
Звіт 

про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

Відповідно до розпорядження міського голови від 18.10.2018 № 203 – 

р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету 
Баштанської міської ради»  25 жовтня 2018 року  в межах програми DOBRE 

громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана Євдощенко, 
працівники фінансового відділу міської ради  разом з  менеджером проекту 
благодійного фонду “Ласка” Лілією Атнажевою та членами Молодіжної 
ради  проводили ознайомлення громади з виконанням бюджету Баштанської 
об’єднаної територіальної громади 2018 року та приймали пропозиції до 
бюджету 2019 року. 

Така ж зустріч з громадою міста також відбулася у стінах міської ради 
за головуванням голови об’єднаної громади Івана Рубського. Дізнатись 
більше про бюджет нашого міста прийшли голови громадських і благодійних 
організацій, депутати міської ради та жителі міста. 

Про бюджет, його суть, етапи впровадження та фінансову основу 
презентував та розповів експерт програми DOBRE Олександр Мошнягул. 

Він зауважив, що головна мета проведення консультацій з 
громадськістю – залучити мешканців громади до дії, активізувати їх та дати 
можливість проявити ініціативу. Обговорення та надання пропозицій  − це 
механізм, який передбачає взаємодію влади і громади. Завдяки цьому 
мешканці можуть долучитися до того, шоб розподіляти кошти міського 
бюджету, проявивши при цьому ініціативу, небайдужість. Все, що потрібно 
від громадян – надати свої пропозиції. 

Свої пропозиції щодо бюджету 2019 року всі бажаючі мали можливість  
залишити на офіційному веб-сайті міської ради у вигляді анкети до                       
02 листопада 2018 року. 

Таке ж ознайомлення громади з виконанням бюджету Баштанської 
об’єднаної територіальної громади 2018 року та приймали пропозиції до 
бюджету 2019 року  було проведено старостами  на своїх територіях.  

Загалом до міської ради надійшло 235 анкет від жителів громади з 
пропозиціями, які необхідно включити в бюджет 2019 року. 

Головними питаннями, що хвилюють мешканців громади є: 
- поточний та капітальний ремонт вулиць та доріг населених пунктів; 
- покращення якості питної води; 
- поточний та капітальний ремонт закладів соціально – культурної 

сфери; 
- відновлення сполучення від сіл громади до м. Баштанка 

- вуличне освітлення. 

http://bashtanka.org.ua/propozicii-do-byudzhetu-bashtanskoi-ob


 

Всі пропозиції вивчено та надано головним розпорядникам коштів 
міського бюджету для розгляду та подальшого врахування їх в проект 
бюджету на 2019 рік. 

 

 

Завідувач сектору видатків       Н. Ліщук  

фінансового відділу 

 

 

     

 

 


