
   

 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

__________2021  року              Баштанка                                                  № ____     

 

Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради 
«Про  хід виконання Програми 
розвитку освіти Баштанської   міської   
ради    на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням міської  ради 
від 25 травня  2017 року    № 1»  
 

  Керуючись  пунктом  першим  частини 2 статті 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  проєкт рішення 
Баштанської міської ради «Про хід виконання Програми розвитку освіти 
Баштанської   міської   ради    на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 
міської  ради від 25 травня  2017 року    № 1», виконавчий комітет міської 
ради, 

 

ВИРІШИВ: 
 

Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про хід виконання 
Програми розвитку освіти Баштанської міської ради на 2017- 2021 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 24 травня 2017 року №1 та винести 
даний проєкт на розгляд чергової сесії Баштанської міської ради (проект 

рішення додається). 
  

 

 

 

Міський голова                                                               Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 2021 р.                             
Баштанка 

№__ ____ сесія  ___ скликання 

 

Про хід виконання Програми 
розвитку освіти Баштанської 
міської ради на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням міської 
ради від 25 травня 2017 року  № 1 

 

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», заслухавши та 
обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської міської ради Дерев'янка М.С.,  

враховуючи висновки постійних комісій, Баштанська міської  ради, 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради Дерев'янка М.С. «Про хід виконання 
Програми розвитку освіти Баштанської міської ради на 2017-2021 роки»,  
затвердженої рішенням міської ради від 25 травня 2017 року № 1 взяти до 
відома.  

 

2. Визнати задовільною роботу з виконання Програми розвитку освіти 
Баштанської міської ради на 2017-2021 роки, затвердженої  рішенням міської 
ради від 25 травня  2017 року  № 1. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 


