
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  04 грудня   2020 р.    м. Баштанка    №    196 - р  

 

Про скликання ІІ сесії міської ради 
восьмого скликання 

 

         Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону України «Про 
місцеве самоврядування   в  Україні», скликати ІІ сесію міської ради восьмого 

скликання  15 грудня 2020 року о 10.00 год. в приміщенні Міського будинку 
культури з наступним порядком денним: 

 

1. Про початок повноважень депутата Баштанської міської ради 
Баштанського  району Миколаївської області Кононенка А.В. 

2. Про затвердження Регламенту роботи Баштанської міської ради восьмого 
скликання. 

3. Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради восьмого 
скликання.  

4. Про утворення старостинських округів.  
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 року  №10 

«Про затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчих 
органів Баштанської міської ради на 2020 рік». 

6. Про затвердження Положення про старосту Баштанської об'єднаної 
територіальної громади. 

7. Про затвердження старост. 
8. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Баштанської міської ради. 
9. Про умови оплати праці, затвердження розміру надбавок, премії та 

матеріальної допомоги міському голові на період восьмого скликання. 
10. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної 

медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років. 
11. Про внесення змін до міської Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської 
ради від 27 лютого 2017 року №2. 

12. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 
рік.  

13. Про створення комунального закладу «Баштанська публічна бібліотека». 



14. Про затвердження положення комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області». 

15. Про безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна та 
затвердження актів приймання-передачі.  

16. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту міста Баштанка Баштанського району Миколаївської 
області.  

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року №20 
«Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам» 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року №21 

«Про створення  комісії по здійсненню самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель Баштанської ОТГ». 

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

20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни цільового 
призначення земельної ділянки. 

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

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо надання земельної  ділянки  
у власність для ведення садівництва. 

23. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  у власність. 

24. Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування. 

25. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

26. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту  землеустрою щодо 
надання земельної  ділянки  у власність для ведення фермерського 
господарства. 

27. Про погодження в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки у власність. 

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

29. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства учасникам бойових дій. 

31. Про дозвіл  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду під городництво. 

32. Про погодження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки у власність. 

33. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 



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

35. Про припинення права постійного користування та передачу земельної 
ділянки в постійне користування Службі автомобільних доріг у Миколаївській 
області. 

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

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

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 
 

 

 

 

Міський голова                                                        Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про скликання ІІ сесії міської ради восьмого  скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Регламенту роботи Баштанської 
міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28 грудня 2016 року          
№ 17, 15 грудня  2020 року о 10.00  в приміщенні Міського будинку 
культури скликається ІІ сесія міської ради восьмого скликання. 

 

На розгляд сесії пропонується внести наступні питання: 
 

1. Про початок повноважень депутата Баштанської міської ради 
Баштанського  району Миколаївської області Кононенка А.В. 

2. Про затвердження Регламенту роботи Баштанської міської ради восьмого 
скликання. 

3. Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради восьмого 
скликання.  

4. Про утворення старостинських округів.  
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 року  №10 

«Про затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчих 
органів Баштанської міської ради на 2020 рік». 

6. Про затвердження Положення про старосту Баштанської об'єднаної 
територіальної громади. 

7. Про затвердження старост. 
8. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Баштанської міської ради. 
9. Про умови оплати праці, затвердження розміру надбавок, премії та 

матеріальної допомоги міському голові на період восьмого скликання. 
10. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної 

медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років. 
11. Про внесення змін до міської Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської 
ради від 27 лютого 2017 року №2. 

12. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 
рік.  

13. Про створення комунального закладу «Баштанська публічна бібліотека». 
14. Про затвердження положення комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області». 

15. Про безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна та 
затвердження актів приймання-передачі.  

16. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту міста Баштанка Баштанського району Миколаївської 
області.  



17. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року №20 
«Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам» 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року №21 

«Про створення  комісії по здійсненню самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель Баштанської ОТГ». 

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

20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни цільового 
призначення земельної ділянки. 

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

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо надання земельної  ділянки  
у власність для ведення садівництва. 

23. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  у власність. 

24. Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування. 

25. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

26. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту  землеустрою щодо 
надання земельної  ділянки  у власність для ведення фермерського 
господарства. 

27. Про погодження в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки у власність. 

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

29. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства учасникам бойових дій. 

31. Про дозвіл  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду під городництво. 

32. Про погодження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки у власність. 

33. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

35. Про припинення права постійного користування та передачу земельної 
ділянки в постійне користування Службі автомобільних доріг у Миколаївській 
області. 

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



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

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 
 


