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ГРАФІК 

проведення сесій міської ради восьмого скликання   
протягом І півріччя 2022 року 

 

№ 

з/п 

Орієнтовна 
дата 

проведення 
сесії 

Питання, які планується розглянути на сесії 

1. 17.02.2022 - 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. 
- Про заслуховування звітів керівників комунальних 
підприємств                «Міськводоканал», «Добробут», 
комунальної організації «Правопорядок» комунальної 
установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр 
Баштанської міської ради», комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області» щодо 
результатів їх діяльності за 2021 рік. 
- Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Баштанської міської територіальної громади та використання 
коштів резервного фонду непередбачених видатків за січень-

грудень 2021 року. 
- Про заслуховування звітів заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради та старост 
старостинських округів. 
- Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
- Рішення щодо врегулювання земельних питань. 

2. 31.03.2022  - Про заслуховування звітів керівників комунальних 
підприємств                «Міськводоканал», «Добробут», 
комунальної організації «Правопорядок» комунальної 
установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр 
Баштанської міської ради», комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Баштанської міської ради 



Баштанського району Миколаївської області» щодо 
результатів їх діяльності за 2021 рік. 
- - Про хід виконання Програми поводження з твердими 
побутовими відходами на території ради на період до 2025 
року,затвердженої  рішенням міської ради від 23 грудня 2020 
року №11. 
- Про заслуховування звітів заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради та старост 
старостинських округів. 
- Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
- Про зняття з контролю рішень Баштанської міської ради. 
- Рішення щодо врегулювання земельних питань. 

3. 28.04.2022 - Про хід виконання Програми підтримки та розвитку 
вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території  
Баштанської об’єднаної територіальної громади на період 
2021-2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 02 
грудня 2021 року №3. 
- Про хід виконання Програми місцевого економічного 
розвитку території  Баштанської об’єднаної територіальної 
громади, затвердженого рішенням міської ради від 12 вересня 
2019 року №1. 
- Про хід виконання ІТ – Програми  Баштанської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженого 
рішенням міської ради від 23 червня 2020 року №2. 
- Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
- Рішення щодо врегулювання земельних питань. 

4. 26.05.2022 - Про хід виконання програми фінансової підтримки 
«Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного 
капіталу на 2021-2025 роки. 
- Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок 
комунальної власності на території  Баштанської 
територіальної громади. 
-Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
- Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Баштанської міської територіальної громади та використання 
коштів резервного фонду непередбачених видатків за І 
квартал 2022 року. 
- Рішення щодо врегулювання земельних питань. 

5. 30.06.2022 - Про хід виконання Програми розвитку місцевого 
самоврядування та сприяння  відкритості і прозорості 
діяльності органів місцевого самоврядування  Баштанської 
об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2020 року 



№4. 
- Про хід виконання Програми розвитку молодіжної політики 
на території Програми  Баштанської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2023 роки, затвердженого рішенням міської 
ради від 23 червня 2020 року №3. 
- Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
- Про затвердження плану роботи Баштанської міської ради на  
ІІ 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. 
 Точна дата проведення сесії міської ради визначається розпорядженням  
міського голови на підставі пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Інна ГОМЕРСЬКА  
 


