
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  20  липня   2020 р.    м. Баштанка    №    108 - р  

 

Про скликання  ХLVIІІ сесії 
міської ради сьомого скликання 

 

         Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону України «Про 
місцеве самоврядування   в  Україні», скликати ХLVIІІ сесію міської ради 
сьомого скликання  30 липня 2020 року о 10.00 год. в залі засідань міської 
ради з наступним порядком денним: 
 

1. 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. 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 
природнього середовища Баштанської об’єднаної територіальної громади на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року 
№3. 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних 
відносин Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №2. 

4. Про внесення змін до міської цільової соціальної Програми розвитку 
цивільного захисту Баштанської міської ради на 2018-2021 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №1. 

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

6. Про зміну статусу гуртожитків.  
7. Про внесення змін до рішень міської ради від 06 квітня 2017 року №15 та 

від 30 червня 2017 року №2 щодо прийняття комунальних закладів освіти та 
майна.  

8. Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів, що є спільною 
власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району у комунальну 
власність об’єднаної територіальної громади Баштанської міської ради. 

9. Про безоплатне прийняття медичного обладнання стоматологічного 
кабінету із спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району у комунальну власність об’єднаної територіальної громади Баштанської 
міської ради. 



10. Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності Баштанської 
міської ради в новій редакції.  

11. Про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської міської ради.  

12. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти Баштанської міської ради в новій редакції. 

13. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 23 листопада 
2017 року № 12 «Про внесення змін до рішень міської ради від 27 лютого 2017 
року №15 та від 25 травні 2017 року №17». 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2018 року №11 «Про 
затвердження Статутів Баштанських опорних закладів загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1 та №2 Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області та Положень про їх філії». 

15. Про надання дозволу на списання автобусу КАВЗ – 685 з балансу відділу 
освіти, молоді та спорту. 

16. Про надання дозволу на списання автобусу ГАЗ – 5312 з балансу відділу 
освіти, молоді та спорту. 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.02.2019 року №14 «Про 
затвердження структури комунальної установи «Баштанський міський 
інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області». 

18. Про затвердження Положення про фінансову підтримку у виданні книг, 
збірок талановитих авторів Баштанської об’єднаної територіальної громади. 

19. Про затвердження плану роботи Баштанської міської рани на ІІ півріччя 
2020 року. 

20. Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Баштанської 
міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 28 

грудня 2016 року №17. 
21. Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Баштанської 

міської ради сьомого скликання. 
22. Про затвердження Положення про господарську групу при Баштанській 

міській раді у новій редакції. 
23. Про затвердження Положення про порядок закріплення майна 

комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади на праві 
господарського відання або оперативного управління. 

24. Про затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи.  
25. Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної 

територіальної громади. 

26. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою по відведенню земельної 
ділянки в постійне користування. 

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

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

29. Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність.  



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

31. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельної ділянки на право оренди.  

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

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського 
господарства.  

34. Про передачу земельної ділянки в постійне користування.  
35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 
36. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
37. Про надання дозволу  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва. 
38. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду під городництво.  
39. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної 

ділянки у власність. 
40. Про надання земельних ділянок у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства учасникам бойових дій. 
41. Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 

земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства.   

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

43. Про припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін.  

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

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

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 14 травня 2020 року №5 
«Про розірвання договору оренди землі».  

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

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

49. Про скасування рішення міської ради від 23 червня 2020 року №17 «Про 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки».  

50. Про скасування рішення міської ради від 04 березня 20210 року №41 

«Про припинення права власності (користування) земельної ділянки». 
51.   Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства.  



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

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

54. Різне.  
 

 

 

Міський голова                                                                    Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про скликання ХLVІIІ сесії міської ради сьомого  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, 30 липня  2020 року о 10.00  в залі засідань Баштанської міської ради 
скликається ХLVІIІ сесія міської ради. 

 

На розгляд сесії пропонується внести наступні питання: 
 

1. 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. 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 
природнього середовища Баштанської об’єднаної територіальної громади на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року 
№3. 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних 
відносин Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №2. 

4. Про внесення змін до міської цільової соціальної Програми розвитку 
цивільного захисту Баштанської міської ради на 2018-2021 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №1. 

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

6. Про зміну статусу гуртожитків.  
7. Про внесення змін до рішень міської ради від 06 квітня 2017 року №15 та 

від 30 червня 2017 року №2 щодо прийняття комунальних закладів освіти та 
майна.  

8. Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів, що є спільною 
власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району у комунальну 
власність об’єднаної територіальної громади Баштанської міської ради. 

9. Про безоплатне прийняття медичного обладнання стоматологічного 
кабінету із спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району у комунальну власність об’єднаної територіальної громади Баштанської 
міської ради. 

10. Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності Баштанської 
міської ради в новій редакції.  

11. Про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської міської ради.  

12. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти Баштанської міської ради в новій редакції. 



13. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 23 листопада 
2017 року № 12 «Про внесення змін до рішень міської ради від 27 лютого 2017 
року №15 та від 25 травні 2017 року №17». 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2018 року №11 «Про 
затвердження Статутів Баштанських опорних закладів загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1 та №2 Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області та Положень про їх філії». 

15. Про надання дозволу на списання автобусу КАВЗ – 685 з балансу відділу 
освіти, молоді та спорту. 

16. Про надання дозволу на списання автобусу ГАЗ – 5312 з балансу відділу 
освіти, молоді та спорту. 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.02.2019 року №14 «Про 
затвердження структури комунальної установи «Баштанський міський 
інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області». 

18. Про затвердження Положення про фінансову підтримку у виданні книг, 
збірок талановитих авторів Баштанської об’єднаної територіальної громади. 

19. Про затвердження плану роботи Баштанської міської рани на ІІ півріччя 
2020 року. 

20. Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Баштанської 
міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 28 
грудня 2016 року №17. 

21. Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради сьомого скликання. 

22. Про затвердження Положення про господарську групу при Баштанській 
міській раді у новій редакції. 

23. Про затвердження Положення про порядок закріплення майна 
комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади на праві 
господарського відання або оперативного управління. 

24. Про затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи.  
25. Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної 

територіальної громади. 

26. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою по відведенню земельної 
ділянки в постійне користування. 

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

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

29. Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність.  

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

31. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельної ділянки на право оренди.  

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



33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського 
господарства.  

34. Про передачу земельної ділянки в постійне користування.  
35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 
36. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
37. Про надання дозволу  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва. 
38. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду під городництво.  
39. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної 

ділянки у власність. 
40. Про надання земельних ділянок у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства учасникам бойових дій. 
41. Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 

земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства.   
42. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) в натурі (на 
місцевості). 

43. Про припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін.  

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

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

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 14 травня 2020 року №5 
«Про розірвання договору оренди землі».  

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

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

49. Про скасування рішення міської ради від 23 червня 2020 року №17 «Про 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки».  

50. Про скасування рішення міської ради від 04 березня 20210 року №41 
«Про припинення права власності (користування) земельної ділянки». 

51.   Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства.  

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

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

54. Різне.  



 


