
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  25 липня 2022 р.                           Баштанка                            №  111 -р 

 

Про скликання дистанційного 
пленарного засідання XХVІ 
позачергової сесії міської ради 
восьмого скликання у  режимі 
відеоконференції  
 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 11 Регламенту роботи 
Баштанської міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням 
міської ради від 15 грудня 2020 року №2,  враховуючи необхідність розгляду 
нагальних питань процедурного та кадрового характеру та забезпечення 
виконання повноважень Баштанської міської ради як органу місцевого 
самоврядування на підставі статті 9 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», Указу Президента України №64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні»,  Указу Президента України №259/2022 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», з о б о в ' я з у ю:  

 

1. Скликати дистанційне пленарне засідання XХVІ позачергової сесії 
міської ради восьмого скликання  28 липня 2022 року о 10.00 годині  режимі 
відеоконференції з наступним порядком денним:  
 

- Про  внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2021 року № 13 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає відділ з 
соціальних питань виконавчого комітету Баштанської міської ради»; 

- Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної 
середньої освіти Баштанської міської ради на 2022-2027 роки; 

- Про перейменування та внесення змін до установчих документів 
закладів освіти Баштанської міської ради; 

- Про прийняття витрат по об’єкту  незавершеного будівництва 
«Реконструкція лікувального корпусу – центра дитячої реабілітації та 
лікувального корпусу – хоспіс з добудовою під хоспіс Баштанської ЦРЛ по 
вул. Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської області»; 



- Про прийняття витрат по об’єкту «Реконструкція частини приміщень 
відділення екстреної медичної допомоги Комунального некомерційного 
підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» по 
вул.Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської області; 

- Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради  
станції супутникового зв’язку «Starlink»; 

- Про надання дозволу на укладання договору оренди землі; 
- Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 

земельної  ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства громадянину Ніколаєву А.А.; 

- Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства громадянці Ніколаєвій О.Х.. 

 

2. Секретарю міської ради, відділу організаційно-кадрової роботи та 
контролю, сектору з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та 
цифровізаціїї здійснити організаційне та матеріально-технічне забезпечення 
підготовки і проведення дистанційного пленарного засідання,  відеозапис 
засідання та подальше його оприлюднення на офіційному сайті Баштанської 
міської ради. 

 

 

Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

про скликання дистанційного пленарного засідання XХVІ позачергової сесії 
міської ради восьмого скликання у  режимі відеоконференції 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 11 Регламенту роботи 
Баштанської міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням 
міської ради від 15 грудня 2020 року №2,  враховуючи необхідність розгляду 
нагальних питань та забезпечення виконання повноважень Баштанської 
міської ради як органу місцевого самоврядування на підставі статті 9 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану», 28 липня 2022 року о 10.00 
скликати дистанційне пленарне засідання XХVІ сесії міської ради восьмого 
скликання у  режимі відеоконференції. 
 

На розгляд сесії пропонується внести наступні питання: 
 

- Про  внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2021 року № 13 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає відділ з 
соціальних питань виконавчого комітету Баштанської міської ради»; 

- Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної 
середньої освіти Баштанської міської ради на 2022-2027 роки; 

- Про перейменування та внесення змін до установчих документів 
закладів освіти Баштанської міської ради; 

- Про прийняття витрат по об’єкту  незавершеного будівництва 
«Реконструкція лікувального корпусу – центра дитячої реабілітації та 
лікувального корпусу – хоспіс з добудовою під хоспіс Баштанської ЦРЛ по 
вул. Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської області»; 

- Про прийняття витрат по об’єкту «Реконструкція частини приміщень 
відділення екстреної медичної допомоги Комунального некомерційного 
підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» по 
вул.Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської області; 

- Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради  
станції супутникового зв’язку «Starlink»; 

- Про надання дозволу на укладання договору оренди землі; 
- Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 

земельної  ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства громадянину Ніколаєву А.А.; 

- Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства громадянці Ніколаєвій О.Х.. 
 


