
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  17 травня  2021 р.    м. Баштанка    №  114 - р  

 

Про скликання ІХ сесії міської ради 
восьмого скликання 

 

         Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону України «Про 
місцеве самоврядування   в  Україні», рішення міської ради від 15.12.2020 року №2 
«Про затвердження Регламенту роботи Баштанської міської ради восьмого 
скликання», скликати ІХ сесію міської ради восьмого скликання  27 травня  2021 

року о 10.00 год. в залі засідань Баштанської міської ради з наступним порядком 
денним: 
 

1. Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного 
квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 
території Баштанської територіальної громади на 2021 рік. 

2. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради 
об’єктів нерухомого майна. 

3. Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади Баштанської міської ради. 

4. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються 
службою у справах дітей Баштанської міської ради, їх інформаційних і 
технологічних карток. 

5. Про внесення змін до Положення про партиципаторне бюджетування 
(Бюджет участі) та затвердження параметрів Бюджету участі на 2021 рік у 
Баштанській міській раді. 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного 
майна з балансу Комунального закладу «Центр фінансово-статистичного 
моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Миколаївської обласної ради зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність  
територіальної громади Баштанської міської ради. 

7. Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-березень 2021 року. 

8.  Про встановлення туристичного збору на території Баштанської міської 
територіальної громади. 



9. Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного 
середовища Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №3. 
10. Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №2. 

11. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель. 

12.  Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав 
оренди на них на земельних торгах. 

13.  Про надання дозволу на укладання договору оренди землі. 
14.  Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 

15.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) в натурі (на 
місцевості). 

16.  Про створення паркової зони. 
17. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в 
межах Баштанської територіальної громади. 

18.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

19.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 

20.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності під 
полезахисними та іншими захисними лісосмугами. 

21. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання 
земельної ділянки в оренду. 

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

23. Про погодження надання в тимчасове користування горіхових 
посадок. 

24. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність для ведення садівництва. 

25. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
громадянину Тесельку Володимиру Івановичу. 

26. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
27. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 
28. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва. 



29.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства учасникам бойових дій. 

30.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність. 
 

 

 

 

Міський голова                                                          Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


