
ЗА ТВЕРД Ж УЮ

ищ голова

Іван РУ БСЬКИЙ

ГРАФІК

проведення сесій міської ради сьомого скликання 

протягом І півріччя 2020 року

№

з/п

Дата

проведення

сесії

Питання, які планується розглянути на сесії

1 . 30.01.2020 Земельна сесія (у разі надходж ення заяв, звернень, 

клопотань, тощ о)

2. 04.03.2020 Про хід виконання П рограми розвитку освіти 

Баш танської м іської ради на 2017-2021 роки, затвердж еної 

ріш енням міської ради від 12 листопада 2018 року № 1, та 

внесення змін до неї;

П ро хід виконання Стратегічного плану розвитку 

Баш танської м іської ради М иколаївської області на 2018- 

2025 роки (Баш танської об ’єднаної територіальної громади) 

за 2019 рік;

П ро внесення змін до П рограми місцевого економічного 

розвитку Баш танської об'єднаної територіальної громади;

Про внесення змін до П олож ення про партиципаторне 

бю дж етування (Бю дж ет участі) та затвердж ення параметрів 

Бю дж ету участі на 2020 рік у Баш танській м іській раді;

Про хід виконання П рограми розвитку культури на 

території Баш танської м іської ради на 2017-2020 роки, 

затвердж еної ріш енням міської ради від 06 квітня 2017 року 

№ 5, та  внесення змін до неї;

Про затвердж ення П олож ення про стипендії 

Баш танської м іської ради в галузі культури і мистецтва;

П ро затвердж ення П олож ення про щ орічний конкурс 

«Сузір 'я талантів»;

П ро затвердження звіту про виконання міського 

бю дж ету Баш танської м іської ради та використання кош тів 

резервного фонду непередбачених видатків за січень-грудень

2019 року;

Про внесення змін до м іського бю джету Баш танської 

м іської ради на 2020 рік;

Про затвердж ення П лану удосконалення послуги з 

утримання та ремонту доріг на території Баш танської 

о б ’єднаної територіальної громади М иколаївської області на

2020 - 2025 роки;

П ро внесення змін до П рограми реформування і



розвитку ж итлово-комунального господарства міста 

Баш танка та сіл Баш танської м іської ради на 2017-2022 роки;

Про прийняття із спільної власності територіальних 

громад міста, сіл Баш танського району до комунальної 

власності о б ’єднаної територіальної громади Баш танської 

м іської ради нерухомого та рухомого майна;

Про затвердж ення мінімальної вартості м ісячної оренди 

одного квадратного метра загальної площ і нерухомого майна 

ф ізичних осіб на території Баш танської о б ’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік;

Про звіт директора К П  «Д обробут» про роботу та 

результати діяльності комунального підприємства за 2019 

рік;

Про звіт директора К П  «М іськводоканал» про роботу та 

результати діяльності комунального підприємства за 2019 

рік;

П ро звіт про роботу комунальної організації 

«Правопорядок» за 2019 рік;

П ро звіт директора КУ «Баш танський М ІРЦ» про роботу 

та  результати діяльності ком унальної установи за 2019 рік;

П итання щ одо врегулю вання земельних відносин (у разі 

надходж ення заяв, звернень, клопотань, тощо).

3. 26.03.2020 Земельна сесія (у разі надходж ення заяв, звернень, 

клопотань, тощо).

4. 30.04.2020 Земельна сесія (у разі надходж ення заяв, звернень, 

клопотань, тощо).

5. 28.05.2020 Земельна сесія (у разі надходж ення заяв, звернень, 

клопотань, тощо).

6 . 18.06.2020 Про затвердж ення ІТ-П рограми Баш танської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки;

П ро затвердж ення П рограми розвитку молодіж ної 

політики на території Баш танської О ТГ на 2020 - 2023 роки;

П ро затвердження П рограми розвитку ф ізичної 

культури і спорту Баш танської м іської ради на 2020-2024 

роки, в новій редакції;

Про Бю дж етний регламент Баш танської м іської ради;

Про затвердж ення звіту про виконання міського 

бю джету Баш танської м іської ради та використання 

резервного фонду непередбачених видатків за січень- 

березень 2020 року;

П ро внесення змін до м іського бю джету Баш танської 

м іської ради на 2020 рік;

П ро встановлення м ісцевих податків і зборів на 

території Баш танської м іської ради об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік;

Про затвердж ення Інструкції з організації внутріш нього



контролю  в Баш танській м іській раді, на підприємствах, в 

установах та організаціях, що фінансую ться з м іського 

бю джету Баш танської м іської ради;

Про припинення діяльності дочірніх підприємств 

«Зелене місто» та «Екосектор» комунального підприємства 

«Добробут»;

Про створення дільниці з експлуатаційного утримання 

та ремонту доріг на базі комунального підприємства 

«Добробут»;

П ро затвердження П олож ення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти Баш танської 

м іської ради в новій редакції;

П ро надання згоди на безоплатне прийняття медичного 

обладнання стоматологічного кабінету із спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баш танського району у 

комунальну власність об ’єднаної територіальної громади 

Баш танської міської ради;

П итання щодо врегулю вання земельних відносин (у разі 

надходж ення заяв, звернень, клопотань, тощо).____________

У В разі виникнення нагальної необхідності та  відповідного обгрунтування 

м іським головою  може бути скликана позачергова сесія м іської ради.

Секретар м іської ради Л ю дмила Л УЦЕН КО


