
ЗАТВЕРДЖ УЮ  

М іський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

ГРАФІК

проведення сесій міської ради восьмого скликання 

протягом II півріччя 2021 року

№

з/п

Д ата

проведення

сесії

П и тан н я , я к і п лан ується  розглян ути  на сесії

1. 22.07.2021 - Про хід виконання Програми розвитку освіти Баш танської 

міської ради на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 25 травня 2017 року № 1;

- Про звіти старост старостинських округів Баш танської 

міської ради;

- Про затвердження плану роботи Баш танської міської ради на 

II півріччя 2021 року;

- Про затвердження Порядку придбання на вторинному ринку 

житла для надання в тимчасове користування внутрішньо 

переміщ еним особам;

- Про встановлення туристичного збору на території 

Баш танської міської територіальної громади;

Про встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) у визначений час доби в межах 

Баш танської територіальної громади;

- Про зміну розміру статутного капіталу комунального 

підприємства «Добробут» та затвердження нової редакції 

статуту комунального підприємства «Добробут»;

- Рішення щодо врегулювання земельних питань.

2. 02.09.2021 - Про хід виконання Комунікаційної стратегії Баш танської 

міської ради М иколаївської області на 2019-2026 роки 

(Баш танської об’єднаної територіальної громади), 

затвердженої рішенням міської ради від 25 червня 2019 року 

№ 4 ;

- Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Баш танської міської ради та використання коштів резервного 

фонду непередбачених видатків за січень- червень 2021 року;

- Про внесення змін до бюджету Баш танської міської 

територіальної громади на 2021 рік;

Про затвердження прогнозу бюджету Баш танської 

територіальної громади на 2022-2024 роки;

-Про затвердження Положення про порядок використання



ш кільних автобусів;

- Про звіт старости Христофорівського старостинського 

округу;

- Рішення щодо врегулювання земельних питань.

3. 30.09.2021 - Про хід виконання міської Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на період до 2021 

року, затвердженої рішенням міської ради від 27 лютого 2017 

року № 2; ,

Про затвердження міської Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на період до 2025 

року;

- Про хід виконання Програми розвитку та збереження 

зелених зон в межах об ’єднаної територіальної громади 

Баш танської міської ради на 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року;

- Про внесення змін до бюджету Баш танської міської 

територіальної громади на 2021 рік;

- Рішення щодо врегулювання земельних питань.

4. 28.10.2021 Про хід виконання Програми розвитку місцевого 

самоврядування та сприяння відкритості і прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування Баш танської 

об ’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2020 року 

№4;

- Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і 

спорту Баш танської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 

червня 2020 року №  4;

- Про затвердження Програми підтримки та розвитку 

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території 

Баш танської ТГ на період 2022 -2025 років;

- Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Баш танської міської ради та використання коштів резервного 

фонду непередбачених видатків за січень- вересень 2021 року;

- Про внесення змін до бюджету Баш танської міської 

територіальної громади на 2021 рік;

- Рішення щодо врегулювання земельних питань.

5. 25.11.2021 - Про хід виконання Програми соціально - економічного 

розвитку Баш танської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 

грудня 2019 року №2;

- Про хід виконання Програми підтримки та розвитку 

первинної медичної допомоги на території Баш танської 

об ’єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років, 

затвердженої рішенням міської ради від 26 квітня 2019 року

№9;



- Про затвердження Програми підтримки та розвитку 

первинної медичної допомоги на території Баш танської ТГ на 

період 2022 -2025 років;

- Про затвердження Програми розвитку освіти Баш танської 

міської ради на період 2022 -2027 років;

- Про затвердження Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту 

конституційних прав і свобод громадян по Баштанській 

міській раді на 2022-2027 роки;

- Про внесення змін до бюджету Баш танської міської 

територіальної громади на 2021 рік;

- Рішення щодо врегулювання земельних питань.

6. 23.12.2021 - Про хід виконання Стратегічного плану розвитку 

Баш танської міської ради М иколаївської області на 2018-2025 

роки (Баш танської об’єднаної територіальної громади), 

затвердженого рішенням міської ради від 12 жовтня 2017 

року №1;

- Про виконання основних показників соціально- 

економічного розвитку Баш танської об ’єднаної територіальної 

громади за 2021 рік та затвердження прогнозних показників 

соціально - економічного розвитку Баш танської об’єднаної 

територіальної громади на 2022-2026 роки;

- Про затвердження бюджету Баш танської територіальної 

громади на 2022 рік;

- Про звіт Баш танського міського голови про свою діяльність 

відповідно до повноважень, визначених статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу 

Баш танської міської ради та її виконавчих органів ради;

- Про звіти голів постійних комісій міської ради;

- Про затвердження плану роботи Баш танської міської ради на 

І півріччя 2022 року;

- Рішення щодо врегулювання земельних питань.

^  В разі виникнення нагальної необхідності та наявності відповідного 

обгрунтування міським головою може бути скликана позачергова сесія міської 

ради.

Секретар міської ради Інна ГОМ ЕРСЬКА


