БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від« 04 »листопада 2016 р

м. __Баштанка____

№ 195 - р

Про скликання ХІІ сесії
міської ради сьомого
скликання
Відповідно пункту 8 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве само
врядування в Україні», скликати ХІІ сесію міської ради сьомого скликання
18 листопада 2016 року о 10.00 в залі засідань міської ради

1. Про внесення змін в додаток №2 рішення №1 від 06.05.2016 року « Про затвер
дження Програми розроблення генерального плану міста Баштанка, Баштанського
району, Миколаївської області.
2. Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері організації
відпочинку та розваг.
3. Про делегування Трудовому архіву Баштанського району повноважень щодо
зберігання архівних документів, що не належить до Національного архівного
фонду, та коштів із міського бюджету Баштанської міської ради на їх здійснення .
4. Про затвердження акту передачі майна комунальної власності територіальної
громади м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на баланс КП «Добробут».
5. Про визнання повноважень депутата Баштанської міської ради сьомого скликання .
6. Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою в звязку з
добровільною відмовою.
7. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки для надання в оренду під городництво.
8. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.

9. Про дозвіл на розробку землеустрою по відведенню земельної ділянки в постійне користування.
10.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки для надання в оренду.
11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання плану
до договору.
12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність.
13.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
довгострокову оренду.
14.Про дозвіл на розробку паспорту прив’язки щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Баштанка.
15.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування.
16.Про нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.
17.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення ) в натурі меж земельної ділянки.
18.Про надання дозволу на попередню оплату.
19.Різне.

Міський голова

.

І.В. Рубський

1.Про хід виконання міської Програми ліквідації наслідків підтоплень територій в
місті Баштанка та селах міської ради на 2013 -2015 роки , затвердженої рішенням

міської ради від 19 березня 2013 року №1 та продовження терміну дії , до прийняття нової.
2.Про продовження терміну дії Програми охорони довкілля та раціонального природокористування на території ради на 2012-2015 роки , затвердженої рішенням
міської ради №2 від 20 березня 2012 року, до прийняття нової.
3.Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених зон в м. Баштанка
2016-2017 роки.
4.Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово – комунального
господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2016-2017 роки.
5.Про внесення доповнень до міської Програми соціально – економічного розвитку м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2010 -2015 роки , затвердженої
рішенням міської ради від 21 травня 2010 року та продовження до прийняття нової .
6. Про внесення змін в рішення ХLУ сесії шостого скликання від 30 вересня
2015року. № 1 « Про затвердження Комплексної Програми підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2015-2016 роки».
7.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської
ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за 2015 рік.
8.Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2016 рік.
9. Про затвердження Положення про преміювання , виплату надбавок та допомоги
працівникам Баштанської міської ради .
10. Про внесення змін до рішення ІІІ сесії сьомого скликання від 24 грудня 2015
року № 13 « Про структуру, чисельність апарату управління Баштанської міської
ради та її відділів, централізованої бухгалтерії, КО « Правопорядок» затвердження
розміру надбавок, премії та матеріальної допомоги на 2016 рік».
11.Про затвердження змін та доповнень до проектно – кошторисної документації
по робочому проекту «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопроводу та каналізації в ДНЗ «Дюймовочка» по вул.. Баштанської республіки , 11 в м. Баштанка
Миколаївської області».
12.Про внесення змін в рішення 47 позачергової сесії п’ятого скликання від 29 жовтня 2010 року №3 «Про затвердження Положень».
13.Про внесення змін до складу виконавчого комітету Баштанської міської ради .
14. Про порядок розгляду електронних петицій , адресованих Баштанській міській
раді.
15.Про внесення доповнень до рішення LУІ позачергової сесії шостого скликання
від 29 січня 2015 року №2 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Баштанка та сіл Баштанськоїх міської ради.
16. Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Баштанської
міської ради на 2016 рік.
17.Про прийняття майна у комунальну власність .

18 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки.
19 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
довгострокову оренду.
20.Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.
21 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність.
22.Різне.

Міський голова

І.В.Рубський

Міський голова

І.В.Рубський

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від « 04 » серпня 2015 р.

м. __Баштанка____

№

76 - р

Про скликання LХІV сесії
міської ради шостого скликання
Відповідно підпункту 8 пункту 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХІV сесію міської ради шостого скликання 28 серпня
2015 року о 14.00 в залі засідань міської ради
Порядок денний:
1. Внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2015 рік.
2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та
використання резервного фонду непередбачених видатків за І – півріччя 2015 року .
3.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для надання в оренду.
4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в довгострокову оренду.
5. Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою в зв’язку з добровільною відмовою.
6. Про затвердження паспорту прив’язки щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Баштанка.
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) в натурі меж земельної ділянки.
8. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо надання в оренду.
9. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.
10. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для надання в оренду під городництво.
11.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки в приватну власність.
12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
13.Про погодження в наданні в тимчасове користування горіхових посадок.
14.Різне.
Секретар міської ради

Л.М.Атнажева

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від « 29 » вересня 2015 р.

Про скликання LХV сесії

м. __Баштанка____

№

99- р

міської ради шостого скликання
Відповідно підпункту 8 пункту 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХV сесію міської ради шостого скликання
30 вересня 2015 року о 14.00 в залі засідань міської ради
Порядок денний:
1.Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2015-2016
роки.
2.Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами в м. Баштанка на 2015-2020 роки.
3. Про внесення доповнень в Програму реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на
2011 – 2014 роки, затвердженої рішенням міської ради ХІ сесії шостого скликання
від 13.09.2011 року №3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської
ради на 2011 – 2014 роки» термін дії якої подовжено до прийняття нової.
4. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2015 рік.
5. Про внесення доповнень та змін до рішення ХХХІІІ сесії шостого скликання від
11 травня 2012 року № 4 «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку
інфраструктури міста Баштанка».
6. Про прийняття майна у комунальну власність та внесення доповнення до переліку об’єктів комунальної власності.
7. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Баштанка
та сіл Баштанської міської ради на баланс КП «Добробут».
8. Про організацію місця під стоянку паркування транспортних засобів у місті Баштанка
9. Про затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств комунальної власності.
10. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
11. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки
сектору культури Баштанської районної державної адміністрації в постійне користування
12. Про внесення змін до рішення від 28 серпня 2015 року за №5 LXIV сесії шостого скликання «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки для надання в оренду»
13. Про затвердження призначення особи на посаду керівника КП «Добробут».
14. Різне

Секретар міської ради

Л.М.Атнажева

1. Про прийняття майна у комунальну власність та внесення доповнення до переліку об’єктів комунальної власності.
2. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади
м.Баштанка та сіл Баштанської міської ради на баланс КП «Добробут».
3. Про затвердження призначення особи на посаду керівника КП «Добробут».
4. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки сектору культури Баштанської районної державної адміністраціїв постійне користування.

5. Про внесення змін до рішення від 28 серпня 2015 року за №5 LXIV сесії шостого скликання «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для надання в оренду»
6. Різне
7. Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 20152016 роки
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
8. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Баштанка на 2015-2020 роки
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
9. Про внесення доповнень в Програму реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на
2011 – 2014 роки, затвердженої рішенням міської ради ХІ сесії шостого скликання від 13.09.2011 року №3 «Про затвердження Програми реформування та
розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2011 – 2014 роки» термін дії якої подовжено до прийняття
нової.
Доповідає: Атнажева Лілія Михайлівна, секретар міської ради
10.Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2015 рік.
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
11.Про внесення доповнень та змін до рішення ХХХІІІ сесії шостого скликання від
11 травня 2012 року № 4 «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баштанка»
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
12.Про прийняття майна у комунальну власність та внесення доповнення до переліку об’єктів комунальної власності.
Доповідає: Атнажева Лілія Михайлівна, секретар міської ради
13.Про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Баштанка
та сіл Баштанської міської ради на баланс КП «Добробут»
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
14.Про організацію місця під стоянку паркування транспортних засобів у місті Баштанка

15.Про затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств комунальної власності
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
16.Про затвердження призначення особи на посаду керівника КП «Добробут».
Різне
17.Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.
Доповідає: Пічура Олександр Іванович, землевпорядник міської ради
18.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки
сектору культури Баштанської районної державної адміністрації в постійне користування
19.Про внесення змін до рішення від 28 серпня 2015 року за №5 LXIV сесії шостого скликання «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки для надання в оренду»
Секретар міської ради

Л.М.Атнажева

