
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

сорок третьої  сесії міської ради  сьомого скликання 

 

04.03.2020 р. 
 

1. Про хід виконання Програми розвитку освіти Баштанської міської ради 
на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 листопада 2018 
року №1, та внесення змін до неї.  

Інформує: Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді і 
спорту 

 
2. Про хід виконання Стратегічного плану розвитку Баштанської міської 

ради Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної 
територіальної громади) за 2019 рік.  

3. Про внесення змін до Програми місцевого економічного розвитку 
Баштанської об'єднаної територіальної громади.  

Інформує: Наталя ШАФОРОСТ, начальник відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій  

4. Про внесення змін до Положення про партиципаторне бюджетування 
(Бюджет участі) та затвердження параметрів Бюджету участі на 2020 рік у 
Баштанській міській раді.  

Інформує: Наталя      ШАФОРОСТ,              начальник            відділу 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій  

 
5. Про хід виконання Програми розвитку культури на території 

Баштанської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 06 квітня 2017 року №5, та внесення змін до неї.  

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму 

6. Про затвердження Положення про стипендії Баштанської міської ради в 
галузі культури і мистецтва.  

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму 

7. Про затвердження Положення про щорічний конкурс «Сузір'я 
талантів».  

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму 

8. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської 
міської ради та використання коштів резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-грудень 2019 року.  

          Інформує:          Наталя          ШАФОРОСТ,          начальник            відділу 

         енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій  



Інформують: Наталія ЛІЩУК, завідуюча сектору видатків фінансового 
відділу, 
Лілія ІЛЬЧУК, завідуюча сектору доходів фінансового відділу 

 

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

Інформують: 

Наталія ЛІЩУК, завідуюча сектору видатків фінансового 
відділу, 
Лілія ІЛЬЧУК, завідуюча сектору доходів фінансового відділу 

 
10. Про втрату чинності рішення міської ради від 12 вересня 2019 року №12 

«Про здійснення процедури закупівель товарів, робіт і послуг в Баштанській 
міській раді».  

Інформує: Олена КОМОЩУК, начальник відділу з питань розвитку 
економіки, торгівлі та оподаткування 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2019 року №15 «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність Баштанської міської ради об’єднаної 
територіальної громади». 

Інформує: Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді і 
спорту 

12. Про затвердження Плану удосконалення послуги з утримання та 
ремонту доріг на території Баштанської об’єднаної територіальної громади 
Миколаївської області на 2020 - 2025 роки.  

13. Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради 
на 2017-2022 роки.  

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 червня 2017 року №2 
«Про прийняття комунальних закладів освіти та майна, що знаходиться на 
території Баштанської міської ради зі спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району до комунальної власності Баштанської 
об'єднаної територіальної громади».    

 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 06 квітня 2017 року № 15 
«Про надання згоди на прийняття відповідних бюджетних установ та майна, 
що знаходяться на території Баштанської міської ради зі спільної власності 

Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності 

Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності 

Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності 



територіальних громад міста, сіл Баштанського району до комунальної 
власності Баштанської об'єднаної територіальної громади».  

16. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
об’єднаної територіальної громади Баштанської міської ради частини 
нежитлової будівлі СТОВ «Христофорівське».  

17. Про прийняття із спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району до комунальної власності об’єднаної територіальної 
громади Баштанської міської ради нерухомого та рухомого майна.  

18. Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного 
квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 
території Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

19. Про звіт директора КП «Добробут» про роботу та результати діяльності 
комунального підприємства за 2019 рік.  

Інформує: Анатолій КАРДАШОВ, директор КП «Добробут» 

20. Про звіт директора КП «Міськводоканал» про роботу та результати 
діяльності комунального підприємства за 2019 рік.  

Інформує: Віктор КОТ, директор КП «Міськводоканал» 

21. Про звіт про роботу комунальної організації «Правопорядок» за 2019 
рік.  

Інформує: Андрій ЄСИПЕНКО, начальник КО «Правопорядок» 

22. Про звіт директора КУ «Баштанський МІРЦ» про роботу та результати 
діяльності комунальної установи за 2019 рік.  

Інформує: 
Антоніна ЗАВОРОТНЮК, директор МІРЦ 

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №10 «Про 
затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчих органів 
Баштанської міської ради на 2020 рік». 

Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності 

Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності 

Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності 

Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності 



Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради 

24. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 25 травня 
2017 року №27 «Про затвердження  Положення про загальний відділ 
виконавчого комітету Баштанської міської ради».  

Інформує: 
Любов ЗМІЄВСЬКА, начальник загального відділу 

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

Інформує: 
Іван БУБЛИК , начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

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

Інформує: 
Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

27. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок. 

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

  

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

30. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

32. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної 
ділянки у власність.  

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

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



Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

 

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

 

37. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки. 

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

 

38. Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для надання в оренду для ведення городництва. 

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

40. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

41. Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою.  

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

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

Інформує: Іван БУБЛИК,  начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

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



Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 

44. Про депутатський запит  депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ 
щодо звернення депутатів Баштанської міської ради до Президента України 
щодо скасування законопроектів № 2178-10, 2194, 2195 та проведення 
Всеукраїнського референдуму щодо продажу земель сільськогосподарського 
призначення. 

Інформує: Лідія ЗАБОЛОТНЯ Іванівна, депутат міської ради 

 

45. Про депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо 
підвозу дітей з с.Новопавлівка до опорного закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 2 м.Баштанка. 

Інформують: Віталій ГРИЦЮК, депутат міської ради 

Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді і спорту 

46. Про депутатський запит депутата міської ради Максима КРИВЕНКА 
щодо виділення коштів для забезпечення водопостачання в с.Явкине по вул. 
Молодіжна та Б.Хмельницького. 

Інформують: Максим КРИВЕНКО, депутат міської ради 

Віктор КОТ,  директор КП «Міськводоканал» 

47. Про депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо 
направлення до Кабінету Міністрів України, Голові Верховної ради, Голові 
обласної ради, Голові облдержадміністрації листа від Баштанської міської 
ради стосовно перегляду чи зміни розпорядження КМУ від 15.01.2020 р. № 23-

р; 

Інформує: Віталій ГРИЦЮК, депутат міської ради 

 

48. Про депутатський запит депутатів міської ради Віктора МАЙДАНОВА, 
Віталія ГРИЦЮКА щодо нарахування виплат за престижність педагогам. 

Інформує: Віктор МАЙДАНОВ, депутат міської ради 

Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді і спорту 

49. Про депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА 
про внесення змін в рішення міської ради від 30.01.2020 р.№ 22 

Інформує: Віктор МАЙДАНОВ, депутат міської ради 

 

50. Про депутатський запит депутата міської ради Лариси ФІГУРИ щодо 
проведення ремонту дороги в с.Новоєгорівка 

Інформує: Лариса ФІГУРА, депутат міської ради 

 
51. Час для запитань та коментарів від депутатів, запрошених та громадян.  

 

            Секретар міської ради                                                                  Людмила ЛУЦЕНКО 


