
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  19 квітня 2021 р.    м. Баштанка    №      95 - р  

 

Про скликання VІІІ сесії міської 
ради восьмого скликання 

 

         Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону України «Про 
місцеве самоврядування   в  Україні», рішення міської ради від 15.12.2020 року №2 
«Про затвердження Регламенту роботи Баштанської міської ради восьмого 
скликання», скликати VІІІ сесію міської ради восьмого скликання  29 квітня   
2021 року о 10.00 год. в залі засідань Баштанської міської ради з наступним 
порядком денним: 
 

1. Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 
Миколаївської області» замовником робіт, пов’язаних з проведенням капітального 
ремонту вулиць і доріг комунальної власності на території Баштанської 
територіальної громади. 

2. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) 
медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2021-2023 років. 

3. Про затвердження  змін до  фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 
Миколаївської області. 

4. Про затвердження Комплексної Програми сприяння оборонній і мобілізаційній 
готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки. 

5. 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. 

6. Про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово- 

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

роки, затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №1. 
7. Про хід виконання у 2020 році Програми забезпечення населення Баштанської 

міської ради якісною питною водою на 2017 – 2022 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 06 квітня 2017 року №2. 

8. Про затвердження звіту з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіальної громади до 
2030 року за 2019-2020 роки. 

9. Про затвердження переліку проєктів на участь в щорічному обласному 
конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2021 році. 

10. Про утворення Центру надання адміністративних послуг Баштанської 
міської ради, затвердження Положення, регламенту та переліку адміністративних 
послуг. 



11. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2021 рік 

12. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає відділ з 
соціальних питань виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

13. Про внесення змін до Порядку організації встановлення плати для 
батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області, затвердженого рішенням міської ради 
від 29 серпня 2018 року №12. 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 листопада 2020 року 
№9 «Про утворення фінансового відділу та затвердження Положення про фінансовий 
відділ Баштанської міської ради». 

15. Про внесення змін до Положення про тимчасове користування окремими 
елементами благоустрою комунальної власності для здійснення виносної, виїзної 
торгівлі на території Баштанської ОТГ, затвердженого рішенням міської ради від 23 
грудня 2019 року №20. 

16. Про внесення змін до структури та штатної чисельності комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради». 

17. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 27 лютого 
2017 року № 10 «Про створення відділу розвитку культури і туризму виконавчого 
комітету Баштанської міської ради Миколаївської області». 

18. Про внесення змін до Статутів закладів та установ культури Баштанської 
міської ради. 

19. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального 
закладу «Баштанська публічна бібліотека». 

20. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Баштанської 
міської ради у новій редакції. 

21. Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади Баштанської міської ради. 

22. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради об’єктів 
нерухомого майна. 

23.  Про звіт директора КП «Добробут» про роботу та результати діяльності 
комунального підприємства за 2020 рік. 

24. Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку необоротних 
активів. 

25. Про передачу майна комунальної власності Баштанської територіальної 
громади. 

26. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 
Баштанської міської ради восьмого скликання. 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 16 
«Про затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчого комітету 
Баштанської міської ради на 2021 рік». 

28. Про затвердження Положення про сектор з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій та цифровізації виконавчого комітету Баштанської міської 
ради. 

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

30. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність. 
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31. Про погодження технічної документації. 
32.  Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою по відведенню земельної 

ділянки в постійне користування. 

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

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

35. Про затвердження   технічної     документації із   землеустрою      щодо            
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)    для   
ведення   фермерського  господарства   громадянину  Марусенку М.Ф.. 

36. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність Баштанської об’єднаної територіальної 
громади . 

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

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

39. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. 

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

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

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в межах 
Баштанської територіальної громади. 

43. Про доповнення та виключення з переліку земельних ділянок для 
продажу прав оренди на них на земельних торгах. 

44. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

45. Про надання дозволу на укладання договору оренди землі. 
46. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року №29 

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

47. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

48. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учасникам бойових дій. 

49. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Клопотання Рибаченка). 

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

51. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 березня 2021 року № 
47 «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства». 

52. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 
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53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва. 

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

55. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 

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

57. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.  

58. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність для ведення фермерського господарства.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                        Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про скликання VІІІ сесії міської ради восьмого  скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 15.12.2020 року 
№2 «Про затвердження Регламенту роботи Баштанської міської ради восьмого 
скликання», 29 квітня 2021 року о 10.00 в залі засідань Баштанської міської 
ради скликається VІІІ сесія міської ради восьмого скликання. 

 

На розгляд сесії пропонується внести наступні питання: 
1. Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником робіт, пов’язаних з проведенням капітального 
ремонту вулиць і доріг комунальної власності на території Баштанської 
територіальної громади. 

2. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) 
медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2021-2023 років. 

3. Про затвердження  змін до  фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 
Миколаївської області. 

4. Про затвердження Комплексної Програми сприяння оборонній і мобілізаційній 
готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки. 

5. 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. 

6. Про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово- 

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

роки, затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №1. 
7. Про хід виконання у 2020 році Програми забезпечення населення Баштанської 

міської ради якісною питною водою на 2017 – 2022 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 06 квітня 2017 року №2. 

8. Про затвердження звіту з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіальної громади до 
2030 року за 2019-2020 роки. 

9. Про затвердження переліку проєктів на участь в щорічному обласному 
конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2021 році. 

10. Про утворення Центру надання адміністративних послуг Баштанської 
міської ради, затвердження Положення, регламенту та переліку адміністративних 
послуг. 

11. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2021 рік 

12. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає відділ з 
соціальних питань виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

13. Про внесення змін до Порядку організації встановлення плати для 
батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області, затвердженого рішенням міської ради 
від 29 серпня 2018 року №12. 



14. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 листопада 2020 року 
№9 «Про утворення фінансового відділу та затвердження Положення про фінансовий 
відділ Баштанської міської ради». 

15. Про внесення змін до Положення про тимчасове користування окремими 
елементами благоустрою комунальної власності для здійснення виносної, виїзної 
торгівлі на території Баштанської ОТГ, затвердженого рішенням міської ради від 23 
грудня 2019 року №20. 

16. Про внесення змін до структури та штатної чисельності комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради». 

17. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 27 лютого 
2017 року № 10 «Про створення відділу розвитку культури і туризму виконавчого 
комітету Баштанської міської ради Миколаївської області». 

18. Про внесення змін до Статутів закладів та установ культури Баштанської 
міської ради. 

19. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального 
закладу «Баштанська публічна бібліотека». 

20. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Баштанської 
міської ради у новій редакції. 

21. Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади Баштанської міської ради. 

22. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради об’єктів 
нерухомого майна. 

23.  Про звіт директора КП «Добробут» про роботу та результати діяльності 
комунального підприємства за 2020 рік. 

24. Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку необоротних 
активів. 

25. Про передачу майна комунальної власності Баштанської територіальної 
громади. 

26. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 
Баштанської міської ради восьмого скликання. 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 16 
«Про затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчого комітету 
Баштанської міської ради на 2021 рік». 

28. Про затвердження Положення про сектор з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій та цифровізації виконавчого комітету Баштанської міської 
ради. 

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

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

31. Про погодження технічної документації. 
32.  Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою по відведенню земельної 

ділянки в постійне користування. 
33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 
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35. Про затвердження   технічної     документації із   землеустрою      щодо            
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)    для   
ведення   фермерського  господарства   громадянину  Марусенку М.Ф.. 

36. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність Баштанської об’єднаної територіальної 
громади . 

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

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

39. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. 

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

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

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в межах 
Баштанської територіальної громади. 

43. Про доповнення та виключення з переліку земельних ділянок для 
продажу прав оренди на них на земельних торгах. 

44. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

45. Про надання дозволу на укладання договору оренди землі. 
46. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року №29 

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

47. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 
48. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

49. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Клопотання Рибаченка). 

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

51. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 березня 2021 року № 
47 «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства». 

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

53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва. 

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

55. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmu8fpjm3awl0763bx2phtbj
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57. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.  

58. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність для ведення фермерського господарства.  

 


