
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 20 березня  2020 року                 Баштанка                                 № 44-р 

 

 

Про скликання  XLV  позачергової  
сесії міської ради сьомого скликання 

 

         Відповідно до частини другої, пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону 
України «Про місцеве самоврядування   в  Україні», статті 20 Регламенту роботи 
Баштанської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28 грудня 
2016 року № 17, у зв’язку з необхідністю розгляду невідкладних питань,  
скликати XLV позачергову сесію міської ради сьомого скликання  26 березня 

2020 року о 10.30  в залі засідань міської ради з наступним порядком денним: 
 

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 
Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2. 

2. Про надання дозволу на придбання нежилого об'єкту спорткомплексу.  
3. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 

2020 рік. 
4. Про першочерговість надання земельних ділянок у приватну власність 

учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства. 
5. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

7. Різне. 
 

 

Міський голова                                                                        Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВІДОМЛЕННЯ 

про скликання XLV позачергової сесії міської ради сьомого  скликання 

 

Відповідно до частини другої, пункту 8 частини четвертої статті 42  Закону 
України «Про місцеве самоврядування   в  Україні», статті 20 Регламенту роботи 
Баштанської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28 грудня 
2016 року № 17, у зв’язку з необхідністю розгляду невідкладних питань, 26 

березня 2020 року о 10.30  в залі засідань Баштанської міської ради 
скликається XLV  позачергова сесія міської ради. 

 

На розгляд сесії пропонується внести наступні питання: 
 

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 
Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2. 

2. Про надання дозволу на придбання нежилого об'єкту спорткомплексу.  
3. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 

рік. 
4. Про першочерговість надання земельних ділянок у приватну власність 

учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства. 
5. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства. 

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

7. Різне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


