договори з постачальниками 

товарів, робіт і послуг, якщо допорогові електронні торги перший раз визнані 

такими, що не відбулися; придбання роялю для Баштанської дитячої музичної 

школи здійснити шляхом укладання прямого договору. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Рубський 

 


