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проведення сесій Баштанської міської ради сьомого скликання 

протягом II півріччя 2020 року

№

з/п

Дата

проведення

сесії

Питання, які планується розглянути на сесії

1 . ЗО липня 

2020 року

Про внесення змін та доповнень до Програми 

охорони навколишнього природнього середовища 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 

липня 2018 року №3;

Про внесення змін до міської цільової соціальної 

Програми розвитку цивільного захисту Баштанської 

міської ради на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 12 липня 2018 року №1;

Про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку земельних відносин Баштанської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №2;

Про хід виконання міської Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на період до

2021 р о к у ;

Про хід виконання Програми зайнятості населення 

Баштанської міської ради на період до 2020 року 

включно;

Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету Баштанської міської ради та використання 

коштів резервного фонду непередбачених видатків за 

січень-червень 2020 року;

Про внесення змін до міського бюджету Баштанської 

міської ради на 2020 рік;

Про зняття з контролю рішень Баштанської міської 

ради;

Питання щодо врегулювання земельних відносин (у 

разі надходження заяв, звернень, клопотань, тощо)

2. 27 серпня 

2020 року

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 хід виконання Програми забезпечення населення



Капітанської міської ради якісною питною водою на 2017- 

2022 роки;

Про внесення змін до міського бюджету Капітанської 

міської ради на 2020 рік;

Про затвердження Переліку об'єктів комунальної 

власності Капітанської міської ради в новій редакції;

Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти Капітанської 

міської ради в новій редакції;

Питання щодо врегулювання земельних відносин (у 

разі надходження заяв, звернень, клопотань, тощо)

3. ЗО вересня 2020 

року

Про затвердження Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території ради на період до 2025 

року;

Про хід виконання Програми розвитку земельних 

відносин Капітанської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки, та продовження терміну її дії до 

прийняття нової;

Про хід виконання Програми підтримки та розвитку 

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території 

Капітанської ОТГ на період 2019 -2021 років;

Про внесення змін до міського бюджету Капітанської 

міської ради на 2020 рік;

Про внесення змін до Регламенту виконавчого 

комітету Капітанської міської ради сьомого скликання;

Питання щодо врегулювання земельних відносин (у 

разі надходження заяв, звернень, клопотань, тощо)

4. 26 листопада 

2020 року

Про хід виконання програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства м.Капітанка 

та сіл Капітанської міської ради на 2017-2022 роки;

Про хід виконання Програми фінансової підтримки 

КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного 

капіталу на 2018-2020 роки;

Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування та сприяння відкритості і прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування у 

Капітанської об’єднаної територіальної громади на 2021- 

2024 роки;

Про хід виконання Програми місцевого економічного 

розвитку Капітанської об’єднаної територіальної громади;

Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету Капітанської міської ради та використання 

коштів резервного фонду непередбачених видатків за 

січень-вересень 2020 року;

Про внесення змін до міського бюджету Капітанської 

міської ради на 2020 рік;



Про зміну статусу гуртожитків;

Питання щодо врегулювання земельних відносин (у 

разі надходження заяв, звернень, клопотань, тощо)

5. 23 грудня 2020 

року

Про хід виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади 

на 2020-2023 роки;

Про виконання основних показників соціально- 

економічного розвитку Баштанської об'єднаної 

територіальної громади за 2020 рік та затвердження 

прогнозних показників соціально- економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2021- 

2025 роки;

Про затвердження міського бюджету Баштанської 

міської ради на 2021 рік;

Про звіт Баштанського міського голови про свою 

діяльність відповідно до повноважень, визначених статтею 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», роботу Баштанської міської ради та її 

виконавчих органів ради;

Про звіти голів постійних комісій міської ради;

Про затвердження плану роботи Баштанської міської 

ради на І півріччя 2020 року;

Про внесення змін до міського бюджету Баштанської 

міської ради на 2019 рік;

Про зняття з контролю рішень Баштанської міської 

ради.

^  У  разі виникнення нагальної необхідності та відповідного обгрунтування 

міським головою може бути скликана позачергова сесія міської ради.

Начальник відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю Ю лія ГЛАДКА


