БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від« 22 » квітня 2016 р

м. __Баштанка____

№

55 - р

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

1. Про затвердження Програми розроблення генерального плану міста
Баштанка Баштанського району, Миколаївської області.
2. Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Баштанської
міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням міської ради від
26 листопада 2015 року №1.
3. Про Положення про реєстраційний
Баштанської міської ради.

відділ

виконавчого

комітету

4. Про затвердження Правил збирання, перевезення, зберігання, оброблення
утилізації та захоронення відходів, в тому числі компонентів твердих
побутових відходів, як вторинної сировини, на території Баштанської
міської ради.
5. Про
затвердження
Положення
про
відділ енергоменджменту,
муніципальних ініціатив та інвестицій Баштанської міської ради.
6. Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури,
житлово- комунального господарства та земельних відносин Баштанської
міської ради.
7. Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників
підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради.
8. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2016
рік.

9. Про внесення змін до рішення 5 сесії сьомого скликання від 22 лютого
2016 р. № 10 «Про структуру, чисельність апарату управління
Баштанської міської ради та її відділів, централізованої бухгалтерії, КО
«Правопорядок» та затвердження розміру надбавок, премії, матеріальної
допомоги на 2016 рік».
10. Пропередачу
майна комунальної власності
територіальної
громади м.Баштанка та сіл Баштанської міської ради на баланс КП
«Добробут».
11.Про внесення доповнень до Плану діяльності Баштанської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого
рішенням міської ради від 26.11. 2015 року № 7.
12.Про встановлення розміру плати за копіювання та друк інформації, згідно
Закону України «Про доступ до публічної інформації».
13.Про включення майна до переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради,
що підлягають відчуженню у 2015 році.
14.Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 27.10.2015
року № 72 «Про забезпечення утримання в належному стані кладовищ
міста Баштанка».
15. Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою в
звязку з добровільною відмовою.
16.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки для надання в оренду під городництво.
17.Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.
18.Про дозвіл на розробку землеустрою по відведенню земельної ділянки в
постійне користування.
19.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки для надання в оренду.
20.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
плану до договору.
21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність.
22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в довгострокову оренду.
23.Про дозвіл на розробку паспорту прив’язки щодо розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Баштанка.
24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування.

25.Про нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.
26.Про затвердження технічної документації із землеустрою
встановлення (відновлення ) в натурі меж земельної ділянки.
27.Про надання дозволу на попередню оплату.
28.Різне.

Міський голова

І.В, Рубський

щодо

