
             
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 грудня 2022  року  № 10                   ХХІХ  сесія  восьмого скликання                            
    Баштанка    
 

                                                           

Про затвердження плану роботи 
Баштанської міської ради на І 
півріччя  2023 року  

 

На підставі пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 21 розділу ІІ Регламенту 
роботи Баштанської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від  15 

грудня 2020 року №2, заслухавши інформацію секретаря міської ради Інни 
ГОМЕРСЬКОЇ, враховуючи висновки спільного засідання постійних комісій 
міської ради щодо планування роботи на  І півріччя 2023 року, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити план роботи Баштанської міської ради на І півріччя 2023 року 
(додається).  

 

2. Рішення міської ради від 23 грудня 2021 року №8 «Про затвердження 
плану роботи Баштанської міської ради на І півріччя  2022 року» вважати 
таким, що втратило чинність, та зняти з контролю.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Інну ГОМЕРСЬКУ. 
 

 

 

Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради   
20.12.2022 року № 10 

 

ПЛАН  РОБОТИ 

 

Баштанської міської ради на І півріччя 2023 року 

 

Розділ І 

 

Питання, які планується винести на розгляд сесій міської ради  
 

1. Про хід виконання Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради 
Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної територіальної 
громади), затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2017 року №1. 

2. Про хід виконання Міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2025 року, затвердженої рішенням міської ради від 
07.10.2021 року №3. 

3. Про хід виконання ІТ – Програми  Баштанської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2020 року 
№2 та затвердження програми в новій редакції. 

4. Про хід виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах 
об’єднаної  територіальної громади  Баштанської міської ради  на 2017-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 06.04.2017 року №3 та затвердження 
програми в новій редакції. 

5. Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської міської ради 
якісною питною  водою на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
06.04.2017 року №2 та затвердження програми в новій редакції. 

6. Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення 
громадян житлом у Баштанській міській раді на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 04.05.2018 року №1 та затвердження програми в новій 
редакції. 

7. Про хід виконання Програми з підвищення ефективності управління активами 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23.12.2019 року №5 та затвердження програми в новій 
редакції. 

8. Про хід виконання Комунікаційної стратегії Баштанської міської ради  
Миколаївської області на 2019-2026 роки (Баштанської об’єднаної територіальної 
громади), затвердженої рішенням міської ради від 25.06.2019 року №4. 

9. Про звіт Баштанського міського голови про свою діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих органів ради за 2022 рік.  

10. Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств                
«Міськводоканал», «Добробут», комунальної організації «Правопорядок» 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» щодо 
результатів їх діяльності за 2022 рік. 



11. Про заслуховування звітів старост старостинських округів Баштанської міської 
ради щодо результатів їх діяльності за 2022 рік. 

12. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік. 

13. Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання коштів резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-грудень 2022 року. 

14. Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання коштів резервного фонду непередбачених 
видатків за І квартал 2023 року. 

15. Про затвердження плану роботи Баштанської міської ради на  ІІ півріччя 2022 

року. 
 

Розділ ІІ 

 

Питання, які планується винести на розгляд засідань   
постійних комісій міської ради 

 
З питань  

планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій  
та регуляторної політики 

 

1. Про хід виконання Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради 
Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної територіальної 
громади), затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2017 року №1. 

2. Про хід виконання Міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2025 року, затвердженої рішенням міської ради від 
07.10.2021 року №3. 

3. Про хід виконання ІТ – Програми  Баштанської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2020 року 
№2 та затвердження програми в новій редакції. 

4. Про хід виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах 
об’єднаної  територіальної громади  Баштанської міської ради  на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 06.04.2017 року №3 та затвердження 
програми в новій редакції. 

5. Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської міської ради 
якісною питною  водою на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
06.04.2017 року №2 та затвердження програми в новій редакції. 

6. Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення 
громадян житлом у Баштанській міській раді на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 04.05.2018 року №1 та затвердження програми в новій 
редакції. 

7. Про хід виконання Програми з підвищення ефективності управління активами 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23.12.2019 року №5 та затвердження програми в новій 
редакції. 

8. Про звіт Баштанського міського голови про свою діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих органів ради за 2022 рік.  



9. Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств                
«Міськводоканал», «Добробут», комунальної організації «Правопорядок» 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» щодо 
результатів їх діяльності за 2022 рік. 

10. Про заслуховування звітів старост старостинських округів Баштанської міської 
ради щодо результатів їх діяльності за 2022 рік. 

11. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік. 

12. Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання коштів резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-грудень 2022 року. 

13. Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання коштів резервного фонду непередбачених 
видатків за І квартал 2023 року. 

 

З питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів,  
благоустрою та  екології 

           

1. Про хід виконання Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради 
Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної територіальної 
громади), затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2017 року №1. 

2. Про хід виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах 
об’єднаної  територіальної громади  Баштанської міської ради  на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 06.04.2017 року №3 та затвердження 
програми в новій редакції. 

3. Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської міської ради 
якісною питною  водою на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
06.04.2017 року №2 та затвердження програми в новій редакції. 

4. Про хід виконання Програми з підвищення ефективності управління активами 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23.12.2019 року №5 та затвердження програми в новій 
редакції. 

5. Про звіт Баштанського міського голови про свою діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих органів ради за 2022 рік.  

6. Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств                
«Міськводоканал», «Добробут», комунальної організації «Правопорядок» 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» щодо 
результатів їх діяльності за 2022 рік. 

7. Про заслуховування звітів старост старостинських округів Баштанської міської 
ради щодо результатів їх діяльності за 2022 рік. 

8. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік. 

 
З  питань  



соціального захисту, медицини, торгівлі,  побутового обслуговування,  освіти, 
культури, спорту,  молодіжної політики, духовності, законності,  захисту прав 

громадян, депутатської  діяльності та етики 

 

1. Про хід виконання Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради 
Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної територіальної 
громади), затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2017 року №1. 

2. Про хід виконання Міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2025 року, затвердженої рішенням міської ради від 
07.10.2021 року №3. 

3. Про хід виконання ІТ – Програми  Баштанської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2020 року 
№2 та затвердження програми в новій редакції. 

4. Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення 
громадян житлом у Баштанській міській раді на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 04.05.2018 року №1 та затвердження програми в новій 
редакції. 

5. Про хід виконання Програми з підвищення ефективності управління активами 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23.12.2019 року №5 та затвердження програми в новій 
редакції. 

6. Про хід виконання Комунікаційної стратегії Баштанської міської ради  
Миколаївської області на 2019-2026 роки (Баштанської об’єднаної територіальної 
громади), затвердженої рішенням міської ради від 25.06.2019 року №4. 

7. Про звіт Баштанського міського голови про свою діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих органів ради за 2022 рік.  

8. Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств                
«Міськводоканал», «Добробут», комунальної організації «Правопорядок» 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» щодо 
результатів їх діяльності за 2022 рік. 

9. Про заслуховування звітів старост старостинських округів Баштанської міської 
ради щодо результатів їх діяльності за 2022 рік. 

10. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік. 

11. Про затвердження плану роботи Баштанської міської ради на  ІІ півріччя 2022 
року. 

 

З  питань  
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального 

господарства, приватизації та власності  
 

1. Про хід виконання Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради 
Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної територіальної 
громади), затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2017 року №1. 

2. Про хід виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах 
об’єднаної  територіальної громади  Баштанської міської ради  на 2017-2022 роки, 



затвердженої рішенням міської ради від 06.04.2017 року №3 та затвердження 
програми в новій редакції. 

3. Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської міської ради 
якісною питною  водою на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
06.04.2017 року №2 та затвердження програми в новій редакції. 

4. Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення 
громадян житлом у Баштанській міській раді на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 04.05.2018 року №1 та затвердження програми в новій 
редакції. 

5. Про хід виконання Програми з підвищення ефективності управління активами 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23.12.2019 року №5 та затвердження програми в новій 
редакції. 

6. Про звіт Баштанського міського голови про свою діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих органів ради за 2022 рік.  

7. Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств                
«Міськводоканал», «Добробут», комунальної організації «Правопорядок» 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» щодо 
результатів їх діяльності за 2022 рік. 

8. Про заслуховування звітів старост старостинських округів Баштанської міської 
ради щодо результатів їх діяльності за 2022 рік. 

9. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік. 

10. Про затвердження плану роботи Баштанської міської ради на  ІІ півріччя 2022 
року. 
 

Розділ  ІІІ 

Організаційно – методична  допомога  депутатам  та  
працівникам  апарату  міської  ради 

 

1. Правове навчання депутатів та працівників апарату міської ради  
Щоквартально  

 

2. Надання практичної допомоги депутатам та працівникам апарату  міської ради 
у підготовці та проведені засідань комісій, прийомі громадян, складанні актів, тощо. 

Увесь період. 
 

 

 

Секретар міської ради                                                          Інна ГОМЕРСЬКА   


