БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 07 липня 2016 р № 4

м.Баштанка

УІІІ 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 №1 та продовженої
згідно рішення №2 111 сесії 7 скликання
від 24.12.2015 року
Відповідно до статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», 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 №186/01.11 від
08.06.2016 року, з метою покращення матеріально технічної бази закладів культури, що
забезпечить проведення культурно - мистецьких заходів, які здійснюються для жителів
територіальної громади міста, відповідно до листа Відділу культури Баштанської районної
державної адміністрації № 64 від 02.07.2016 року, 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 та
продовженої згідно рішення №2 111 сесії 7 скликання від 24.12.2015 року.
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.
Доповнити розділ 6.14 «Культура», виклавши його в такій редакції:
делегувати кошти районному бюджету на придбання та монтаж новітнього
світлового обладнання сцени районного Будинку культури та музичного
обладнання, з метою надання якісних культурних послуг жителям громади.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, бюджету, фінансів.

Міський голова

І.В.Рубський

