БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 13 вересня 2016 року № 1_

м.Баштанка

ХІ позачергова сесія
сьомого 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 та продовженої
до прийняття нової.
Керуючись ст.. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на підставі листа Управління соціального захисту №1772/02.30
від 02.08.2016 року «Щодо забезпечення своєчасного нарахування та
виплати державних допомог, пільг, субсидій та інших компенсаційних
виплат»,
листа Центру первинної медико-санітарної допомоги
Баштанського району №275 від 12.08.2016 року про делегування коштів
районному бюджету та листа Державного навчального закладу
«Баштанського професійного ліцею» №712 від 07.09.2016 року, врахувавши
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету,
фінансів міська рада
ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Програми соціально – економічного розвитку Баштанської
міської ради на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21
травня 2010 року № 1 та продовженої до прийняття нової:
1. Внести зміни до розділу 6.12 «Охорона здоров’я», доповнивши
його реченням відповідного змісту:
Делегувати кошти із міського бюджету районному бюджету для
поліпшення матеріальної бази амбулаторії загальної практики сімейної
медицини №1 (Агропромтехніка) (придбання медичного обладнання,
електроконвекторів та інше) для надання якісної медичної допомоги
населенню.
2. Внести зміни до розділу 6.14 «Культура», доповнивши його
реченням відповідного змісту:
Надання субвенції із міського бюджету обласному бюджету для
поліпшення матеріальної бази Державного навчального закладу
«Баштанський професійний ліцей» у Баштанському районі Миколаївської

області
на придбання музичного обладнання, з метою проведення
урочистих, святкових та виховних заходів в навчальному закладі.
3. Внести зміни до розділу 6.17 «Демографічна ситуація. Ринок
праці. Соціальне забезпечення населення», доповнивши його реченням
відповідного змісту:
Надання субвенції із міського бюджету державному бюджету для
поліпшення матеріальної бази Управління соціального захисту населення у
Баштанському районі Миколаївської області , з метою своєчасного
нарахування та виплати державних допомог, пільг, субсидій та інших
компенсаційних виплат (придбання канцтоварів, бланків, комп’ютерної
техніки, інше обладнання).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів.

Міський голова

І.В.Рубський

