
 

 

 
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

06 березня 2018 р. 

                Баштанка 

№_1_ ХХІІ сесія  сьомого 

скликання 

 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади  на  

2017-2019 роки. 
 

   

       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, на підставі   пункту 22 частини 

першої статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 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,  прийняти до відома. 
 

         2. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки,  а саме: 

2.1. внести зміни до рішення міської ради від 23 листопада 2017 року № 1 «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», а саме: пункт 108 Додатку 1 до 

Програми  «Орієнтовний перелік діючих та перспективних проектів розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2019 роки»,  викласти  

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 



108 Реконструкція 

Баштанської ЗОШ 

№1 І-ІІІ ст. 

(виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації) 

197,0 21,750 175,250  міський 

бюджет 

 

 

2.2. внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 13 «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», а саме: пункт 112  Додатку 1 до 

Програми  «Орієнтовний перелік діючих та перспективних проектів розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на  2017 – 2019 роки»,  викласти  

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 

112 Придбання 

приміщення для 

закладу культури в 

с.Явкине 

84,0  84,0  Міський 

бюджет 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Л.І.Луценко 

 


