БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 30 вересня 2015 року № 3_

м.Баштанка

LXУ сесія шостого
скликання

Про внесення доповнень до міської
Програми соціально – економічного
розвитку м. Баштанка та сіл Баштанської
міської ради на 2010-2015 роки,
затвердженої рішенням міської ради
від 21 травня 2010 року №1
Згідно листа Міністерства фінансів України від 08.12.2014року за № 31-0633002/6-7/30795, листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 11.11.2014 року № 7/7-13414, листа
управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної державної
адміністрації від 30.09.2015 року щодо виділення з міського бюджету субвенції на
погашення кредиторської заборгованості до районного бюджету минулих років.
З метою покращення надання освітніх послуг учням загальноосвітніх
навчальних закладів Баштанської міської ради, покращення матеріально-технічної
бази в освіті м.Баштанка, відповідно до доручення Прем’єр – міністра України
№173 від 24.07.2015 року, доручення голови Миколаївської облдержадміністрації
№3234/0/05-60/3-15 від 31.07.2015 року та
листа комунальної установи
«Баштанський районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Баштанської
районної ради Миколаївської області, відповідно до статтей 25, 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійні комісії
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціально – економічного розвитку Баштанської
міської ради на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21
травня 2010 року № 1:
Доповнити розділ 6.5. «Житлово-комунальне та дорожнє господарство»
виклавши в такій редакції:
Делегувати кошти районному бюджету для перерахування обласному
бюджету на погашення кредиторської заборгованості управління житловокомунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації по
бюджетних програмах КПКВК 2751130 «Реалізація пілотних проектів у сфері
житлово-комунального господарства» у минулих роках на об’єктах:
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 10 по вул. Баштанської
республіки в м. Баштанка ОСББ «Росток» Миколаївської області»;
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ «Парус» по вулиці
Полтавській,3 в м.Баштанка Миколаївської області»;
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та по КПКВК 7841810 «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Миколаївської області
та капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів» у минулих роках по
об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул.Карла Маркса на ділянці від вул..
Баштанської Республіки до буд. №83 в м.Баштанці».
Доповнити розділ 6.11 «Освіта», виклавши його в такій редакції:
делегувати кошти районному бюджету на придбання підручників загальноосвітніх
навчальних закладів, які розташовані на території Баштанської міської ради, з
метою покращення надання освітніх послуг учням.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів.

Секретар міської ради

Л.М.Атнажева

