
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

22 грудня  2020 року  № 35 

 

ПЕРЕЛІК  

 планових питань, які будуть  розглядатися виконавчим 

комітетом Баштанської міської ради у І півріччі 2021 року 

 

№ 
пп 

Питання Дата 
розгляду 

на 
засіданні 
виконкому 

Доповідач, який 

готує документ 
для розгляду 

Строк 
опри- 

люднення 
проєкту 

та 
надання 
керую-

чому 
справами 

1 Про попередній розгляд 
проєкту рішення Баштанської 
міської ради про хід виконання 
Стратегічного плану розвитку  
Баштанської міської ради 
Миколаївської  області на 2018-

2025 роки (Баштанської 
об’єднаної територіальної 
громади), затвердженого 
рішенням міської ради від 12 
жовтня 2017 року №1 

 

* 

Шафорост Н.Г.  

* 

2 Про попередній розгляд 
проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження 
Комплексної програми 
сприяння оборонній та 
мобілізаційній готовності 
Баштанської міської ради на 
2021-2024 роки 

* Сириця Л.М.  

3 Про попередній розгляд 
проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід 
виконання Програми місцевого 
економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної 
територіальної громади» 

* Шафоост Н.Г.  

4 Про попередній розгляд 
проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід 
виконання програми 
реформування та розвитку 

* Великород Ю.В.  



житлово-комунального 
господарства м.Баштанка та сіл 
Баштанської міської ради 
на2017-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від  

06 квітня 2017 року №1» 

5 Про попередній розгляд 
проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід 
виконання Програми розвитку  
освіти Баштанської міської ради 
на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням міської 
ради від 12 лисопада 2018 року 
№1» 

* Зеркаліна Г.Р.  

6 Про попередній розгляд 
проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід 
виконання Комплексної 
програми профілактики 
злочинності та вдосконалення 
системи захисту 
конституційних прав і свобод 
громадян по Баштанській 
міській раді на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням міської 
ради від 06квітня 2017 року 
№6» 

* Майданов В.В.  

7 Про попередній розгляд 
проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід 
виконання Програми 
забезпечення населення 

Баштанської міської ради 
якісною питною водою на 2017-

2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 06 
квітня 2017 року №2» 

* Великород Ю.В.  

8 Про заслуховування звітів 
керівників комунальних 
підприємств «Міськводоканал», 
«Добробут», комунальної 
організації «Правопорядок», 
комунальної установи 
«Баштанський міський 
інклюзивно-ресурсний центр 
Баштанської міської ради» 
щодо результатів їх діяльності 
за 2020 рік 

* Кот В.В., 
КардашовА.А., 
Майданов В.В., 
Заворотнюк А.В. 

 



9 Про схвалення   рішення 
Баштанської міської ради «Про 
затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
Баштанської  міської ради  та 
використання коштів 
резервного фонду 
непередбачених видатків за 
січень-грудень 2020 року». 

* Євдощенко С.В. * 

10 Про схвалення   рішення 
Баштанської міської ради «Про 
затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
Баштанської міської ради та 
використання коштів 
резервного фонду 
непередбачених видатків за І 
квартал 2021 року». 

* Євдощенко С.В. * 

11 Про схвалення   рішення 
Баштанської міської ради «Про 
внесення змін до міського 
бюджету Баштанської міської 
ради на    2021 рік». 

* Євдощенко С.В. * 

12 Про затвердження  Програм 
діяльності старост Баштанської  
міської ради на 2021 рік  

* Старости 
старостинських 

округів 

* 

13 Про хід виконання рішення 
міської ради від 26 квітня 
2019 року №53 «Про 
депутатський запит депутата 
міської ради Онищука В.І. 
щодо належного забезпечення 
електропостачанням 
гуртожитку» 

* Великород Ю.В. 
Кардашов А.А. 

* 

14 Про виконання вимог 
антикорупційного 
законодавства у Баштанській 
міській раді 

* Ситнік О.М. * 

15 Про   підсумки  роботи  із  
зверненнями громадян, що 
надійшли до виконавчого 
комітету   Баштанської міської  
ради   у  2020 року 

Січень  
2021 

року 

Змієвська Л.О. * 

16 Про видалення зелених 
насаджень на території міста, 
населених пунктах ОТГ у 
2018-2021 роках 

* Мачура О.С. * 



17 Про затвердження переліку 
об’єктів, видів суспільно-

корисних оплачуваних робіт та 
підприємств м.Баштанка для 
осіб, на яких судом накладене 
адміністративне стягнення у 
виді суспільно-корисних 
оплачуваних робіт, на 2021 рік 

* Ситнік О.М. * 

18 Про затвердження плану 
роботи виконавчого комітету 
Баштанської міської ради на     
ІІ півріччя 2021 року 

* Кононенко Л.А. * 

19 Про зняття з контролю рішень 
виконавчого комітету міської 
ради 

* * * 

20 Різне * * * 
 

 

Примітка: *по мірі підготовки проєктів рішень міської ради та її виконавчого 
комітету із зазначених питань із врахуванням вимог Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». 

 

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                       Лариса КОНОНЕНКО       


