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Кошти, які передаються з
бюджетів інших рівнів до

бюджету громади.
До трансфертів відносяться

дотації та субвенції.

Кошти, які витрачаються на
капітальне будівництво, реалізацію
інвестиційних проектів, капітальний

,ремонт та реконструкцію  об єктів
соціально-культурної сфери і

житлово-комунального господарства
тощо. Тобто на будівництво,

модернізацію та ремонт доріг, шкіл,
садочків, амбулаторій, клубів.

Окремий фонд, кошти якого мають
цільове спрямування. Основну частину
спеціального фонду формують бюджет

розвитку та власні надходження
бюджетних установ, а також інші
ресурси, наприклад, гранти від

міжнародних організацій.

Гроші, які громада заробила сама,
а також отримала від держави.
Доходи бюджету формуються з
податків та зборів, неподаткових
надходжень (наприклад, кошти,
отримані за надання
адміністративних послуг, кошти,
які самостійно заробили бюджетні
установи).

,Видатки бюджету, пов язані
з утриманням підприємств,

установ, організацій
(заробітна плата з

нарахуванням, розрахунки
за комунальні послуги,

забезпечення продуктами
харчування, медикаментами

та ін.)

Це фінансовий план громади.
В ньому визначається, звідки

громада буде отримувати кошти,
а також на що їх витрачатиме. 

Бюджет громади формується та
управляється на основі Бюджетного

кодексу України. Це означає, що
існують чіткі правила, звідки і в
якому порядку громада отримує

кошти в свій бюджет, а також куди
вона може їх витрачати. Бюджет, а

також зміни до нього затверджуються
рішенням місцевої ради.

       Весь світ - це інформація, і наше завдання - надавати її максимально просто кожному
мешканцю, аби він міг використовувати з користю і самостійно приймати рішення.
«Бюджет для громадян» - це один з таких інструментів, який дасть змогу людині чітко 
контролювати наповнення і витрати бюджету.
       Всі ми - платники податків, на Наші гроші утримуються установи соціальної сфери,
розвивається житлово-комунальне господарство, будуються і капітально ремонтуються
дороги і багато іншого. Ви відраховуєте в бюджет гроші і маєте право знати - чи ефективно
вони витрачаються, на фінансування яких цілей направляються.
       Перед Вами бюджет Баштанської ОТГ на 2019 рік викладений простою мовою, 
спрощений для пересічних громадян, задля забезпечення розуміння того, як бюджет
впливає на Ваше життя.
       Шановні громадяни! Ви отримуєте реальну можливість участі в бюджетному процесі
не на словах, а на ділі. Адже чим більше людей будуть розуміти бюджетний процес та
будуть залучені до бюджетного процесу, тим кращий буде результат.
       Тож закликаємо до активної участі небайдужих мешканців громади ознайомитися з
бюджетом для громадян 2019 року та взяти участь у зборі пропозицій на 2020 рік.

З повагою, фінансовий відділ
Баштанської ОТГ

,Шановні жителі Баштанської об єднаної територіальної громади!

БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
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НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Земля сільсько-
господарського
призначення - 

68 567,8 га

Загальна кількість
населення

22 594 особи

Працездатне
населення
12 715 осіб

Працевлаштоване
населення

10 941 особа

Школи
громади- 12

Дитячі садки
громади- 13

Фельдшерсько-
акушерські пункти та

амбулаторії - 11

Стан доріг в громаді:
Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: 3,7 км
Протяжність доріг, що потребують поточного ремонту (ямкового): 320,4 км

- доходи до бюджету (без трансфертів)
на 1 особу - 2 910 грн;
- обсяг надходжень до бюджету
від плати за землю на 1 особу -
577 грн;
- обсяг надходжень до бюджету
від ПДФО на 1 особу - 1 627 грн;
- обсяг надходжень від єдиного
податку на 1 особу - 402 грн;
- підприємства малого і середнього
бізнесу - 1 212 грн;
- капітальні видатки (без трансфертів)
на 1 особу - 392 грн.

Населення:
- до 16 років
4 188 осіб;

- від 16-59 років
14 252 особи.

    Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-
економічного розвитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення стратегічних цілей,
які визначила  для себе громада. Стратегічні цілі розвитку громади та соціально-економічний стан
громади і є основою, на якій формується бюджет.

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ
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     Нашим позачерговим завданням сьогодення є створення в громаді можливостей для
постійного підвищення рівня доброботу жителів, забезпечення умов для їх комфортного
проживання, праці, виховання дітей та відпочинку, можливостей легкого ведення бізнесу,
безпечного й вигідного вкладання інвестицій.
Стратегією розвитку Баштанської ОТГ на 2018-2025 роки передбачено такі пріоритети
розвитку громади на середньострокову перспективу:

                - місцевий економічний розвиток та залучення інвестицій, підвищення
                  конкурентноспроможності місцевої економіки;

                - розвиток сучасної інфраструктури населених пунктів;

                - підвищення якості життя шляхом вдосконалення соціальної інфраструктури в
                  громаді та розвиток людського потенціалу.



БЮДЖЕТНИЙ
ЦИКЛ
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БЮДЖЕТ
це  ключовий  інструмент  для  управління  громадою,  а  також втілення
в життя пріоритетів та цілей розвитку громади. Дії органу місцевого
самоврядування по управлінню бюджетом громади на один рік умовно
можуть бути розділені на декілька стадій  і  займають більше часу, ніж 1
календарний рік. Період управління бюджетом на 1 рік  називається
бюджетним циклом і  включає  5 стадій: складання прогнозу бюджету,
складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету та його затвердження,
реалізація  прийнятого бюджету і насамкінець, звітування про результати
виконання  бюджету за  рік.  Один бюджетний цикл займає більше, ніж
півтора календарних роки. Завершення одного бюджетного циклу
фактично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу.

СКЛАДАННЯ
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ

На цій стадії загальнодержавні органи подають
розрахунки міжбюджетних трансфертів. Місцеві органи

влади разом з розпорядниками бюджетних коштів
наприклад, відділом освіти, розробляють та подають

бюджетні запити. На основі поданих розрахунків
міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів вже
відбувається розробка проекту рішення про місцевий

бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету
оприлюднюється на сайті ради.

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
БЮДЖЕТУ

Попередній проект рішення про бюджет обговорюється
та затверджується на засіданні постійної комісії місцевої
ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі проект
рішення передається на розгляд виконавчого комітету,
який також повинен його затвердити. Після цього проект
бюджету розглядається та затверджується вже на сесії
місцевої ради. Рішення про затвердження бюджету
приймається не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, 
рішення, а також сам бюджет, оприлюднюються на сайті
ради.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Саме   на   цьому   етапі   здійснюються   всі   витрати  та
збираються всі податки.  Окрім  того, протягом  виконання
бюджету  може  виникати  необхідність  внесення   змін  в 
нього. Всі зміни проходять окрему процедуру від розгляду
бюджетною  комісією  ради  і  до   затвердження  на  сесії

,ради. Окрім того, законодавством встановлено  обов язок
щоквартального  звітування  про  виконання бюджету, що
також    передбачає    затвердження    квартальних   звітів
окремими   рішеннями   ради   по   завершенню    кожного
кварталу.

ЗВІТУВАННЯ
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
По завершенню року, для якого виконувався
бюджет, розпочинається підготовка звіту про
виконання бюджету за рік. Звіт також проходить
всю процедуру розгляду та затвердження в усіх
інстанціях, яка завершується розглядом та
затвердженням рішення місцевою радою.
Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради.
Окрім того, бюджетне законодавство встановлює,обов язкову вимогу проведення публічного звітування
про виконання бюджету. Публічне представлення
звіту про виконання бюджету повинно відбутись
не пізніше, ніж 20-го березня наступного року.
Місцева рада повинна широко анонсувати захід,
на якому буде представлятись звіт про
виконання бюджету, та запрошувати
громадськість відвідати його.
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СКЛАДАННЯ
ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ
Прогноз  бюджету робиться на 3 роки - плановий (тобто
той, на який плануємо бюджет) і 2 наступні роки.  Ці
наступні роки називають прогнозними. Прогноз робиться
для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде
збиратися в наступні 3 роки, а також, на які цілі
витрачатимуться гроші з зібраних податків.
Прогноз оприлюднюється на сайті ради та приймається
на сесії не пізніше 1-го вересня.
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ЛИСТОПАД - 25 ГРУДНЯ
В цей час попередній проект проходить узгодження та
обговорення, під час кожного з яких до бюджету можуть
вноситись певні незначні зміни.
Як долучитись:
- взяти участь в бюджетних слуханнях та висловлювати
свої пропозиції до проекту бюджету. Слухання може
ініціювати рада або громадяни самостійно;
- відвідувати засідання бюджетної комісії, виконавчого
комітету та сесії ради;
- допомагати фінансистам в створенні Бюджету для
громадян;
- сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет,
а також Бюджету для громадян - розповсюджувати ці
документи електронно, обговорювати їх з колегами чи
знайомими.

СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ
В цей час відбуваються закупівлі, фінансується робота
бюджетних установ і організацій, збираються податки.
За потреби вносяться зміни до бюджету.
Як долучитись:
- подати проект на конкурс «Бюджету участі». Брати
участь у кампаніях агітації за проекти бюджету участі та
голосувати за проекти бюджету участі;
- ініціювати громадський моніторинг виконання бюджету;
- відвідувати засідання бюджетної комісії та сесій сільської
ради, на яких розглядаються бюджетні питання.

СІЧЕНЬ - 20 БЕРЕЗНЯ
Вже по завершенню календарного року розпочинається
етап звітування про виконання бюджету за рік.
Як долучитись:
- взяти участь в обговоренні звіту про виконання бюджету
під час його публічного представлення;
- відвідати сесію, на якій звіт про виконання бюджету
затверджується;
- ініціювати громадський аудит виконаного бюджету:
як по окремих напрямках (наприклад, щодо гендерної
орієнтованості чи освіти), так і всього бюджету в цілому.

ТРАВЕНЬ - ЖОВТЕНЬ
В цей час відбувається складання бюджету на наступний
рік.
Як долучитись:
- подавати пропозиції до бюджету депутатам;
- подавати пропозиції безпосередньо до сільської ради
(сільська рада також сама може організувати процес
збору пропозицій до бюджету від громадян);
- брати участь в експертних групах, дорадчих органах,
наприклад, з питань врахування бюджетом гендерних
аспектів.

ЛИПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ
В цей час відбувається складання прогнозу бюджету на
наступні 3 роки.
Як долучитись:
- подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управління
та відділи - звичайним листом, надісланим поштою чи
електронною;
- подавати пропозиції безпосередньо до фінвідділу
(контакти дивіться в кінці цього документу), сільська рада
також сама може організувати процес збору пропозицій
до прогнозу бюджету від громадян через ЦНАП чи під час
заходів, у місцях масового збору людей;
- брати участь в експертних групах, дорадчих органах,
наприклад, з питань врахування прогнозом довгострокових
інфраструктурних проектів.

ПРОПОЗИЦІЇ

ПРОПОЗИЦІЇ

ПРОПОЗИЦІЇ
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ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ 5

       Кошти  в  бюджет  громади  потрапляють  з двох основних джерел - від держави (субвенції,
дотації) та власний  заробіток  громади.  Кошти  від держави  спрямовуються на забезпечення
надання  освітніх, медичних  послуг,  інших   функцій   держави. Трансферти, що становлять
52,8% доходів бюджету, займають найбільшу частку у складі доходів місцевого бюджету.
Частину надходжень громада отримує з власних доходів, що становлять 47,2% доходів бюджету
громади, які складаються з податкових та неподаткових надходжень.

ОСВІТНЯ
СУБВЕНЦІЯ

44 462,6 тис.грн
(61,8%)

МЕДИЧНА
СУБВЕНЦІЯ

14 869,8 тис.грн
(20,6%)

ДОТАЦІЯ НА УТРИМАННЯ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА,ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я
8 045,5 тис.грн (11,2%)

БАЗОВА
ДОТАЦІЯ

3 455,8 тис.грн
(4,8%)

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ
1 153,2 тис.грн

(1,6%)

БЮДЖЕТ
175 301,2
тис.грн



ПОДАТОК НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ -
55 106,1 тис.грн (55,4%)
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,      У жовтні 2018 року в Баштанській об єднаній громаді була проведена інформаційна компанія з

представлення результатів проекту «Доброчесні громади 2018», який реалізовується в громаді в
межах програми DOBRE Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети».
      В 2018 році представлено перший варіант «Бюджету для громадян» та проведено збір пропозицій
до бюджету 2019 року. Крім того, свої пропозиції щодо бюджету 2019 року всі бажаючі мали можливість
залишити на офіційному веб-сайті міської ради у вигляді анкети до 2 листопада 2018 року. Загалом
громадяни заповнили 235 анкет з конкретними пропозиціями до бюджету 2019 року.
      Всі пропозиції були систематизовані та передані головним розпорядникам коштів місцевого бюджету для розгляду
та подальшого врахування їх в проекті бюджету на 2019 рік.
Перелік пропозицій, які були підтримані:
- Поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності;
- Капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери (ЗДО«Ягідка», заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1);
- Поточний ремонт вуличного освітлення;
- Відновлення вуличного освітлення, в першу чергу в с.Новопавлівка та Отрадне;
- Проведення капітального ремонту та встановлення тротуарів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ
ПОДАТОК - 
150 тис.грн (0,1%)ПОДАТОК НА МАЙНО -

20 772,1 тис.грн (20,9%)

АКЦИЗНИЙ
ПОДАТОК -
8 334 тис.грн (8,4%)

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ

- Управління водного господарства
- СТОВ «Дружба»
- ТДВ «Зоря Інгулу»
- АТ «Миколаїв Обленерго»
- Баштанська міська рада
- ПСП «Корона»
- ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія»
- Баштанська центральна районна лікарня
- Відділ освіти, молоді та спорту
- ТДВ «Баштанський сирзавод»

1 496,9
2 016,4
2 136,4
2 157,9
2 213,1
2 619,0
3 319,2
3 796,5
10 905,1
11 557,4

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
99 536,2 тис.грн

(96,3%)

ЄДИНИЙ ПОДАТОК -
15 165 тис.грн (15,2%)

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ -

2 609,3 тис.грн (69,1%)

НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
3 778,1 тис.грн

(3,7%)
АДМІНІСТРАТИВНІ

ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ,
ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 
1 168,4 тис.грн (30,9%)

тис.грн



ОСВІТА
101 116,4 тис.грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5 905,2 тис.грн

7 КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ?КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ?

ОХОРОНА,ЗДОРОВ Я
18 086,8 тис.грн

ОСВІТА               101 116,4 81 475,4 10 863,8 8 777,2

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ      

ОХОРОНА,ЗДОРОВ Я 18 086,8   

23 814,3       

13 657 

21 087,7

2 236,3

795,5   

2 193,5

1 931,1

НАЙБІЛЬШІ
ВИДАТКИ
З БЮДЖЕТУ
ПО ГАЛУЗЯМ    

ВСЬОГО,
тис.грн

- оплата праці,
тис.грн

- оплата
енергоносіїв,
тис.грн

- інші видатки,
тис.грн

       У міському бюджеті на 2019 рік збережено принцип соціальної спрямованості, тому спрямовуються у
   першу чергу видатки на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ

,та послуги зв язку, які споживаються бюджетними установами, з метою недопущення будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків.
       Головним пріоритетом міського бюджету і надалі залишається фінансове забезпечення заходів по
вирішенню найбільш нагальних соціальних проблем і програм, спрямованих на підвищення добробуту

,населення Баштанської об єднаної територіальної громади.
      Традиційно більша частина видатків буде спрямована на фінансування закладів освіти (57,7%). Також

,питому вагу видатків в 2019 році складуть видатки на: державне управління (13,6%), охорону здоров я
(10,3%), ЖКГ (7,8%), культуру і мистецтво (4,4%), соціальний захист та соціальне забезпечення (3,4%),
фізичну культуру і спорт (1,3%), економічну діяльність (0,8%), інші видатки (0,7%).

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ
23 814,3 тис.грн

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І
СПОРТ 2 338,7 тис.грн                  

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО
5 134,1 тис.грн                

ВСЬОГО
ВИДАТКІВ

175 291,7 тис.грн

ІНШІ ВИДАТКИ
1 277,4 тис.грн

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
1 339,9 тис.грн            

КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО
7 795,7 тис.грн



ШКОЛИ САДОЧКИ

Пісківська ЗОШ

Баштанська
гімназія

Добренська ЗОШ

Новоєгорівська
ЗОШ

Плющівська
ЗОШ

Христофорівська
ЗОШ

Явкинська
ЗОШ

Новопавлівська
ЗОШ

Новоіванівська
ЗОШ

Новосергіївська
ЗОШ

Баштанський
опорний

заклад ЗСО №2

ЗДО
«Дюймовочка»

ЗДО
«Краплинка»

ЗДО
«Чебурашка»

ЗДО «Ягідка»

ЗДО «Віночок»

ЗДО «Малятко»

 ЗДО
«Джерельце»

ЗДО «Веселка»

ЗДО «Лелеченя»

ЗДО
«Дивограй»

ЗДО «Сонечко»

ЗДО «Пролісок»

ЗДО
«Калинонька»

10 646,5

5 866,7

4 419,8

4 472,5

4 686,4

4 648

3 883,1

4 133,2

3 531,9

2 523,1

1 984,7

4 186,5

4 321,3

3 893,0

579,9

350,5

700,9

704,0

1 045,0

1 018,8

617,4

925,1

693,5

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ 8

Баштанський
опорний

заклад ЗСО №1
17 032 19,2                    

22,6                    

30,4                     

30,1                      

30,2                      

56,7                        

47,4                     

38,6                      

58,9                      

53,6                      

28,4                     

56,1                      

886                        

471                        

193                        

147                       

82                         

82                          

60                          

45                         

37                         

165                        

2 717,2

21,1                    

29,9                     

22,6                     

38,2                      

32,2                        

17,5                        

28,0                        

32,0                        

19,7                      

20,8                      

24,7                        

25,0                        

23,1                        

198                        

91                         

191                        

102                       

18                         

20                         

25                         

22                         

53                         

49                         

25                         

37                         

30                         

107                       

148                       



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

,ВІдповідно до Стратегічного плану розвитку Баштанської об єднаної громади на 2018-2025
роки до витрат бюджету розвитку на 2019 рік включені наступні пріоритетні проекти:

Будівництво тротуару м.Баштанка 100 тис.грн
Виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво Промислового парку

350 тис.грн

Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт Баштанського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1

70 тис.грн

9

Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт дошкільного навчального закладу
«Ягідка» м. Баштанка

100 тис.грн

ВИДАТКИ, ЩО БУДУТЬ ПРОФІНАНСОВАНІ ЗА РАХУНОК ДФРР у 2019р.

- Нове будівництво басейну для плавання збірного типу
по вул.Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка
Баштанського р-ну Миколаївської області

19,0 млн.грн

ПРОЕКТ

ПРОЕКТПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

60
тис.грн

60
тис.грн

60
тис.грн

РЕАЛІЗОВАНІ
ПРОЕКТИ

60
тис.грн

60
тис.грн

ПРОЕКТ

60
тис.грн60

тис.грн 60
тис.грн

БЮДЖЕТ
УЧАСТІ

60
тис.грн

      Відповідно до параметрів Бюджету участі на 2019 рік
затверджено рішенням міської ради від 12.02.2019 року №4,
яким встановлено загальний обсяг видатків на поточний рік,
що планується спрямувати на реалізацію проектів у сумі
600 тис.грн. Це забезпечить реалізацію 10 проектів
максимальною вартістю одного проекту 60 тис.грн

   Учасниками подано 39 проектів бюджету
участі. До конкурсу було допущено 36 проектів. 
На сьогоднішній день проектами переможцями

є 10 проектів: 
- «Сучасна шкільна їдальня для Добренської

ЗОШ Баштанської міської ради»;
,- «Збереження здоров я завдяки комфорту»;

- «Сучасні нові каруселі - малюки здорові та веселі»;
- «Сучасним учням - сучасний кабінет фізики»;

- «Модернізація ігрового майданчика Баштанського
ЗДО №2 «Віночок»;

- «Облаштування дитячого майданчика в
Христофорівському ЗДО №14 «Веселка»;

- «Сонце в долонях»;
- «Фітнес - центр «RURAL FITNES»;

- «Теплий дім»;
- «Комплектація спеціалізованими меблями

сучасного лінгафонного кабінету
Баштанської гімназії»

60
тис.грн



                  Подайте свої пропозиції до бюджету Баштанської ОТГ на 2020 рік!
            Для цього опишіть існуючу проблему та запропонуйте шляхи її вирішення.

Заповнену форму подайте до міської ради!

ПОШТОВА АДРЕСА:
Баштанська міська рада: 
56101, Миколаївська обл.,

м.Баштанка,
вул.Героїв Небесної Сотні, 38

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА:
bashtanskaotg@mk.gov.ua

ПРОПОЗИЦІЇ, ДО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ ОБ ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 РІК

Шановні жителі БАШТАНСЬКОЇ ОТГ! Баштанська міська рада збирає пропозиції до бюджету Баштанської
,об єднаної громади на 2020 рік. Впливай на місцеву бюджетну політику - надай свою пропозицію, яким

чином повинні бути скеровані кошти міського бюджету в наступному році! Бюджет міської ради - це гроші
громади, твої гроші!

Діапозон ваших пропозицій до бюджету може бути широкий - ремонт дороги, встановлення освітлення чи
дитячого майданчика на конкретній вулиці чи території, організація тематичного фестивалю для

туристів, проведення заходів з популяризації енергозбереження тощо. Головне - щоб надана пропозиція
,торкалась повноважень об єднаної територіальної громади, була чітко та конкретно сформульована (за

необхідності - з вказанням конкретних вулиць, будинків чи інших об,єктів нерухомості, назв установ чи
організацій тощо).

Всі зібрані таким чином пропозиції будуть систематизовані у формі звіту для врахування при підготовці
проекту бюджету на 2020рік.

,1. ПРІЗВИЩЕ, ІМ Я, ПО-БАТЬКОВІ:__________________________________________________________

2. ВІК:___________________________________________________________________________________

3. АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ:_________________________________________________________________

4. КОНТАКНИЙ ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОШТА (ЗА БАЖАННЯМ):_______________________________
,5. ПРОПОЗИЦІЯ ДО БЮДЖЕТУ ОБ ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (МОЖНА ДЕКІЛЬКА):_______

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ДЯКУЄМО ЗА НАДАНУ ПРОПОЗИЦІЮ!
ТВОЯ АКТИВНІСТЬ - ЄДИНА ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАЛЕЖНОГО ВИТРАЧАННЯ ТВОЇХ ГРОШЕЙ В

МІСЦЕВОМУ БЮДЖЕТІ!



КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

ПОШТОВА АДРЕСА:

Баштанська міська рада: 
56101, Миколаївська обл.,

м.Баштанка,
вул.Героїв Небесної Сотні, 38

Електронна адреса:
bashtanskaotg@mk.gov.ua

Контактні телефони:
(05158) 2-76-47,
             2-67-47,
             2-71-05,

          2-72-05.

Офіційний сайт:
https//bashtanskaotg.gov.ua

ТИРАЖ 500 ПРИМІРНИКІВ
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