
Повідомлення про Публічне представлення міського бюджету та 
інформації про бюджет за бюджетними програмами й показниками 

головними розпорядниками коштів 

 

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:  

Баштанська міська рада  

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення:  

Публічне представлення міського бюджету та інформації про бюджет за 
бюджетними програмами й показниками головними розпорядниками коштів 

3. Альтернативні варіанти вирішення питання: 

Звітування про виконання міського бюджету та інформації про бюджет за 
бюджетними програмами й показниками головними розпорядниками коштів 

4. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених 
соціальних груп населення та заінтересованих сторін:  

‒ публікація інформації про Публічне представлення міського бюджету та 
інформації про бюджет за бюджетними програмами й показниками головними 
розпорядниками коштів розміщено  у фейсбуці у групі «Баштанська міська 
рада» та сторінці «Баштанська об’єднана територіальна громада» та за 
посиланням  https://bashtanskaotg.gov.ua/news/publichne-predstavlennya-miskogo-

byudzhetu-ta-informatsii-pro-byudzhet-za-byudzhetnimi-programami-pokaznikami-

golovnimi-rozporyadnikami-koshtiv2 

5. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 
поширюватиметься дія прийнятого рішення:  

‒ органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

‒ бюджетні установи та організації; 

‒ організації громадянського суспільства;  

‒ мешканці Баштанської міської об’єднаної громади.  

6. Місце, час проведення заходів з громадського обговорення, реєстрація 
учасників:  

Публічне представлення міського бюджету та інформації про бюджет за 
бюджетними програмами й показниками головними розпорядниками коштів 

відбудеться 13 березня 2020 року о 15.00 у залі засідань міської ради за 



адресою: 56101 м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38. Початок реєстрації 
учасників о 14:30.  

8. Поштова та електронна адреса, строк і форма подання письмових 
пропозицій та зауважень (додаток):  

Пропозиції (зауваження) подаються до 12 березня  2020 року в письмовій 
формі за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 38, каб. 8, 2-й поверх                  
( фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради) або на електронну 
адресу bashtrada@ukr.net.  

9. Консультації з питань Публічне представлення міського бюджету та 
інформації про бюджет за бюджетними програмами й показниками 
головними розпорядниками коштів  

‒ за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 38 ( фінансовий відділ виконавчого 
комітету міської ради);  

‒ або за тел.: (05158) 2 67 48.  

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

Завідувач сектору видатків фінансовий відділ виконавчого комітету міської 
ради  ‒ Наталія ЛІЩУК.  

11. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:  

Звіт за результатами проведення Публічного представлення міського 
бюджету та інформації про бюджет за бюджетними програмами й 
показниками головними розпорядниками коштів буде оприлюднений на 
офіційному вебсайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з 
громадськістю» не пізніше, ніж за два тиждень після закінчення обговорення. 

mailto:bashtrada@ukr.net

